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Anotace
Bakalářská práce „Představy Čechů o Francouzích“ se zabývá předsudky a představami
o Francouzích, které se vyskytují v podvědomí Českého národa. Práce obsahuje dvě
části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. První
kapitola je zaměřena na definování důleţitých pojmů týkajících se této problematiky.
Druhá kapitola obsahuje dvě části, které se soustředí na sběr předsudků, výběr těch
nejčastější a jejich popis. Ve své práci jsem pouţila 28 obecně nejčastěji se
vyskytujících předsudků, které jsem následně rozdělila do podskupin, z nichţ jsem
podle potřeby zvolila několik konkrétní předsudky. V praktické části jsem se zaměřila
na kvantitativní výzkum, který má za cíl zjistit, jaké předsudky se nejčastěji u Čechů
vyskytují a jak se liší v závislosti na znalostech o Franci, na jejich vzdělání a na věku.
K tomuto účelu jsem pouţila jednak volný dotazník a dotazník se škálou, na kterých
vyjadřovali respondenti své postoje.
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Annotation
The bachelor thesis “Czech conceptions about French”deals with prejudices and ideas
about French, that are still subconsciously present in mind of Czech nation. This thesis
is divided in two parts, theoretical and practical. The former is dividid in two chapters.
The first charter concentrates on defining the key terms connected with issues of my
bachelor thesis. The second chapter contains two parts which deal with the collection of
main prejudices, selection of the most frequent ones and their depiction. In my thesis, I
decided to choose 28 prejudices that occured generally most repeatedly. Then I

subdivided these main prejudices in groups regarding their types and I put chosen ones
into each area. The latter focuses on quantitative survey whose two main goals are to
find out which prejudices are still most frequently present in mind of our nation and
how they differ depending on knowledge and experience about France and French, a
degree of education and age. For this purpose I used firstly the free questionnaire and
secondly the questionnaire with scale on which respondents expressed their opinions
and attitudes.
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Úvod a cíl
Rasové a národnostní předsudky se vyskytují v kaţdé společnosti. Tyto
předsudky nemají racionální základnu, i kdyţ se tak snaţí tvářit a vyuţívat vědecké
výzkumy a výsledky pro opodstatnění jejich správnosti a následnou diskriminaci. Tyto
předsudky se jiţ vyskytovaly v antickém Řecku a jsou stále přítomné i v dnešní
postmoderní společnosti. Předsudky se sice nedají úplně odstranit, ale díky výzkumům a
badatelské činnosti je moţné jejich výskyt alespoň minimalizovat. Tato práce by měla
přispět k tomu, abychom si uvědomili naše iracionální předsudky, které chováme o
Francouzích a snaţili se na tento národ nahlíţet s co nejméně předsudečnou myslí,
abychom nevěřili nesmyslným názorům, které se okolo nás vyskytují.
Hlavním cílem této bakalářské práce bude tedy zjistit, jaké předsudky a
představy mají Češi o Francouzích a jaké z nich se vyskytují nejčastěji, přičemţ se
budeme soustředit na jejich rozvrstvení na základě věku, stupně vzdělání a moţnosti
kontaktu s Francouzi nebo s Francií. Tato studie si klade čtyři základní otázky: jak se
s mezinárodními1 předsudky o Francouzích ztotožňují Češi, jak se bude lišit názor
respondentů v závislosti na vzdělání, jak se bude lišit názor respondentů
v závislosti na zkušenosti s Francií, jak se bude lišit názor respondentů v závislosti
na jejich věku. Abychom získali poţadované informace, pouţijeme kvantitativní
šetření, konkrétně dotazník. Tento dotazník bude obsahovat 28 klišé, které budou
odstupňované pomocí škál. Tyto škály reprezentují míru ztotoţnění se s určitým klišé.
Respondent si vybere tu škálu, se kterou se nejvíce ztotoţňuje a souhlasí. (viz níţe
kapitola II.1.7.)
V první části této bakalářské práce se budeme zabývat definováním
jednotlivých pojmů, které s tématem souvisejí a hledáním a popisem 28 nejčastějších
klišé. V druhé praktické části se zaměříme na samotný výzkum, tvorbu dotazníku, jeho
vyhodnocení a zjištěné výsledky.

1

Mezinárodní předsudky vymezíme tak, ţe jsou to předsudky, které jsou obecně přítomné u obyvatel různých národů (u
Američanů, Britů, Nizozemců atd.)
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I. TEORETICKÝ APARÁT
I.1. Soubor pojmů
I.1.1. Postoj
Termín postoj patří k nejfrekventovanějším pojmům sociální psychologie
vůbec. Často se vyskytuje ve spojitosti s dvěma pojmy, předsudek a stereotyp, které
budou vysvětleny níţe. Podle Tomáše Nováka má jeho uţívání řadu důvodů (Novák
2002: 7). Jednak jde o termín, který nepatří výlučně do jedné psychologické školy nebo
směru a navíc je tento termín přesně definovaný a přitom obecný. V souvislosti s tímto
pojmem je moţné téměř donekonečna řešit vztahy vlivu dědičnosti a prostředí. Termín
je také dosti pruţný, aby zohlednil dispozice izolovaného lidského jedince. Je také dost
široký, aby při jeho výzkumech byly zohledněny dědičné vlivy. Lze tedy hovořit o
individuálních postojích i o postojích celého společenství. Termín postoj poprvé pouţili
v odborném textu W.J.Thomas a F. Znaniecki. Mnozí autoři po nich pak definovali
sociální psychologii jako vědecké studium postojů (Novák 2002: 7).
Existuje velké mnoţství definic postoje. Pro Nakonečného je základem postoje
hodnocení. „Vztah k hodnotám tvoří obsah pojmů, a tak pojem postoje může být
vymezen jako hodnotící vztah, postoj vůči něčemu – a předmětem postoje může být
cokoli – vyjadřuje hodnocení objektu subjektem.“ (Nakonečný 1998: 118) Postoj tedy
vyjadřuje osobní proţívání, hodnocení osob, věcí, jevů, idejí atd. Hodnocení se
pohybuje na škále, jejíţ krajní body tvoří naprosto pozitivní vztah a naprosto negativní
vztah. Jenom málo lidí zastává extrémní postoje.
Ve Velkém sociologickém slovníku (1997) najdeme spojení postoje
s chováním: „Postoj je relativně ustálený sklon jedince chovat se v určité situaci
určitým způsobem, případně reagovat pozitivně nebo negativně na podněty s takovou
situací spjaté. Postoj vyjadřuje souvislost psychických stavů a vnějších objektů či tříd
objektů.“
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Nedá se říct, ţe by se všechny definice zcela překrývaly, ale jsou mezi nimi
významné shody. Postoje jsou relativně stabilní, naučené, jsou vlastně (emocionálním)
hodnocením určitých objektů nebo jednání a organizují jednání k těmto objektům
(Vávra 2009: 9).

I.1.2. Předsudek a stereotyp
Předsudek a stereotyp jsou dva pojmy, které patří k základním pojmům
v interkulturní psychologii. Tyto pojmy odráţejí reálnou situaci v lidské společnosti,
kde se příslušné jevy vyskytují v hojném počtu ve vztazích mezi etniky, národy, rasami
a kulturami. Stereotypy a předsudky mají stejnou psychologickou sloţku: Jsou to
představy, názory a postoje, které určití jednotlivci či skupiny osob zaujímají k jiným
skupinám nebo k sobě samým (autostereotypy). Tyto názory a postoje jsou relativně
stabilní, jsou přenášeny mezi generacemi a jsou obtíţně změnitelné (Průcha 2007).
Autoři se většinou shodují v tom, ţe předsudky jsou iracionálně zaloţené
postoje či postoje afektivně zdůrazněné. Typickou součástí předsudků jsou prvky averze
a hostility. Někteří odborníci připouštějí, ţe je moţný i opak. Ne komponenty z kadlubu
nenávisti, ale předsudky kladné, sycené ne-li nadměrnou, pak určitě opičí láskou a
nedostatkem nadhledu (Novák 2002). G.W. Allport definuje předsudek jako „averzní
nebo hostilní postoj vůči osobě, která náleží k určité skupině, prostě proto, že náleží
k této skupině a je možno předpokládat, že má závadné kvality připisované této
skupině“. Psychologický slovník

vymezuje

předsudek takto:

„Předsudek je

předpojatost, názorová strnulost; emočně nabitý, kriticky nezhodnocený úsudek a z něj
plynoucí postoj, názor přijatý jedincem nebo skupinou“ (Harth a Hartlová 2000: 464).
Předsudky představují zvláštní komplex v podstatě nezdůvodňovaných postojů a
stanovisek, které si lidé osvojují nenápadně vlivem prostředí nebo je převezmou od
nějaké „autority“. Předsudky jsou laciné berličky, s jejichţ pomocí lze docela snadno
překonávat obtíţe, které provázejí formování vlastního názoru na něco, co se vymyká
našemu zaběhnutému vidění světa (Šišková 1998).
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Pojem stereotyp uvedl poprvé do literatury roku 1922 W. Lippmann v díle
Public Opinion. Stereotypy rozumí „zkratkovité představy o věcech, osobách,
skupinách a institucích, přičemž tyto zkratkovité představy jsou připisovány všem
jednotlivcům patřícím k dané skupině nebo třídě jevů“ (Novák 2002: 10). Stereotypy
nemusejí mít jen negativní sloţku. Vţdyť je všeobecně „stereotypně“ známo, ţe
Angličané jsou klidní nebo ţe Francouzi jsou galantní. V povaze stereotypu je
generalizace – člověk má tendenci připisovat určité, dle jeho mínění typické vlastnosti
všem členům dané skupiny. Vznikají tak určitá klišé, která jsou pro stereotyp
charakteristická (Novák 2002: 11). Podle M. Nakonečného je stereotyp mínění o třídách
individuí, skupinách nebo objektech, která jsou v podstatě šablonovitými
způsoby vnímání a posuzování toho, k čemu se vztahují; nejsou produktem přímé
zkušenosti individua, jsou přebírány a udrţují se tradicí.
Někteří odborníci v sociální psychologii v pojmech předsudek a stereotyp
rozdíl nečiní. Jiní odborníci odlišují předsudky jako takové názory a postoje, které
vyjadřují vesměs nepříznivý nebo nepřátelský vztah vůči jiným skupinám, zatímco
stereotypy mohou být postoje neutrální, nebo dokonce obsahující příznivý, pozitivní
vztah. Tak pokud jde o postoje Čechů k Němcům, vedle předsudků o německé
výbojnosti, agresivitě a neustávající chuti k válčení udrţují si Češi stereotyp o Němcích
jako důmyslných organizátorech a nositelích technického pokroku (Průcha 2007: 68).
Přitom stereotypy se povaţují za komponentu předsudků, jak vyplývá z následující
definice (Berry et al. 2002: 371): Předsudky mají tři komponenty (1) kognitivní
(stereotypy, tj sdílené názory o charakteristikách skupin), (2) afektivní (postoje, v nichţ
se odráţí hodnocení skupin), (3) behaviorální (diskriminace v jednání se skupinami)
(Průcha 2007: 69).
Etnické, rasové a národnostní stereotypy a předsudky zkoumají sociální
psychologové a sociologové, neboť je jisté, ţe tyto fenomény sehrávají roli při
vzájemné percepci etnik a národů a tím i při jejich souţití. Jsou významné také
v etnicky konfliktních situacích, kdy vytvářejí zábrany při vyjednávání, nedůvěru apod.
(Průcha 2007: 68).
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I.1.3. Klišé
Z největšího francouzského slovníku (Trésor de la langue francaise informatisé
2005) je to výraz, který se stal naprosto běţným díky častému opakování. Všední
pojem, kterým se obecně vyjadřuje stereotyp.2
Podle slovníku cizích slov (Klimeš 1998: 370) je klišé definováno jako ustálený,
zautomatizovaný slovní obrat.

I.1.4. Národ a národní identita
Pojem „národ“ je velmi mnohovrstevnatý a komplikovaný. Problém spočívá ve
sníţené moţnosti striktně oddělit pojmy „národ“ a „etnikum“. V české a evropské
tradici převládá pojetí, podle něhoţ se moderní národy vyvinuly z příslušných etnik, a
tyto národy mají své vlastní státy. Pokud ve státě ţijí ještě příslušníci jiných etnik neţ
konstituující národ, jsou povaţováni za etnickou či národnostní menšinu (Průcha 2007:
54).
Velký sociologický slovník definuje „národ“ následovně jako „osobité a
uvědomělé kulturní a politické společenství, na jehož utváření mají největší vliv
společné dějiny a společné území. Jednotlivé národy se vymezují třemi hledisky –
kulturně, politicky a psychologicky“ (Petrusek et al.: 668). Kulturně jsou národy
nejčastěji tvořeny společným spisovným jazykem, náboţenstvím nebo dějinami.
Politická existence je nejčastěji dána vlastním státem a existence psychologická je
rozhodující, neboť spočívá v subjektivním vědomí jedinců o své národní příslušnosti.
Silné národní vědomí bývá nazýváno jako vlastenectví (Petrusek et al. 1996: 668-669).
Všechny dnešní moderní státy jsou státy národními. Znamená to, ţe vláda má
suverenitu nad určitým územím a většinu populace tvoří občané povaţující se za
příslušníky jednoho národa. S národnostními státy se setkáváme po celém světě, ale
jejich původ je v Evropě (Giddens 1999: 51). V české historii se zabýval problematikou
vzniku moderních národů M. Hroch, který vymezuje pojem národ takto: „Tři okolnosti
jsou nezbytnou podmínkou pro existenci národa: (1) že je občanskou pospolitostí
rovnoprávných jedinců, (2) že každý nebo téměř každý z těchto jedinců si vědom své

2

Expression toute faite devenue banale à force d'être répétée; idée banale généralement exprimée dans
des termes stéréotypés (překlad Petra Zemenová)
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příslušnosti k národu, (3) že národní pospolitost prošla shodnou historií, má „společný
osud“, ať již byla jeho konkrétní politická podoba jakákoliv.“ (Hroch 1999: 169). Pojem
identita patří v sociálních vědách k nejkomplikovanějším. „Identita je pocit prožívání
příslušnosti jedince k určitému společenství (etniku, národu, rase), s jehož hodnotami,
normami či jinými rysy se ztotožňuje.“ (Průcha 2007: 120). Avšak pro tento termín
nabízí odborná literatura mnoţství definic. Pro účely této práce budeme definovat
identitu kolektivní, konkrétně národní. Kolektivní identita je„společná shoda členů o
podstatných rysech skupiny, o tom, kdo k ní patří a kdo nikoli, a co by skupina měla a
neměla dělat“ (Jandourek 2001: 104 - 105).
Člověk je společenský tvor, který potřebuje být součástí nějaké sociální
skupiny. Tato skupina mu napomáhá uvědomovat si sebe sama, své postavení a vytváří
mu prostředí ochrany, opory a pomoci. Národní identita můţe být tedy charakterizována
z hlediska pozitivní funkce, kterou plní. Podle Piscové plní identita různé funkce, mezi
nimiţ je významná integrační úloha, tj. jako prostředek formování solidarity mezi členy
společenství, pocit sounáleţitosti. Neurčitá, celkem legitimní potřeba někam patřit se
modifikuje na artikulované vlastenectví a národní patriotismus, který můţe sehrávat
úlohu jako mobilizační a sjednocující činitel společenství, zejména v situacích vnějšího
ohroţení (Piscová 1997: 91).
Národní identita můţe být tedy charakterizována z hlediska pozitivní funkce,
kterou plní. Podle Piscové plní identita různé funkce, mezi nimiţ je významná
integrační úloha, tj. jako prostředek formování solidarity mezi členy společenství, pocit
sounáleţitosti. Neurčitá, celkem legitimní potřeba někam patřit se modifikuje na
artikulované vlastenectví a národní patriotismus, který můţe sehrávat úlohu jako
mobilizační a sjednocující činitel společenství, zejména v situacích vnějšího ohroţení
(Piscová 1997: 91).
Národní identita se také definuje společnou historií, jednotným jazykem,
územím, společnými sociálními a hospodářskými institucemi, vládou, společnou vírou,
relativně shodnou hodnotovou orientací příslušníků národa, sebeuvědoměním a
společnou vírou v růst národa v budoucnosti (Krejčí 1993: 17). Národní identita se často
vymezuje jako opozice vůči těm, které vnímáme jako ty druhé. Ţádný národ se tedy
nezabývá jen svým národním charakterem, ale věnuje se také zkoumání národního
charakteru jiných národů. Identita znamená, ţe jsme jiní neţ ostatní, ţe se od nich
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odlišujeme. Národní identita však nelze vytvořit bez občanské statečnosti, neboť pasivní
národ oslabuje i identitu osobní (Krejčí 1993: 17 – 34).

I.1.5. Národní stereotypy
Neexistuje národ, který by nechoval určité stereotypy o jiných národech. Toto
vidění je většinou velmi zkreslené. Obecně se národní stereotypy povaţují za něco
negativního, co je potřeba potlačovat a odstranit. V České odborné literatuře napsala
výbornou stať D. Drabinová (1999), která také provedla empirický výzkum mladých
Čechů o sousedních národech (Průcha 2007: 115). Drabilová vymezuje národní
stereotypy takto: „slouží všem členům společnosti jako společné hodnotové soustavy
vztahů, umožňující kontaktovat vnitřní a vnější svět, posilují spojitost členů společnosti,
sounáležitost a rozlišení: „naše“ společnost je jiná. Uplatňují se k doložení loajálnosti
vůči vlastnímu národu a odůvodňují stavění se do role „obětního beránka“ v období
krizí. V konfliktních obdobích se pak stereotypní označení vyostřují v silně negativně
zabarvené obrazy“.
V interkulturní psychologii a komparativní sociologii existuje velké mnoţství
výzkumných dokladů o existenci národních stereotypů (national stereotypes), které
v kondenzované podobě vyjadřují typické mínění jednoho etnika o příslušnících jiného
etnika. Tyto stereotypy jsou zjišťovány jak u dospělé populace, tak u mládeţe (Průcha
2007: 116).

I.1.6. Národní charakter a povaha
Fenomén nazývaný jako „národní charakter “ je v psychologickém nazírání
popisován jiţ od dob antiky. Jiţ antičtí Řekové zaznamenávali určité charakteristické
rysy etnik, se kterými přicházeli do styku. V mnohé etnopsychologické charakteristiky
zaznamenal Gaius Iulius Caesar ve svých válečných pamětech, zvláště o Galech a
Keltech (Průcha 2007: 128).
Zkoumáním národního charakteru ve smyslu moderní psychologie bylo zřejmě
zahájeno aţ dílem Wilhelma Wundta Psychologie Národů, která byla vydaná na
počátku 20. let. Avšak nejvíc ovlivnil české a evropské odborníky francouzský
psycholog a sociolog Gustave Le Bon, který napsal knihu s názvem Psychologické
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zákony vývoje národů. Základní myšlenkou Le Bonovy teze je zvláště to, co se později
stalo ústřední myšlenkou kulturního relativismu, tj. odlišnost etnik a národů je
doprovázena odlišnostmi ve vnímání a chápání objektivního světa (Průcha 2007: 129).
U nás je stoupencem Le Bonovy myšlenky zejména Emanuel Chalupný, který
je autorem knihy Národní povaha česká, v níţ se objevuje asi první v české vědě
definiční vymezení pojmu národní povaha: „je souhrn vlastností, jimiž se národ liší od
národů jiných. Tato povaha dochází výrazu v myšlení, cítění a jednání, tedy ve všem,
čím národ žije. Jeho jazyk, zvyky, zaměstnání, kroje, umění, náboženství, mravní zásady,
politické a právní řízení nabývají zvláštního rázu a během generací se ustalují a
vyhraňují ve svérázný charakter“ (Chalupný 1907 in Průcha 2007: 129).
Chalupný také často argumentuje, ţe národní povaha úzce souvisí s jazykem
příslušného etnika. Chalupný vysvětluje např. ţe: „francouzština je jazyk vznětlivého,
radikálního, kvapného národa, proto se v tomto jazyce zkracují slova; naopak němčina
je jazykem důkladných, zdlouhavých Němců, a proto má jejich jazyk slova dlouhá“
(Chalupný 1907 in Průcha 2007: 129).
V dnešní době se můţeme setkat s velkým mnoţstvím pokusů o přesnou
kvantifikaci národního/etnického charakteru. Ráda bych zde zmínila japonského
odborníka Ch. Hayashiho, který uveřejnil v časopise International Journal of
Comparative Sociology studii, v níţ statistickými metodami měří a srovnává charakter
sedmi národů – Japonci, Američané, Němci, Nizozemci, Angličané, Francouzi a Italové.
Hayashi vymezuje „národní charakter“ následovně jako: „souhrn znaků kolektivu
zahrnující hodnotový systém, způsoby myšlení, postoje, pocity a porozumění. Je pro něj
příznačné také specifické kulturní klima představované sociálními normami, zvyky,
vzděláním, uměním, náboženstvím aj“ (Hayashi 1998: 92-93 in Průcha 2007: 131).

I.1.7. Xenofobie
Xenofobie je sloţeninou řeckého xenos, cizinec, a phobos, strach. Tento pojem
je velmi často pouţívaný, ale zřídka definovaný. Podle Tesaře panuje obecná shoda
v tom, ţe jde o negativní postoj vůči jiným lidem a je často spojený se strachem a
nedůvěrou. Tento pocit ohroţení je spojen s vědomím jejich existence a častým
agresivním chováním vůči nim. Xenofobie není pouze lidským atributem, ale vyskytuje
se i u jiných teritoriálních a hierarchických druhů. Xenofobie nemusí být v rozporu
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s pohostinností vůči cizím lidem, Cizí jedinec nepředstavuje ohroţení pro vlastní
skupinu, ale cizí skupina uţ ano (Tesař 2007: 69 – 70).
Lidé často přemýšlí v binárních opozicích jako dobro a zlo, černá a bíla atd.,
coţ jim usnadňuje ţivot. Ze stejného důvodu si lidé vytvářejí stereotypy, o kterých jiţ
byla řeč v předchozí kapitole. Stereotypizace nicméně není ani tak vědomím zlořádem
jako důsledkem nutnosti zachovat psychobiologickou stabilitu. Podle Tesaře je
stereotypizace zdrojem omylů, a čím větší je počet skupin, které náš mozek musí
charakterizovat, tím spíše uměle zdůrazňujeme vybrané charakteristiky. Aby jedinec
přeţil a mohl se úspěšně rozmnoţit, potřebuje upevňovat vztahy s ostatními členy
skupiny a mít moţnost dobře rozlišit, kdo je součástí skupiny. Pro lidi je přirozené
chovat se zaujatě. K příslušníky vlastní skupiny posuzují a hodnotí jinak, většinou
pozitivně, neţ příslušníky ostatních skupin (Tesař 2007: 67).
„Xenofobie je spojena s velmi silným heterostereotypem (způsob posuzování
jiných na základě tradice své etnické či národnostní skupiny), a tím i autostereotypem
(způsob posuzování své vlastní etnické či národnostní skupiny)“ (Šišková 1998: 12).
Xenofobie často tvoří základ různých nenávistných ideologií jako je rasismus, fašismus,
šovinismus, nacionalismus apod. Podle Šiškové xenofobie vzrůstá, kdyţ se sociální
útvary ocitají v sociální, ekonomické či politické krizi nebo kritické či nesrozumitelné
situaci – situaci velkých změn. Cizí, tudíţ subjektivně proţívané jako nebezpečné, se
stává obětním beránkem jakoţto „snadno definovatelný“ původce nesnází (Šišková
1998: 12).

I.1.8. Rasismus
Existuje velké mnoţství vymezení pojmu rasismus. Tyto definice jsou často
ovlivněny autorovými emocemi a jeho ideologií, racionální sloţka je tudíţ značně
oslabena. Průcha vymezuje tento pojem následovně: „příslušníci každé rasové skupiny
vnímají a uvědomují si specifické vlastnosti své vlastní skupiny a odlišnosti ve
vlastnostech jiných rasových skupin. Toto historicky dlouhodobé vnímání rasových
odlišností vedlo k vytvoření poměrně stabilních sociálněpsychologických stereotypů a
postojů. Je to přirozený, a nikoliv negativní jev. Rasismus je souhrnné označení pro
takové jednání, které překračuje pouhé vnímání rasových odlišností a přetváří se na
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nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiné rasy, jež se projevují v diskriminaci a
v agresivním chování“ (Průcha 2007: 64). Průcha se zde pokouší definovat rasismus
čistě z vědeckého hlediska. Tato definice zdůrazňuje to, ţe se o rasismu můţe mluvit
pouze tam, kde dochází k přímému ohroţení jedné rasové skupiny ze strany druhé
rasové skupiny. Průcha tvrdí, ţe nelze ztotoţňovat rasismus a pocity sociální distance
nebo nízké oblíbenosti příslušníků jedné rasy u příslušníků jiné rasy. (Průcha 2007, s.
64) A.Giddens (1999) konstatuje, ţe odmítavý postoj nebo i předsudek vůči jiné rase
ještě nemusí být povaţován za rasismus (Giddens 1999: 231). Tento termín se tedy
často pouţívá k označení nepřátelských či negativních pocitů jedinců jedné etnické
skupiny či národa vůči jiné. Antipatie jedné skupiny se vůči jiné se můţe prohloubit aţ
tak cílevědomě, ţe vyústí v brutalitu překračující povýšenost a předsudky (Frederickson
2003: 15).
Další zajímavou a velmi výstiţnou definici rasismu vytvořila Šišková ve své
knize Výchova k toleranci a proti rasismu, která je vymezena jako:„ideologie, která
představuje soubor koncepcí vycházejících ze strachu z cizího (xenofobie) a tvořící jeho
ideologickou nadstavbu. Předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských plemen
(ras) a rozhodující vliv rasových odlišností na dějiny a kulturu lidstva. Všechny rasové
teorie jsou podloženy představou, že lidstvo je původně rozděleno na nižší a vyšší rasy.
Vyšší rasy jsou pak tvůrčí a jsou nositeli civilizace a pokroku, jsou určeny k vládnutí.
Nižší rasy jsou charakterizovány neschopností kulturní tvořivosti a je třeba je vést.
Rasismus byl v průběhu historie používán jako ideologický základ pro agresivní
chování, expanzi, ovládání a vykořisťování“ (Šišková 1998: 13).
Rasismus má v podstatě dvě podoby: „lidovou“ a „ideologickou“. Nicméně
obě varianty mají sklon vyústit v organizované akce. První forma je sice značně naivní,
ale stejně nebezpečná jako ta druhá. Vyrůstá z procesu stigmatizace: prostě uţ jen to, ţe
někdo není členem naší skupiny, ho stigmatizuje (je mu přidělena určitá značka neboli
nálepka), která ho určitým způsobem očerňuje. Proto také bývá součástí rasismu
představa rasové nečistoty. Vnější projevy „lidového“ rasismu jsou například sklon
připisovat příslušníkům jiných ras či etnik nejen odlišné, ale také horší charakterové
vlastnosti nebo osobní dispozice. Toto můţe způsobit zpětnou vazbu, kdy se
stigmatizovaný jedinec nebo menšina začne vnímat jako odlišná a začne se podle toho
chovat a někdy i porušovat společenské normy. Tyto projevy pak pouţije „lidový“
rasismus jako „empirický argument“ (Šišková 1998: 10).
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Ideologická podoba rasismu je ale mnohem nebezpečnější, protoţe se tváří
jako nositel racionálního zdůvodnění lidových předsudků. Ideologie je vţdy nějak
spojena s fenoménem nadvlády nebo moci, a proto má tento rasismus především
mocenský a v podstatě násilnický rozměr. Ideologická forma rasismu je velmi
nebezpečná především v tom, ţe nabízí jednoduchá řešení velmi komplikovaných
sociálních (rasových, etnických) vztahů, jednotlivé případy jsou pro ni pouze
potvrzením skupinové odlišnosti. Nakonec ji často podaří vyhlásit radikálně asimilační
nebo izolační či dokonce likvidační programy (Šišková 1998: 11).

I.1.9. Interkulturní komunikace
Interkulturní komunikace je jev historický a velmi starobylý. V současné době
existuje kaţdodenně a jeho význam neustále vzrůstá, především vzrůstajících
globalizačních tendencí v mnoha sférách lidské činnosti – v mezinárodním obchodu,
podnikání, v diplomacii, ve vědě, v turismu, v umění a sportu atd. Průcha definuje
interkulturní komunikaci (intercultural communication) jako termín označující procesy
interakce a sdělování probíhající v nejrůznějších typech situací, při nichţ jsou
komunikativními partnery příslušníci jazykově a/nebo kulturně odlišných etnik, národů,
rasových či náboţenských společenství. Tato komunikace je determinovaná
specifičnostmi jazyků, kultur, mentalit a hodnotových systémů komunikujících partnerů
(Průcha 2010: 16).
V České vědecké terminologii je jako synonymum termínu interkulturní
komunikace někdy pouţíván výraz „komunikace mezi kulturami“ nebo téţ
„mezikulturní komunikace“. Podle Lehmanové je mezikulturní komunikace reflexí
komunikačního

procesu

mezi

individuálními

a

nadindividuálními

subjekty

přináleţejícími k rozdílným kulturním systémům. Subjekty mezikulturní komunikace
vstupují

do

komunikačního

procesu

s odlišnými,

kulturou

determinovanými

kognitivními a emocionálními strukturami, s odlišnými způsoby vnímání a hodnocení
skutečnosti (Lehmanová 1999: 21 in Průcha 2010: 17).
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I.1.10. Interkulturní psychologie
Kdyţ vzniká a postupně se formuje nějaká oblast vědy, není nic neobvyklého,
ţe zpočátku není ustálen ani její přesný název. Tak je tomu právě v případě interkulturní
psychologie. Ta sice má od dob svého vzniku, tj. od šedesátých let minulého století,
název ustálený, ovšem jen v angličtině – cross-cultural psychology. V mezinárodní
komunikaci nejsou s tímto termínem ţádné potíţe. Avšak problémy vznikají
s nalezením ekvivalentu v některých méně rozšířených jazycích, včetně češtiny. Crosscultural psychology vyjadřují čeští autoři nejčastěji jako interkulturní psychologie,
nicméně se můţeme setkat v odborné literatuře s názvy mezikulturní psychologie nebo
transkulturní psychologie (Průcha 2007: 15-16).
Slovenští autoři (Zelová 1997 aj) a mnozí odborníci v různých zemích
zdůrazňují, ţe důleţitým rysem interkulturní psychologie je komparace – srovnání shod
a rozdílů psychologické povahy mezi příslušníky různých kulturních, etnických,
rasových a náboţenských společenství. Tím se interkulturní psychologie odlišuje od
jiné, i kdyţ velmi blízké disciplíny nazývané psychologie kultury. Ta rovněţ zkoumá
souvislosti mezi psychickými jevy a kulturou, avšak bez srovnávacího zřetele (Průcha
2007: 18).
Průcha se pokusil zformulovat vlastní definici interkulturní komunikace, která
vyplývá nikoliv prioritně z teoretických přístupů, ale spíše z toho, co a jak pokrývá a
objasňuje empirický výzkum v dané oblasti: „interkulturní komunikace je svou
podstatou komparativní věda: popisuje a srovnává vlastnosti a procesy lidské psychiky
v závislosti na kulturních faktorech založených v odlišnostech etnik, národů, rasových,
náboženských či jazykových skupin. Psychologické zkoumání kulturních faktorů se
zaměřuje na variabilitu vyskytující se mezi těmito společenstvími, jež se projevuje
v odlišnosti v kognitivních procesech (v myšlení, v poznání světa), v interpersonálním
chování a komunikaci lidí, v hodnotových orientacích, v postojích a předsudcích, ve
výchovných stylech rodin a škol aj. Cílem tohoto zkoumání je jedna identifikovat a
popsat existující interkulturní jevy a procesy a začlenit je do souhrnné explanace
lidských skupin a jejich chování (cíl vědecký), jednak vytvářet podklady pro aplikace
výzkumných nálezů a teoretických explanací ve sférách společenské činnosti (cíl
praktický)“ (Průcha 2007: 19).
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Definic interkulturní psychologie existuje značné mnoţství, liší se většinou
svou terminologií, rozsahem a podrobností. Pro lepší pochopení tohoto pojmu zde
zmíním ještě jednu definici amerického představitele sociálněpsychologické orientace
v interkulturní psychologie, R. W. Brislina, která zní: „ interkulturní psychologie je
studium vlivů kultury na lidské chování. Formálněji vyjádřeno, je to empirické
zkoumání členů různých kulturních skupin, kteří mají identifikovatelné zkušenosti, jež
vedou k prediktabilním a významným shodám a odlišnostem v chování“ (Brislin 2001:
396 in Průcha 2007: 18).

I.1.11. Etnofaulismus
Etnofaulismy tvoří zvláštní jev pro interkulturní komparace. Jsou to neoficiální
názvy pouţívané příslušníky jednoho národa či etnika pro příslušníky jiného národa či
etnika. Vyskytují se ve všech jazycích a uţívají se i v zemích s vysokou mírou
demokracie. Často slouţí jako označení imigrantů či minoritních skupin v určité zemi.
Jde o škálu označení, od humorných aţ po pejorativní a vulgární. Také v češtině
pouţíváme etnofaulismy – „rákosníci“ (o Vietnamcích), „ivani“ (o Rusích), „skopčáci“
(o Němcích), „černé huby“ (o Romech a černoších) apod. (Průcha 2007: 149).
Ve formování a vytváření etnofaulismů můţeme pozorovat určité vztahy:
„Etnofaulismy jsou tím častější a negativnější, čím vzdálenější na ose „cizinectví“ je
vnímaná kultura určité skupiny imigrantů“ (Průcha, 2007, s. 149) V interkulturní
psychologii se vyskytuje přesvědčení, ţe tato označení odráţejí stereotypy nebo
předsudky jedněch etnik vůči druhým. Celkově panuje názor, ţe etnofaulismy jsou
vyjádřením etnických či rasových stereotypů a je moţné, ţe jsou následně příčinnou
předsudků vůči určitým skupinám (Průcha 2007: 149).

I.1.12. Frankofilie
Frankofilství je podle encyklopedie Petit Larousse „přátelství k Francii“. „Výraz
francophilie není ve francouzštině nijakým novotvarem, prokazatelně se užívá od roku
1919“ (Reznikow 2008: 17).
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V šedesátých letech 19. století nebyla francouzština v Čechách velmi rozšířená,
pěstovaly jí pouze ţeny v měšťanských rodinách a šlechta. Nicméně na počátku 20.
století se u nás znalost francouzštiny značně rozšířila. Tento rozmach zájmu o
francouzský jazyk byl v 19. století celoevropským jevem, i kdyţ v Čechách měl tento
vzrůst zájmu specifické příčiny. „Rozvoj obchodu, pokrok v metodice výuky jazyků a
zejména demokratizace společnosti vedly k nebývalému rozšíření okruhu lidí, kteří se
mezi sebou dorozumívali francouzsky. Francouzština nadále zůstávala jazykem
aristokratů a diplomatů, ale stala se také mezinárodním jazykem obchodníků,
finančníků, jazykem kultury, vědy a techniky.“ Francouzština měla také pověst
„nejkrásnějšího světového jazyka“ (Reznikow 2008: 401-402).
Jak uţ bylo řečeno, obliba francouzského jazyka se v mnoha bodech lišila od
zájmu o francouzštinu jinde v Evropě. Jednak v českých zemích nebylo moc příleţitostí
k pouţívání francouzštiny, protoţe u nás neměla ještě praktického vyuţití. Lidé se
většinou pouštěli do studia tohoto jazyka z vlastní iniciativy, aby mohli porozumět
francouzským literárním dílům. Z profesionálního hlediska byla francouzština důleţitá
hlavně v oblasti divadla a opery. Například na obchodních akademiích, kde se
francouzština vyučovala pro svůj mezinárodní význam, se její výuka potýkala
s konkurencí ostatních jazyků a nedostatkem přímého kontaktu s Francií (Reznikow
2008).
Další zvláštností uţívání francouzštiny v Čechách tkvěla v tom, ţe byla
schopna vytvořit protiváhu k němčině. Češi ţijící v Rakousku se nemohli v některých
situacích vyhnout nutnosti mluvit německy, proto v některých situacích nahrazovali
němčinu francouzštinou. Francouzština nehrála v Čechách pouze tuto symbolickou roli,
ale byla pro České země i jistým vyjádřením „pokrokového“ myšlení. „Na základě
úředního rozhodnutí totiž Češi, dlouho nesměli používat svůj jazyk v telegrafickém
styku. Chtěl-li se Čech vyhnout němčině, sáhl zcela přirozeně po francouzštině, která
byla mezinárodním poštovním jazykem“ (Reznikow 2008: 403-404). Toto nahrazování
němčiny francouzštinou je patrné zejména ve vývoji slovní zásoby. Od 2. poloviny 19.
století začala francouzština rapidně pronikat do českého jazyka. V třicátých letech
zařadil Jungmann do češtiny zhruba 100 francouzských slov. „Samotný útlý slovník
Gustava Pallase (1916) uvádí z celkových 4000 cizích slov, 530 francouzských výrazů
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převzatých do češtiny, a to je jen velmi nízký odhad, poněvadž řadě z nich byl autorem
neprávem přiznán řecký nebo latinský původ“ (Reznikow 2008: 404).
Francouzština vystupovala také jako jazyk všech elit: elity mezinárodní, elity
společenské a elity kulturní. O francouzský jazyk se zajímalo hodně lidí, především
měšťanstvo, které napodobovalo vkus šlechty. Kvůli tomu, ţe byla znalost
francouzštiny povaţována za schopnost elity, se rozšiřovala myšlenka, ţe francouzsky
mluví pouze „snobové“. Vzestup obliby francouzštiny můţe být rozdělen na několik
etap. V období do roku 1848 zájem o francouzský jazyk upadal, ale po roce 1848 došlo
k postupnému zlepšení situace ve výuce francouzštiny. „Revoluce ve výuce
francouzštiny proběhla v letech 1869-1874, kdy se povinná škola objevila v chlapeckém
středním, konkrétně reálném školství“ (Reznikow 2008: 413).
V okamţiku, kdy byla francouzština povinně zavedena na reálkách, bylo její
rozšíření do celé školské soustavy prakticky zabezpečeno. „Situace se dále zlepšovala,
o čem svědčí stále vyšší hodinová dotace, a velkou zásluhu na tom, měli čeští učitelé. Ze
studia Věstníku českých profesorů, nejvýznamnějšího pedagogického časopisu
vydávaného Ústředním spolkem českých profesorů, vyplývá, že čeští učitelé se o zvýšení
počtu hodin francouzštiny vždy aktivně zasazovali“ (Reznikow 2008: 417).
Před válkou byla česká veřejnost mimořádně frankofilská, protoţe viděla ve
Francii přirozeného spojence proti společnému nepříteli. „Vyučování francouzštině na
veřejných školách poskytlo mnoha známým frankofilům tribunu (a také finanční
zajištění). Na středních školách (včetně obchodních akademií) působili jako pedagogové
například Beneš a Hantich“ (Reznikow 2008: 445). Představu o dovozu francouzské
kultury do Čech nám mohou nejlépe zprostředkovat překlady francouzských knih do
češtiny. Seznam všech kniţních překladů vydaných v letech 1848-1914, který lze
povaţovat za kompletní, čítá 2575 překladů. „Počet překladů rostl takřka
exponenciálně.

Jako

nejčastěji

překládaný

jazyk

se

jednoznačně

prosadila

francouzština. Krásná literatura se na překladech podílí asi 85 %, což je číslo
mimořádně vysoké, mnohem vyšší než v nakladatelské produkci ve Francii (v průměru
24 % v letech 1900-1914) a v Německu (15 % v roce 1913“ (Reznikow 2008: 458-460).
Francouzská kultura pronikala masivně do Čech také prostřednictvím divadla a
divadelní scény. „Na seznamu 721 překladů francouzských literárních titulů pořízených
v letech 1862-1892 napočítáme 278 divadelních her, 93 operních libret a 371 románů“
(Reznikow 2008: 462).
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I.2. Korpus „kulturémů“
Pro potřeby této práce vyuţijeme korpus nejrůznějších klišé, stereotypů a
předsudků, který jsme sestavili z několika zdrojů. Jedním zdrojem nám byly analyzující
a komentující vědecké, antropologické a sociologické monografie, pojednávající o klišé,
stereotypech a předsudcích spojených s kontaktem národů a národnostních skupin.
Dalším zdrojem byla svědectví a dokumentární práce, které jsme sesbírali a v kterých
zmíněné projevy mezinárodního a mezietnického vyrovnávání líčí ilustrovaně svědci
laičtí nebo jimi přímo dotčení. Třetí velkou skupinou byly naše vlastní analýzy
autentických situací, kdy jsme shromaţďovali projevy těchto předsudkových
percepčních schémat v konkrétních kontaktech jednotlivých národů či národností.

I.2.1. Proces vytváření seznamu nejčastějších předsudků
I.2.1.1. Dokumentová rešerše
V rámci první sekce představíme několik publikací, které se zabývají popisem
francouzských autentické kulturní projevy a nejčastějších klišé a stereotypů, které se
vyskytují jednak v myslích samotných Francouzů anebo cizinců, kteří měli příleţitost
strávit čas ve Francii a být v kontaktu s Francouzi, nebo o jejich kulturních projevech
hodně slyšeli. Ve Francouzštině se vyskytuje výraz „France profonde“, „který označuje
obraz světa, světonázor či osobní názor lidu na věc. První kniha, ze které jsem čerpala,
se jmenuje Xenofobní průvodce: Francouzi, jejíţ autory jsou Nick Yapp a Michael
Syrett (Yapp & Syrett 2009). Tato publikace sama sebe definuje takto: „Neurčitý
pohled na přesvědčení a slabůstky jednotlivých národu; téměř jistý způsob jak xenofobii
vyléčit“. Hlavním cílem této publikace je popsat cizincům zvyky a chování Francouzů a
vyvrátit některé předsudky, které o nich přetrvávají. Kniha je rozdělena na několik částí
týkajících se jednotlivých sfér ţivota Francouzů (např. Charakter, Chování, Humor
apod.). Nick Japp býval učitelem, ale poté se stal spisovatelem a komentátorem. Miluje
Francouze pro jejich hudbu, víno a patnáct druhů cibule. Michael Syrette je Francouz po
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matce a navštěvuje Francii pravidelně jako odborný komentátor a ţurnalista (Yapp &
Syrett 2009: 107). Tato kniha mě inspirovala k rozdělení sesbíraných klišé do
jednotlivých kategorií.
Druhá publikace, ze které jsem čerpala je Stereotypes and Nations od polské autorky
jménem Teresa Walas. Tato kniha detailně vymezuje pojem stereotyp a soustřeďuje se
především na stereotypy a vztahy mezi různými evropskými národy. Je to kompilace děl
a esejí jednotlivých autorů, kteří se zúčastnili symposia v Krakově.
Třetím hlavním zdrojem byla kniha Une Certain Idée des Français od JeanPaula Olliviera. Tento autor je novinář, redaktor a šéf francouzského magazínu Téle 7
jours, ve zmíněné knize popisuje vývoj Francouzů a jejich povahu (Ina Boutique 2013).

I.2.1.2. Excerpce audiovisuálních dokumentů
V druhé sekci jsem pouţila videa, která zobrazují karikaturální představení o
sobě samých nebo one-man show a praktická pozorování lidí laiků, kteří jsou v denním
kontaktu s cizinci a mohou tak shrnout projevy opakovaných stereotypizovaných
pohledů cizinců na daný názor. Takţe například Francouzský učitel, který má třídu, kde
učí Francouzštinu skupinu mezinárodních studentů.
V této sekci jsem konkrétně pouţila dvě videa. První video je film od Cédrica
Villaina s názvem Cliché!!! a druhé video je one-man show herce, komika a reţiséra
Gada Elmaleha, který se narodil 19. dubna 1971 Maroku, je původem ţid a jeho otec
byl mim. Z rodné Casablanky se přestěhoval do Montrealu a později do Paříţe, kde
začal v roce 1996 psát první scénáře a skeče. Po prvních inscenacích se brzy projevil
jeho talent a následně se objevil v několika francouzských filmech. Tento komik ve
svém videu vyobrazuje typické kulturní projevy Francouzů.

I.2.1.3. Osobní empirie
Třetím zdrojem je pak má vlastní zkušenost s Francií a jejími obyvateli. Tím, ţe
excerptujeme z opakovaně zaţívaných situací kontaktu s Francouzi, z filmů, divadla a
dalších kulturních projevů, pozorujeme jisté rekurentní motivy s nimi kulturně spjaté.
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V této sekci jsem shromáţdila klišé, stereotypy a představy tak, ţe jsem jednak
prohlíţela diskuze na mezinárodních komunikačních sítích jako Twitter nebo Yahoo,
jejichţ tématem byli Francouzi a názory na ně a jednak pouţila mé vlastní záţitky
z Francie a z kontaktu s Francouzi. Jednotlivé názory jsem si zaznamenávala na arch
papíru, abych byla schopná říct, jaká klišé a představy jsou nejfrekventovanější. Tyto
informace mi tedy pomohly zjistit, které představy o Francouzích se vyskytují
nejčastěji. Mezi nimi se především objevovaly identifikace jako žabožrouti, móda,
kouření, krásné Francouzky, parfémy, sýry, víno a elegance. Dále jsem se opírala o
internetové články, které se zabývaly předsudky o Francouzích, pro více informací jsou
tyto stránky zmíněné v seznamu literatury.

I.2.2. Seznam nejčastějších předsudků
I.2.2.1. Charakter
Pro označení typického Francouze se dá pouţít velké mnoţství přídavných
jmen. Velmi často se říká, ţe jsou elegantní, módní, snobové, přátelští, intelektuálové,
filosofové, vulgární, krásní. (Tato přídavná jména jsem vybrala ze čtyř zdrojů: 1) film
Cedrica Villaina Cliché!!!, 2) z knihy Xenofobní průvodce: Francouzi a z publikace
Sterotypes and Nations. 3) z internetového článku Americans’ top 10 French
stereotypes, které psal o předsudcích týkajících se Francouzů.

I.2.2.2. Jídlo a pití
Z oblasti francouzské gastronomie jsem vybrala tato čtyři klišé:

1. Francouzi jedí ţáby, šneky, croissanty nebo různé druhy sýra.
2. Francouzská kuchyně je známá jako nejlepší na světě.
3. Francouzi pijí hlavně víno a vědí, ţe produkují nejlepší víno na světě.
4. Francouzi mají dvě hodiny pauzu na oběd.
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Stejně jako s parfémy a vínem, i o francouzské gastronomii se tradují značné
superlativy a nezřídka se o ní říká, ţe je nejlepší na světě. Francouzi jsou známí svou
vášní k jídlu, které si umí náleţitě vychutnat a dokáţí při něm strávit značné mnoţství
času. Častým předmětem diskuse bývá doba ohledně francouzské přestávky na oběd,
která prý můţe trvat i dvě hodiny. Pravdou je, ţe francouzský ţivotní styl je
celkově trochu posunutý. Obchody často otevírají později neţ u nás, mají dlouhou
polední pauzu, ale zcela běţné bývají otevřeny aţ do večerních hodin, s čímţ souvisí
rozloţení pracovní doby i organizace škol. Typická je pro Francouze pozdní večeře, ke
které se většinou dostanou aţ po osmé hodině (About France 2013).
Častou asociací Francie a gastronomie je francouzská slabost pro konzumaci
šneků a ţabích stehýnek. Ačkoliv se jedná o historické a tradiční francouzské pokrmy, v
moderní Francii se s nimi s výjimkou specializovaných restaurací zdaleka tolik
nesetkáváme (About France 2013).
Nejznámějším kulinářským produktem, který byl v minulosti stejně populární
jako dnes, je sýr. Málokterý turista si z Francie neodveze alespoň jeden kousek z mnoha
druhů, který se ve Francii vyrábí. Charles de Gaulle jednou prohlásil: „Jak chcete
vládnout zemi, kde se vyrábí 246 druhů sýra?“ (Citáty slavných osobností 2013).
Francie skutečně patří mezi sýrové velmoci: je jeho třetím největším producentem na
světě a po Řecku je také jeho druhým největším konzumentem (Statisticbrain 2013).
Ruku v ruce se sýrem jde další ikona francouzského ţivota – dlouhá křupavá
bageta. Pekárny jich nabízejí celou řadu druhů na kaţdém rohu a v odpoledních
hodinách můţeme vidět mnoho Francouzů, jak pospíchají domů a v ruce si nesou dvě
nebo tři, v doslovném překladu, „hůlky“. Bagety doprovází doslova kaţdé jídlo a jsou
skutečně „kaţdodenní chléb“ (About France 2013).
Nemůţeme hovořit o francouzské gastronomii a nezmínit se o víně. Tohoto nápoje
dokáţe Francie vyprodukovat přes sedm milionů lahví ročně, coţ ji dělá největším
producentem vína na světě. Stejně jako v případě parfémů i u vín jde o značky
světoznámé kvality (Statisticbrain 2013).

I.2.2.3. Kultura
Francie je známá svojí specifickou kulturou a stylem ţivota, obvyklé představy
jsou následující:
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1. Typický Francouz nosí prouţkované tričko, červený šátek a bagetu.
Tuto představu typického Francouze jsem opět převzala z filmu Cédrica
Villaina Cliché!!! (Villain 2010).
2. Francouzi jsou nebezpeční řidiči.
Podle Xenofobního průvodce Francouzi řídí tak, jako by bezpečnost doraţení
do cíle, bylo to poslední, s čím by si snad dělali starosti (Yapp & Syrett 2009: 17). Je
pravda, ţe se občas říká, ţe patří k nejhorším řidičům v Evropě. Maximální alkohol
v krvi je nicméně ve Francii 0,05% (stejně jako Rakousko, Belgie a další).
3. Francouzi milují pocit rychlého ţivota, energického a stylového.
Vše nejnovější je důleţité. Francouzi spokojeně akceptují i nátlakový prodej, jen
kdyţ je barva na té věci ještě čerstvá. Ve všem co Francouzi dělají, se neustále pohybují
sem a tam, od báječného k absurdnímu (Yapp & Syrett 2009: 18).
4. Ve Francii mají speciální druh polibku tzv. Francouzský polibek.
O původu termínu „francouzský polibek“ neexistuje ţádný psaný dokument
nebo jiný historický zdroj. Na rozdíl od francouzských brambor však u francouzského
polibku existuje celá řada teorií, které jeho původ připisují právě Francouzům. Ţádnou z
nich se však nepodařilo potvrdit. Sami Francouzi by tuto praktiku označili jako un
baiser amoreux (polibek z lásky). Nejčastějším argumentem je to, ţe měli Francouzi na
začátku 20. století pověst smyslných a nemorálních lidí. Termín francouzský polibek
tak měl být uráţkou Francouzů a jejich způsobů. Francouzi byli navíc první lidé, kteří
povolili veřejné zobrazování promiskuitní přirozenosti, jako je zobrazování lidí, kteří se
líbají nebo tančí. Autora termínu „francouzský polibek“ uţ však asi nikdy neobjevíme
(Worthington 2013).
5. . Nejznámější památkou ve Francii je vysílač. (Eiffelova věţ)
Eiffelova věţ patří k nejznámějším kulturním ikonám Francie a zřejmě se jedná
o nejtypičtější stavbu nejen ve Francii ale i v celém světě. Jméno získala po svém tvůrci,
Gustavu Eiffelovi, který byl pověřen její stavbou (Tour Eiffel 2013).
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Její dokončení po dvou letech, dvou měsících a pěti dnech představovalo
obrovský úspěch, technologickou dovednost a demonstraci francouzského inţenýrství
konce 19. století, stejně jako typickým zástupcem industriální revoluce. Stavba byla
dokončena koncem března 1889 a se svou výškou 324 metrů se na 41 let stala nejvyšší
budovou na světě, dokud ji v roce 1930 nepřevýšila Chrysler Building v New Yorku.
Do dnešního dne se však jedná o druhou nejvyšší stavbu ve Francii. Město ani občané
Paříţe však nebyli s jejím vzhledem spokojeni. Existovala dokonce smlouva, ve které
byla stanovena lhůta, po kterou se Eiffelova věţ měla tyčit nad Paříţí. Po dvaceti letech
měla být opět rozloţena. Za tu dobu se však stala nejen velmi oblíbenou turistickou
atrakcí, ale hlavně skvělým vysílačem, jehoţ kvality se osvědčily i v období první
světové války. Lidé si však tuto stavbu oblíbili a věţ stojí v Paříţi dodnes (Tour Eiffel
2013).
Věţ i její okolí ročně přiláká skoro 7 miliónů lidí, z čehoţ 75% tvoří cizinci. S
takovou návštěvností se jedná o nejnavštěvovanější monument na světě, za jehoţ
návštěvu je nutné zaplatit vstupné. Pro turisty jsou přístupná všechna tři patra. Do
prvních dvou, ve kterých se nachází restaurace, obchody i muzeum, je moţné vystoupat
po přibliţně šesti stech schodech, do třetího patra, které se nachází ve výšce 276 metrů,
je nutné pouţít výtah. V noci ji osvětluje 20.000 ţárovek (Tour Eiffel 2013).
6. Francie je zemí parfémů.
Francie bývá často označována jako zemí parfémů a z výroby vůni vytvořila
opravdové umění. Jedny z nejprodávanějších a nejznámějších parfémů pochází právě z
Francie, například Estée Lauder, Chanel nebo Dior. Francie je na poli parfémů
světovým lídrem s přibliţně 30% na světovém trhu (About France 2013).
Původ parfémů přitom vůbec není francouzský. Historie vůní, které měly
původně jen zakrývat tělesný zápach, spadá aţ do období Mezopotámie. Umění vůní
převzali staří Řekové a Římané a v jejich době se jiţ staly poměrně běţnou praxí. V
době renesance se zvýšila popularita parfémů v Evropě a díky Kateřině Medicejské,
ţeně Jindřicha II., se parfémy dostaly aţ do Francie (About France 2013).
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7. Ve Francii je nejoblíbenější sport pétanque.
Dalším prvkem, kterého si všimne kaţdý pozornější turista, je časté hraní hry
pétanque na veřejných místech po celé Francii. Muţi, ţeny i děti všeho věku se shlukují
v parcích s kovovými koulemi a snaţí se je podle pravidel umístit co nejblíţe k cíli.
Obrovskou výhodou tohoto sportu je to, ţe ho můţe hrát opravdu kaţdý bez ohledu na
fyzickou zdatnost nebo dispozice. Pravidla hry jsou velmi jednoduchá, avšak její
perfektní zvládnutí vyţaduje pokročilý trénink (FIPIP 2013).
Historie pétanque sahá aţ do starověku a do starého Říma. První oficiální
pravidla byla vydána v roce 1907 a následně byla uspořádána i první soutěţ. Ze všech
zemí na světě je pétanque nejpopulárnější právě ve Francii a patří k tamnímu ţivotnímu
stylu. Kaţdý rok se po celé Francii organizuje přes deset tisíc turnajů všech významů i
kategorií (FIPIP 2013).
8. Kaţdý Francouz kouří.
Tvrzení, ţe kaţdý Francouz je kuřák, lze velmi snadno vyvrátit pohledem na
statistiky, které vydává Evropská Unie. Z nich jasně vyplývá, ţe je Francie s ohledem
na počet dospělých kuřáku jen lehce nad evropským průměrem. Dle statistik z roku
2010 kouří ve Francii 23,3% osob starších 15 let. Pro srovnání, v České republice je to
24,6% (OECD iLibrary 2013).
I.2.2.4. Jazyk a myšlení

1. Francouzština je krásný a libozvučný jazyk.
Francouzština se vyznačuje silnou fonetickou redukcí slov, také obsahuje
hodně vokálů a nosovek.
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I.2.2.5. Nacionalismus a identita
1. Francouzi jsou naplněni sebeláskou, vůbec je nezajímá, co si o nich myslí
ostatní.
Francouzi se starají především o to, co je pro ně v ţivotě nejvíce důleţité a to si
být Francouzi. Kouzlo jejich osobnosti spočívá v tom, nám ostatními nepohrdají, jen nás
litují, ţe nejsme Francouzi (Yapp & Syrett 2009: 7).
Z mých zkušeností s Francií mohu potvrdit, ţe Francouzi jsou velmi pyšní na
svůj národ a na svou zemi.

I.2.2.6. Byznys
1. Francouzi tvrdě pracují, ale nikdy je pracovat nevidíte.
Podle Nicka Yappa a Micahela Syretta Francouzi mistrně ovládají umění
neviditelné práce.
2. Francouzi přicházejí vţdy a všude pozdě – do práce, na schůzky, na pohovory
atd.
Podle Xenofobního průvodce přicházejí Francouzi téměř vţdy a všude pozdě.
Mají vlastní představu o tom, co znamená dochvilnost. Je to přibliţně patnáct minut
pozdě, takţe ze svého hlediska nejdou pozdě nikdy (Yapp & Syrett 2009: 98).
3. Francouzi hodně diskutují o problémech, ale problém nevyřeší.
Podle Xenofobního průvodce budou-li francouzští manaţeři sedět kolem stolu a
jejich úkolem bude vyřešit nějaký úkol, tak se do diskuze vrhnou s nadšením, chytře
přejdou na jiné téma a ke svému velkému uspokojení skončí u zcela nového problému
k diskuzi (Yapp & Syrett 2009: 99).
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II. PRAKTICKÁ ČÁST – METODOLOGIE
V následující části se budu zabývat mým kvantitativním výzkumem o
předsudcích, které si Češi uchovali o Francouzích. Hlavním cílem mého výzkumu je
zjištění, zda existuje závislost mezi věkem, vzděláním a znalostní Francie a Francouzů a
mírou předsudků.

II.1. Operacionalizace
Po nalezení a definování pojmů, které souvisejí s výzkumným problémem,
přistoupím k tomu, ţe tyto pojmy převedu do zkoumatelné podoby, tj. na empiricky
zjistitelné, nějakým způsobem měřitelné či tříditelné údaje. Operacionalizace je tedy
převod pojmů na zkoumatelné ukazatele (Reichel 2009: 51).

II.1.1. Hypotézy
Hypotézy tvoří jádro klasických kvantitativně orientovaných výzkumů.
Hypotéza je tvrzení, které je vyjádřeno oznamovací větou. Hypotéza musí vyjadřovat
vztah mezi dvěma proměnnými. Pokud tedy nemůţeme hovořit o vyjádření vztahu,
nemůţeme hovořit o vědecké hypotéze. Proto musí být hypotéza formulována jako
tvrzení o rozdílech, vztazích nebo následcích. Velmi důleţitý je fakt, ţe hypotézu musí
být moţno vědecky ověřit. Proměnné vystupující v hypotéze tedy musejí být měřitelné
(Chráska 2007).

Výzkumný problém můţe být charakterizován čtyřmi otázkami:
1. Jak se s mezinárodními3 předsudky o Francouzích ztotožňují Češi?
2. Jak se bude lišit názor respondentů v závislosti na vzdělání?
3. Jak se bude lišit názor respondentů v závislosti na zkušenosti s Francií?4
4. Jak se bude lišit názor respondentů v závislosti na jejich věku?

3

Mezinárodní předsudky vymezíme tak, ţe jsou to předsudky, které jsou obecně přítomné u obyvatel různých národů (u
Američanů, Britů, Nizozemců atd.)
4
Např. jakou mají míru předsudků, respondenti kteří studují obor týkající se Francie nebo osobně Francii navštívili.
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Výzkum testoval následující hypotézy:
1. Vzdělání hraje významnou roli v míře předsudečnosti.
2. Osobní zkušenosti s Francií nebo studium spojené s Francií má vliv na sníţení
míry předsudečnosti.

Ad 1) Vzdělání může snížit míru předsudků
Lidské učení je rozhodující faktor v adaptaci člověka na jeho prostředí i
v rozvoji jeho osobnosti, protoţe učení v nejširším slova smyslu je vlastně
přizpůsobování, nemá věkové hranice a zřejmě v mladém věku je nejintenzivnější a
nejefektivnější (Kolář Z. & Vališová A. 2003). Učení v nejširším smyslu tedy znamená
veškeré získávání zkušeností a utváření vlastností osobnosti v průběhu jedincova ţivota.
Zahrnuje jak učení člověka, tak učení zvířat. Naučené je opakem vrozeného“ (Čáp
1963: 38).
Z uvedené citace je zřejmé, ţe znalosti a zkušenosti jedince se získávají věkem
v závislosti na učení. Z toho lze vyvodit, ţe ţáci 6. třídy, kteří dosud v zeměpise Francii
neprobírali, nemají o Francii tolik znalostí a zkušeností jako ţáci tříd devátých, kteří
Francii probírají v osmém ročníku. Nejvíce však jedince ovlivňuje příklad, názor
ostatních, sociální situace apod. Je samozřejmé, ţe člověk, který dosáhl vyššího
vzdělání, nebo má větší ţivotní zkušenosti, má i větší znalosti a tím pádem i jiný postoj
k předsudkům.

Ad 2) Kontaktní hypotéza
Jedna z předních teorií, která souvisí s předsudky, zaměstnává vědce uţ více
neţ padesát let. „Kontaktní hypotéza se zabývá vlivem kontaktů na vztahy mezi
skupinami, zejména na vztahy mezi majoritou a minoritou. Vede k předpokladu, že
neznalost vede k mylným, zjednodušujícím a negativním názorům, z nichž pramení
nepřátelství a diskriminace“ (Dvořáková 2007: 57). Vzájemný kontakt by tedy měl
předsudky zmírňovat a přispívat k dobrým vztahům.

Proměnné
Proměnnou se označuje prvek zkoumání, který nabývá různé hodnoty a mění
se (Gavora 2000: 48). Proměnou je věk, inteligence, vzdělání, délka praxe, míra
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předsudečnosti, mnoţství zkušeností apod. Proměnné se rozdělují na dvě skupiny: na
měřitelné a kategoriální, přičemţ v tomto výzkumu se zaměříme na měřitelné
Ve výzkumu se obvykle vyskytuje více neţ jedna proměnná. Přitom jsou
proměnné v jistém vztahu. Jedna proměnná můţe způsobit změnu druhé proměnné. Pro
označení těchto vztahů se v metodologickém výzkumu pouţívají dva pojmy, nezávislá
a závislá proměnná. Proměnná, která je příčinou změny, je nezávislá proměnná.
Proměnná, jejíţ hodnoty se změnily vlivem závisle proměnné, se nazývá závislá
proměnná. Závisle proměnná se mění v závislosti na nezávislé proměnné. V tomto
výzkumu se vyskytují následující tři nezávislé proměnné: věk respondentů, vzdělání
respondentů a zkušenosti respondentů. Tyto nezávislé proměnné mění jednu závislou
proměnou, kterou je míra předsudečnosti.

V mém výzkumu se tedy vyskytují následující proměnné:
Nezávisle proměnné:
1. Věk respondentů5
2. Vzdělání respondentů6
3. Zkušenosti respondentů7
Závisle proměnné:
Míra předsudečnosti8

II.1.2. Výzkumný vzorek
Ve svém výzkumu jsem se rozhodla pro záměrný výběr, abych měla dostatečný
vzorek respondentů od kaţdé skupiny respondentů, kteří se liší věkem, vzděláním a
svými znalostmi Francie a Francouzů. Záměrný výběr je kaţdý výběr, který realizuje
badatel na základě svých zkušeností, dosavadních poznatků a úsudku, někdy také

5

Definice věku respondentů: „Věk představuje příslušnost osoby podle počtu let věku do některého z věkových intervalů
vymezených tak, aby diferencovaly ţáky šesté třídy, ţáky deváté třídy, adolescenty, mladý, střední a starší věk“ (Reichel 2009: 5152).
6
Definice vzdělání respondentů: „Vzděláním osoby se rozumí výše jejího ukončeného vzdělání“.
7
Definice zkušeností respondentů: „Zkušeností respondentů je v rámci tohoto výzkumu definován jako souhrn
vědomostí souvisejících s Francií, jejím jazykem, kulturou a obyvateli a osobního kontaktu s Francie a Francouzi“.
8
Definice míry předsudečnosti: „míra předsudečnosti můţe být vymezena jako míra ztotoţňování se s předsudky,
v tomto případě o Francii a Francouzích“.
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moţností. V tomto případě badatel vybírá do vzorku ty jedince nebo ty jevy, které se mu
zdají být typickými. Jde v podstatě o výběr subjektivní (Pelikán 1998: 48). Abych
sníţila míru subjektivity výběru vzorku a zvýšila tím validitu výzkumu a moţnou
generalizaci výsledků, zaměřila jsem se na tři vzdělávací instituce. Tyto školy jsem si
vybrala proto, aby bylo moţné splnit stanovený cíl a získat dostatečný počet
různorodých respondentů. V první řadě jsem oslovila základní školu Generála Klapálka
v Kralupech nad Vltavou, v níţ jsem testovala nejen její ţáky, ale i zaměstnance,
učitele, kuchařky a uklízečky, abych získala dostatečné mnoţství respondentů různých
věkových kategorií a stupňů vzdělání, přičemţ z ţáků jsem zvolila pouze ţáky šestých a
devátých tříd. Tyto třídy jsem vybrala zaprvé proto, ţe mladší ţáci ještě nemají
dostatečné znalosti pro pochopení mého dotazníku a zadruhé proto, ţe se mi rozdíly
v míře předsudečnosti a ve znalostech mezi šestou a devátou třídou zdají přiměřené a
zajímavé pro hodnotu mého výzkumu. Dále jsem podrobila výzkumu studenty
francouzštiny Pedagogické a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří
doplní můj vzorek o respondenty s vyšší úrovní vzdělání a hlubšími znalostmi Francie a
Francouzů.

II.1.2.1. Získané informace o výzkumném vzorku
Tabulka č. 1 Informace o výzkumném vzorku
počet
respondentů,
kteří navštívili
Francii

počet
respondentů,
kteří nenavštívili
Francii

počet
respondentů
celkem

VŠ 41 let a více
VŠ 26-40 let
výuční list 41 let a více
nedokončená VŠ, 18-26
let, studují FJ
nedokončená VŠ,
18-26let, nestudují FJ

13
4
0

1
6
4

14
10
4

počet
respond
entů %
zastoupe
ní
7,69
5,49
2,20

25

3

28

15,38

5

4

9

4,95

9. třídy, méně než 15 let

20

44

64

35,16

6. třídy, méně než 13 let

7

46

53

29,12

Celkem

74

108

182

100,00

Věková skupina
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Studie se zúčastnilo celkem 182 respondentů. Jak vyplývá z tabulky č. 1, je
zřejmé, ţe největší vzorek respondentů byl ve věku do 15 let. Jedná se o ţáky 9. tříd.
Nejméně zastoupenou skupinou respondentů byli jedinci s výučním listem ve věku 41
let a více. Procentuální zastoupení jednotlivých skupin respondentů je patrné
z následujícího grafu č. 1.

Také jsem vyhodnotila respondenty na základě návštěvy ve Francii. Informace
jsou uvedeny v tabulce č. 1.
Nejvíce respondentů, kteří navštívili Francii je ve skupině studentů vysoké školy, kteří
studují obor francouzština. Francii nenavštívil ani jeden respondent ze skupiny
vyučených.
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Graf č. 3 Počet respondentů, kteří navštívili Francii
VŠ 41 let a více

VŠ 26-40 let

výuční list 41 let a více

nedokončená VŠ, 18-26 let, studují FJ

nedokončená VŠ, 18 -26 let, nestudují FJ

9. třídy, méně než 15 let

6. třídy, méně než 13 let

9%

18%

5%
27%

34%

7%

29

0%

II.1.3. Etické otázky výzkumu
Tento konkrétní výzkum není z hlediska etiky náročný, protoţe se nezabývá
citlivými osobními údaji a ani se nesnaţí ţádným způsobem ovlivňovat postoje
respondentů. Přesto jsem se drţela profesních etických kodexů a zákona o ochraně
osobních údajů č. 101/2000.
Na začátku dotazníku jsem respondenty informovala o průběhu a účelu
výzkumu a také jsem je ujistila, ţe jejich osobní údaje a výsledky dotazníku budou
pouţity pouze pro potřeby mého výzkumu.

II.1.4. Organizace a řízení projektu

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STUDIE
Termín terénního šetření:

říjen – prosinec 2013

Výběr respondentů:

studenti vysoké školy a ţáci a pracovníci základní

školy
Počet tázaných:

182

Metoda sběru dat:

dotazníkové šetření

Výzkumný nástroj:

standardizovaný dotazník

Výše uvedené otázky, hypotézy a 28 vybraných klišé jsem zpracovala do
konkrétních okruhů, které vytvořily první verzi dotazníku. Tato verze následně prošla
pilotní studií, která měla především za úkol odstranit případné nepochopení zadání a
nesrozumitelnost formulací jednotlivých klišé.
Dotazník je v dnešní době populární forma slouţící ke zjišťování informací,
postojů atd. Nejpopulárnější je dotazníkové šetření pomocí internetu, jehoţ nespornou
hodnotou jsou nízké náklady, ale je zároveň nejméně spolehlivé z hlediska návratnosti a
validity. Abych tomuto riziku předešla, rozhodla jsem se oslovit jiţ zmíněné školy a
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rozdávat a vybírat dotazníky osobně. Časovou a finanční investicí jsem v tomto případě
zvýšila validitu a návratnost dotazníků. Domlouvala jsem se s jednotlivými třídními
učiteli šestých a devátých tříd a rozdávala jsem dotazník osobně. Na vysokých školách
my s distribucí dotazníků pomáhali zdejší pedagogové. Učitelé a pracovníky základní
školy jsem obcházela jednotlivě a dávala jim dotazník k vyplnění. Tímto přístupem
jsem zajistila stoprocentní návratnost dotazníků. Domnívám se také, ţe osobní
komunikace s respondenty můţe pozitivně ovlivnit jejich svědomitost a soustředění
během vyplňování dotazníku.
Důleţité je zároveň vzít v úvahu osobnostní charakteristiky respondentů a
přizpůsobit slovník dotazníku, tak aby byl srozumitelný všem věkovým kategoriím a
především ţákům šestých tříd, jejichţ znalosti ještě nedosahují takové hloubky.
Srozumitelnost je tak zásadním aspektem, ţe do operacionalizace tohoto výzkumu byla
zařazena pilotní studie (Punch 2008: 152) ve formě konzultace s profesorem
francouzštiny na Pedf UK a vyzkoušení dotazníku na vzorku respondentů různých
věkových kategorií a odlišných úrovní dosaţeného vzdělání. (viz dále II.1.8.
Předvýzkum – pilotní studie)

II.1.5. Analýza rizik projektu
Následující analýza slouţí ke zjištění rizikových míst projektu, jejich
hodnocení a zjištění preventivních opatření, která zabrání jejich vzniku. Tyto informace
jsou důleţité pro přípravu projektu a jeho správné procesní a časové naplánování.
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KONTROLOVATELNOST**

OBLAST

PRIORITA*

Tabulka č.2 Přehled možných vlivů na výzkumnou práci

Nedůsledná příprava

1

ANO

Nedodrţení časového rámce

2

NE

Nesrozumitelnost dotazníku

1

ANO

Neochota účastnit se
průzkumu

3

NE

Chyba v záznamu dat

1

ANO

Chyba ve zpracování dat

1

ANO

Nesprávná interpretace

2

ANO

RIZIKO

PŘÍPRAVA

PROVEDENÍ

HODNOCENÍ

OPATŘENÍ

Konzultace s
vedoucím práce.
Včasné naplánování
a reálné rozvrţení
práce.
Vyuţití pilotní
studie.
Domluva s
pedagogy, časté
docházení do škol.
Preciznost záznamu.
Vyuţití správných
technik, konzultace s
vedoucím práce.
Konzultace s
vedoucí práce,
připomínkování,
prezentace další
nezávislou osobou.

*PRIORITA: 1-NEJDŮLEŢITĚJŠÍ, 2-DŮLEŢITÁ, 3-MÉNĚ DŮLEŢITÁ
**KONTROLOVATELNOST (plně ze strany zpracovatele práce): ANO, NE
Zdroj: Analýza rizik a vlivů výzkumné práce provedená autorkou práce

II.1.6. Metody a techniky
Pro ověření výzkumného problému jsem se rozhodla pouţít kvantitativní
strategii, konkrétně zvolím strukturovaný dotazník. Abychom zjistili správné určení
parametrů dotazníku a jeho srozumitelnost, provedeme nejprve pilotní studii. Dotazník
je určen především pro hromadné získávání údajů. Myslí se tím získávání údajů o
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velkém počtu odpovídajících. Proto se dotazník povaţuje za ekonomický výzkumný
nástroj. Můţeme jím získat velké mnoţství informací při malé investici času (Gavora
2000: 99). Pomocí dotazníku je moţné získat informace, které nejsme schopni získat
jinou technikou, zejména pokud jde o stanoviska, názory nebo postoje dotazovaných
osob. Díky těmto vlastnostem má dotazník ještě další přednost v tom, ţe lze údaje
získané touto technikou většinou plně kvantifikovat. To umoţňuje i počítačové
zpracování velkého mnoţství dat (Pelikán 1998: 105).
Dotazník má samozřejmě i negativní stránky, musíme především počítat se
subjektivitou výpovědí, které musí badatel, pracující s dotazníkem vzít v úvahu.
Především přesnost vymezených otázek a variant odpovědí striktně omezuje prostor pro
odpovědi respondenta. Můţe se stát, ţe ten je nucen vybrat si variantu, kterou by
nezvolil, kdyby měl moţnost volné výpovědi. Další nevýhodou je, ţe respondent můţe
postřehnout záměry zadavatele a přizpůsobit se. Odpovídá tak, jak si myslí, ţe je od
něho očekáváno. Do jisté míry lze tyto negativní stránky dotazníku aspoň částečně
paralyzovat. Závisí to jednak na konstrukci celého dotazníku, na jeho délce, ale zejména
pak na správné a přesné formulaci samotných otázek (Pelikán 1998: 106).

II.1.7. Příprava dotazníku
Jako prostředek pro získání názorů a informací na téma předsudky Čechů vůči
Francouzům, jsem si zvolila vlastní strukturovaný dotazník. Proces jeho vytvoření
zohledňoval šest aspektů: vztah k výzkumným otázkám, definice proměnných, zdroje
informací pro dotazník, volbu hodnotící škály, pilotní šetření a zhodnocení omezení
návrhu dotazníku (Punch 2008: 46-62).
Výstavba dotazníku vychází z předešlé analýzy (teoretické zakotvení,
dokumentová rešerše, analýza rizik projektu, výzkumných otázek a hypotéz). Tento
kvantitativní výzkum má získat větší mnoţství informací o postojích a předsudcích
Čechů vůči Francouzům. Dotazník se skládá z pěti částí. První část neboli vstupní část
seznamuje respondenty s cíli a záměry výzkumu. Dále obsahuje vysvětlení a popis, jak
jednotlivé části dotazníku vyplňovat. Druhá část je tvořena volným dotazníkem, ve
kterém respondenti měli odpovídat na otázku „Co Vás napadne, kdyţ se řekne Francie
nebo Francouz/Francouzska?“, tato část dotazníku slouţí především k evaluaci

33

nejčastějších klišé, které jsem sesbírala z různých zdrojů. Tento volný dotazník byl po
vyplnění vybrán, aby nebyly výsledky ovlivněny třetí a čtvrtou částí, ve kterých jsou
obsaţena samotná klišé a představy. Třetí a čtvrtá část tedy obsahuje jednotlivé otázky.
Pro konstrukci třetí a čtvrté části jsem nejprve zvolila 28 obecně nejčastějších klišé,
které jsem získala na základě odborné literatury, internetu, audiovizuálních dokumentů
a osobní empirie. V třetí části jsem vytvořila tabulku s typickými vlastnostmi
Francouzů, které byly odstupňovány škálou. Jedná se o pětibodovou škálu, která
vyjadřuje míru toho, jak se respondent ztotoţňuje z jednotlivých klišé, od absolutního
souhlasu aţ po absolutní nesouhlas. Podobným způsobem jsem zpracovala i čtvrtou
část, ve kterých je dvacet frází, které vyjadřují typická klišé a představy, tyto fráze jsou
také odstupňované stejnou pětibodovou škálou. Tuto metodu jsem si zvolila proto, ţe se
s ní dá dále kvantitativně pracovat a zkoumat rozdíly.
Na konec dotazníku jsem připojila několik osobních otázek, které se týkají
věku, vzdělaní a míry znalosti Francie a Francouzů. Tyto otázky jsem dala záměrně na
konec dotazníku, abych předešla tomu, ţe se respondenti budou cítit, ţe odhalují osobní
informace a soukromí. Mým cílem bylo zajistit určité uvolnění během dotazníku a tím
předejít tomu, ţe se bude respondent cítit, ţe je do dotazníku nucen a ţe musí odpovídat
na osobní otázky. (Dotazník viz příloha 1)

II.1.8. Předvýzkum – pilotní studie
Návrh dotazníku byl validován prostřednictvím pilotní studie – expertní
konzultace s profesorem francouzského jazyka Pedf UK a vyplnění dotazníku 15
respondenty, po kterém následovala osobní konzultace připomínek a porozumění
zadání. Respondenti byli vybráni záměrně tak, aby zastupovali kaţdou kategorii věku a
úrovně vzdělání. Důvodem je to, ţe u kvantitativního výzkumu je vysoké riziko
nízké validity9 (spolehlivosti), což ale tento typ výzkumu nahradí poměrně vysokou
reliabilitou10 (platností) (Prudký 2008: 152).

9

„Definice pojmu validita – obecně znamená, ţe data reprezentují, co si myslíme, ţe mají reprezentovat. Zahrnuje to také
problém, zda jsou respondenti schopni odpovědět na poloţené otázky. Ten zkoumáme v pilotní studii“ (Punch 2008: 59).
10
„Definice pojmu reliabilita - obecně znamená stabilitu odpovědi. Odpoví stejný respondent na stejnou otázku stejným
způsobem, jestliţe mu ji poloţíme podruhé“ (Punch 2008: 59).
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Díky předvýzkumu se výzkumník můţe vyvarovat některých nedostatků, které
by se ve vlastním rozsáhlém výzkumu jen velmi obtíţně eliminovaly. Předvýzkum
obvykle ukáţe, nakolik jsou navrhované techniky sběru dat pouţitelné a srozumitelné.
Kaţdá otázka, která je obsaţená v dotazníku má své opodstatnění a odůvodnění
z hlediska teoretické analýzy a provedené operacionalizace, ale je třeba, aby byly dotazy
respondenty správně a jednoznačně pochopeny. Nesrozumitelnost otázek by mohla
vyústit aţ nezpracovatelnost odpovědí (Surynek a kol. 2001: 77-78).

Parametry scénáře pilotní studie byly rozděleny na tři základní fáze:
1. Konzultace dotazníku s profesorem Francouzštiny na Pedf UK, která měla
zajistit srozumitelnost jednotlivých klišé a správnou formulací otázek.
2. Konzultace dotazníku s vedoucí bakalářské práce a se statistikem, který měl
potvrdit, ţe dotazník má parametry, které jsou nutné k vyhodnocení.
3. Rozdání dotazníku 15 respondentům, různých věkových kategorií a stupně
vzdělání, po jehoţ vyplnění následovala osobní konzultace.
Výsledky pilotní studie
Během pilotní studie se prokázalo, ţe největší problém s pochopením
dotazníku mají ţáci šestých tříd a respondenti s výučním listem. Děti často nechápaly,
kdo je filosof, snob a co je to elegance. Definici filosofa jsem proto musela přidat do
dotazníku, s dalšími dvěma pojmy mi pomohli učitelé, kteří tyto pojmy názorně
vysvětlili a předvedli. Respondenti s výučním listem bohuţel nebyli schopni pochopit
samotné zadání dotazníku, a proto bylo nutné dotazník vyplňovat s nimi.

II.1.9. Terénní sběr dat
Jak jiţ bylo dříve řečeno, data jsem sbírala pomocí strukturovaného dotazníku
na třech vzdělávacích institucích. Administraci dotazníků jsem prováděla osobně nebo
za pomoci pedagogů. Výsledky dotazníku jsem zaznamenávala do tabulek rozdělených
podle věku, vzdělání a zkušeností s Francií nebo se studiem francouzštiny. Tímto
způsobem jsem postupně získávala informace o postojích různých skupin respondentů.
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II.2. Zpracování a prezentace výsledků
II.2.1 Kontrola a uložení dat
Vyplněné dotazníky jsem si nejdříve rozdělila do jednotlivých věkových
kategorií. Potom jsem data zpracovala do tabulek. Tabulky jsem vytvořila jak pro
všechny věkové kategorie dohromady, tak pro jednotlivé věkové kategorie. Tabulky
jsem také zpracovala pro jednotlivé otázky. Následně jsem všechna získaná data
převedla do grafů. A to ať jiţ výsečových grafů, tak grafů sloupcových. Pro jednotlivé
typy grafů jsem se rozhodla podle grafické názornosti.

II.2.2. Propočty a zapisování dat
Data jsem zapsala do tabulek, vytvořených v licencovaném programu MS Excel.
Pro výpočet relativní četnosti jsem pouţila všeobecně známý vzorec. Kontrolu dat jsem
prováděla průběţně při tvorbě tabulek.

II.2.3 Popis a interpretace výsledků studie
V této kapitole jsem vyhodnotila graficky získané výsledky u jednotlivých
otázek v dotazníku.

II.2.3.1.Vyhodnocení otázky: „Je typický Francouz elegantní?“

Graf č. 4 Respondenti, kteří Francii nenavštívili
Je typický Francouz elegantní? (% odpovědí)
120.00

VŠ dokončené 41 let a více

100.00
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let, nestuduje FJ
VŠ nedokončené 18 - 26
let, studuje FJ
vyučení 41 let a více

60.00
40.00
20.00
0.00

6. třída
Rozhodně
ano

Spíše ano

Tak napůl

Spíše ne

Rozhodně ne
9. třída
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Z výše uvedeného grafu č. 4 je zřejmé, ţe skupina respondentů, kteří nenavštívili
Francii, z valné většiny souhlasí s tvrzením, ţe typický Francouz je elegantní. Názor
skupiny VŠ do 41 let není moţné brát v úvahu, protoţe se jednalo o jediného
respondenta.

Graf č. 5 Respondenti, kteří navštívili Francii.
Je typický Francouz elegantní? (% odpovědí)
VŠ dokončené 41 let a více

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

VŠ dokončené 26 až 40 let
VŠ nedokončené 18 - 26
let, nestuduje FJ
VŠ nedokončené 18 - 26
let, studuje FJ
6. třída
Rozhodně
ano

Spíše ano

Tak napůl

Spíše ne

Rozhodně ne
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Z grafu č. 5 je zřejmé, ţe skupina respondentů VŠ 18 – 26 let, kteří nestudují
francouzský jazyk, si myslí, ţe typický Francouz je elegantní. Obdobného názoru jsou i
všechny ostatní sledované skupiny respondentů.
Je tedy moţné konstatovat, ţe obě skupiny respondentů (navštívili i nenavštívili
Francii) se shodli na tom, ţe typický Francouz je elegantní.
Z grafů je také patrné, ţe respondenti, kteří znají Francii, jsou více přesvědčení,
ţe Francouzi jsou elegantní. Jedná se tedy o potvrzení hypotézy č. 2 (osobní zkušenosti
s Francií nebo studium spojené s Francií má vliv na sníţení míry předsudečnosti).
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II.2.3.2. Vyhodnocení otázky: „Je typický Francouz snob?“

Graf č. 6 Respondenti, kteří nenavštívili Francii.
Je typický Francouz snob? (% odpovědí)
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Z grafu č. 6 je patrné, ţe ţáci šestých tříd se nemohli rozhodnou k jasné
odpovědi. Problém jim pravděpodobně činil i samotný výraz snob, se kterým se často
nesetkávají. Skupina vyučených zaujímá jasné stanovisko, které je moţné odůvodnit
jejich ţivotními zkušenostmi.

Graf č. 7 Respondenti, kteří Francii navštívili.
Je typický Francouz snob? (% odpovědí)
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Z grafu č. 7 je zřejmé, ţe znalosti a zkušenosti získané ve Francii významně ovlivnili
všechny skupiny respondentů. Skupina VŠ nedokončené 18 – 26 let, nestudující
francouzský jazyk se přiklonila k variantě, ţe Francouzi jsou snobové, naproti tomu
skupina VŠ 26 – 40 let se přiklonila ke dvěma variantám a to k variantě napůl a spíše
ne. Rozhodnutí byly i ţáci šestých tříd. Zbylé dvě skupiny se významně nerozhodly ani
pro jednu z variant.
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Z porovnání získaných dat jsem zjistila, ţe osobní zkušenosti s Francií nebo
studium spojené s Francií má vliv na sníţení míry předsudečnosti. Jedná se tedy o
potvrzení hypotézy č. 2.

II.2.3.3. Vyhodnocení otázky: „Je typický Francouz přátelský?“

Graf č. 8 Respondenti, kteří Francii nenavštívili
Je typický Francouz přátelský? (% odpovědí)
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Z grafu č. 8 vyplývá, ţe respondenti očekávání přátelský přístup od obyvatel
Francie. Mírně negativní přístup očekávají pouze ţáci devátých tříd. Tento přístup můţe
být ovlivněn jejich ţivotní situací – adolescence.

Graf č. 9 Respondenti, kteří Francii navštívili.
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Z grafu č. 9 je zřejmé, ţe respondenti byli ovlivněni svými zkušenostmi
s obyvateli Francie. A to hlavně skupina VŠ 26 – 40 let, ţáci devátých a šestých tříd a
VŠ 41 let a více.
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Je tedy zřejmé, ţe odpovědi na otázku: „Je typický Francouz přátelský?“
potvrdily moji hypotézu č. 2.

II.2.3.4. Vyhodnocení otázky: „Je typický Francouz módní?“

Graf č. 10 Respondenti, kteří Francii nenavštívili
Je typický Francouz módní? (% odpovědí)
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Z grafu č. 10 vyplývá, ţe respondenti ze skupiny vyučených očekávají, ţe
Francouzi jsou módní. Stejné očekávání mají i ţáci šestých a devátých tříd stejně tak
jako studenti VŠ nedokončené 18-26 let, kteří nestudují francouzský jazyk. Naproti
tomu studenti vysoké školy, kteří studují francouzský jazyk, očekávají, ţe Francouzi
budou spíše ano módní. Nepřiklonili se k rozhodné variantě.

Graf č. 11 Respondenti, kteří Francii navštívili.
Je typický Francouz módní? (% odpovědí)
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Z grafu č. 11 vyplývá, ţe respondenti ze šestých a devátých tříd si ověřili ve
Francii, ţe Francouzi jsou módní. Naproti tomu však skupiny vysokoškoláků se
přiklonili k variantě spíše ano, protoţe jejich zkušenost z Francie je jiná. Tento fakt je
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pravděpodobně způsoben i odlišným pohledem na svět, který vzniká i na základě
získaného vzdělání.
V této otázce jsem tedy potvrdila obě hypotézy, protoţe na předsudky má vliv
nejen vzdělání, které souvisí s věkem, ale i získané znalosti a zkušenosti z návštěvy
Francie.

II.2.3.5. Vyhodnocení otázky: „Je typický Francouz vášnivý?“

Graf č. 12 Respondenti, kteří Francii nenavštívili.
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Z grafu č. 12 je vidět, ţe všechny skupiny nezávisle na vzdělání očekávají, ţe
typičtí Francouzi jsou vášniví. Pouze malé procento ţáků ZŠ se rozhodlo pro negativní
variantu.

Graf č. 13 Respondenti, kteří Francii navštívili.
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Z grafu č. 13 vyplývá, ţe skupina VŠ dokončené 26-40 let získala návštěvou
Francie a svými ţivotními zkušenostmi znalosti, neboť se rozhodla hlavně pro variantu
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tak napůl. Studenti vysoké školy, kteří studují francouzský jazyk, se přiklonili na
základě získaných znalostí a zkušeností k různým variantám odpovědí na rozdíl od
svých spoluţáků, kteří ve Francii nebyli. Naproti tomu valná většina ţáků šestých a
devátých tříd zůstala ovlivněna předsudkem, protoţe se rozhodli hlavně pro variantu
rozhodně ano. Tato zkušenost vyplývá z toho, ţe tito respondenti zatím nemohli získat
ţádané zkušenosti vzhledem k svému věku.
Z vyhodnocení výše uvedené otázky vyplývá, ţe došlo k potvrzení obou mých
hypotéz.

II.2.3.6. Vyhodnocení otázky: „Francouzi milují pocit rychlého života,
energického a stylového.“

Graf č. 14 Respondenti, kteří Francii nenavštívili
Francouzi milují pocit rychlého života, energického a
stylového. (% odpovědí)
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Z výsledků grafu č. 14 je zřejmé, ţe vyučení víceméně očekávají, ţe Francouzi
milují pocit rychlého ţivota, energického a stylového. Předpoklady ostatních skupin
respondentů nejsou tak jasné, protoţe se rozhodli pro variantu spíše ano, nebo tak napůl.
Zajímavý je však výsledek u vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku 26 – 40 let, neboť
ve větší míře očekávají, ţe Francouzi spíše nemilují pocit rychlého ţivota, energického
a stylového.
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Graf č. 15 Respondenti, kteří Francii navštívili.
Francouzi milují pocit rychlého života, energického a
stylového. (% odpovědí)
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Z grafu číslo 15 je patrné, ţe získané zkušenosti ze studia a z návštěvy Francie
významně ovlivnily skupiny vysokoškolsky vzdělaných či studujících respondentů. U
VŠ dokončené 26 – 40 let došlo k rozhodnutí spíše ano, na rozdíl od grafu č. 14, kde se
rozhodli spíše ne. Studenti vysoké školy, kteří nestudují francouzský jazyk, se naopak
oproti předchozímu grafu přiklonili k variantě spíše ne. U ţáků šestých a devátých tříd
je zajímavé, ţe se jejich odpovědi pohybují v celém předloţeném spektru odpovědí.
Je moţné tedy konstatovat, ţe jsem potvrdila obě své hypotézy.

II.2.3.7. Vyhodnocení otázky: „Francouzi jedí žáby, šneky, croissanty
nebo různé druhy sýra.“

Graf č. 16 Respondenti, kteří Francii nenavštívili
Francouzi jedí žáby, šneky, croissanty nebo různé druhy
sýra. (% odpovědí)
120.00

VŠ dokončené 41 let a více

100.00
VŠ dokončené 26 až 40 let

80.00

VŠ nedokončené 18 - 26
let, nestuduje FJ
VŠ nedokončené 18 - 26
let, studuje FJ
vyučení 41 let a více

60.00
40.00
20.00
0.00

6. třída
Rozhodně
ano

Spíše ano

Tak napůl

Spíše ne

Rozhodně ne
9. třída

43

Z grafu č. 16 je zřejmé, ţe všechny skupiny respondentů očekávají, ţe Francouzi
jedí ţáby, šneky, croissanty nebo různé druhy sýra. Je však zajímavé sledovat, ţe u
vyučených je toto očekávání 100%, na rozdíl od ostatních skupin respondentů, které se
vyjadřují opatrněji, protoţe odpověděli spíše ano. Jedná se hlavně o vysokoškoláky a to
ať jiţ s ukončeným vzděláním, nebo studující.

Graf č. 17 Respondenti, kteří Francii navštívili.
Francouzi jedí žáby, šneky, croissanty nebo různé druhy
sýra. (% odpovědí)
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Z výše uvedeného grafu č. 17 je patrné, ţe respondenti, kteří navštívili Francii, si
potvrdili svoje očekávání, ţe Francouzi jedí ţáby, šneky, croissanty nebo různé druhy
sýra. Odpovědi spíše ano, nebo tak napůl jsou pravděpodobně způsobeny i negativními
zkušenostmi s francouzskými stravovacími návyky.
Je zřejmé, ţe došlo k potvrzení hypotézy č. 2.

44

II.2.3.8. Vyhodnocení otázky: „Francouzská kuchyně je známá jako
nejlepší na světě.“

Graf č. 18 Respondenti, kteří Francii nenavštívili.
Francouzská kuchyně je známá jako nejlepší na světě.
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Z grafu č. 18 je patrné, ţe respondenti se nemohli rozhodnout k jednoznačným
odpovědím, protoţe nemají dostatek zkušeností s francouzskou kuchyní. Odpověď VŠ
dokončené 41 let a více není moţné brát na zřetel, protoţe se jednalo o 1 respondenta.

Graf č.19 Respondenti, kteří Francii navštívili.
Francouzská kuchyně je známá jako nejlepší na světě.
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Z grafu č. 19 vyplývá, ţe respondenti, kteří mají dokončené VŠ vzdělání a jsou
ve věku 26 – 40 spolu s respondenty studujícími na VŠ bez zaměření na francouzský
jazyk mají kladné zkušenosti s kuchyní Francie. Podobně tomu je i u ostatních skupin
respondentů na rozdíl od ţáků šestých a devátých tříd, které kuchyně vzhledem k věku
nezajímá.
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Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, ţe jsem potvrdila hypotézu č. 2. Zároveň je i
zřejmé ţe věk hraje významnou roli v této otázce.

II.2.3.9. Vyhodnocení otázky: „Ve Francii mají speciální druh polibku
tzv. francouzský polibek.“

Graf č. 20 Respondenti, kteří Francii nenavštívili
Ve Francii mají speciální druh polibku tzv. francouzský polibek
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Z výše uvedeného grafu je vidět, ţe ţáci šestých tříd ve valné míře s odpovědí
souhlasí. Zároveň je jiţ vidět i zkušenost skupiny vyučených, která se stoprocentně
rozhodla po odpověď tak napůl. Jejich zkušenosti však nejsou podloţeny reálnými
zkušenostmi z Francie a vzděláním.

Graf č. 21 Respondenti, kteří Francii navštívili
Ve Francii mají speciální druh polibku tzv. francouzský
polibek (% odpovědí) VŠ dokončené 41 let a více
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Z grafu č. 21 je patrné, ţe odpovědi respondentů souvisí se vzděláním, ţivotními
zkušenostmi a věkem. Proto jsou odpovědi ţáků šestých a devátých tříd tak
jednoznačné, protoţe jsou nejen mladí, ale chybí jim i ţivotní zkušenosti, kterých ve
zmiňované oblasti dosud nemohli dosáhnout. Ostatní skupiny odpovídaly podle
skutečnosti a znalostí získaných ve Francii – odpovědi spíše ne a rozhodně ne. Tyto
převaţující odpovědi lze přičíst vysokoškolskému vzdělání a věku.
Ve výsledcích na výše uvedenou otázku jsem potvrdila obě své hypotézy.

II.2.3.10. Vyhodnocení otázky: „Nejznámější památkou ve Francii je
vysílač.“ (Eiffelova věž)

Graf č. 22 Respondenti, kteří Francii nenavštívili
Nejznámější památkou ve Francii je vysílač (Eiffelova věž)
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Z grafu č. 22 vyplývá předsudek, ţe většina dotázaných přepokládá, ţe
nejznámější památkou ve Francii je vysílač. Výjimku tvoří pouze respondenti ze
skupiny studujících VŠ, kteří nestudují FJ. Tito studenti znají i jiné francouzské
památky ze svého studia např. galerie, zámky, zahrady.
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Graf č. 23 Respondenti, kteří Francii navštívili.
Nejznámější památkou ve Francii je vysílač (Eiffelova věž).
(% odpovědí)
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Z grafu č. 23 je patrné, ţe pro ţáky devátých tříd, kteří navštívili Francii je
nejznámější památkou vysílač. Zajímavé jsou i odpovědi ţáků šestých tříd, které jsou
v širším spektru odpovědí. Tato situace je však způsobena tím, ţe se ţáci chystají na
výlet do Francie a plánují si návštěvy památek. Ostatní vysokoškolsky vzdělaní
respondenti označili sice vysílač za nejznámější památku, ale uvedli i jiné varianty. Je
tedy zřejmé, ţe znají i jiné francouzské památky.
Výsledky získané z této odpovědi potvrdily obě mé hypotézy.

II.2.3.11. Vyhodnocení otázky: „Francie je zemí parfémů.“

Graf č. 24 Respondenti, kteří Francii nenavštívili.
Francie je zemí parfémů.(% odpovědí)
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Z grafu č. 24 je zřejmé, ţe všechny skupiny s výjimkou ţáků šestých a devátých
tříd předpokládají, ţe Francie je země parfémů. Tento fakt je způsoben nedostatkem
informací u ţáků ZŠ.

Graf č. 25 Respondenti, kteří Francii navštívili
Francie je zemí parfémů. (% odpovědí)
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Z grafu č. 25 vyplývá, ţe se respondenti všech skupin na základě svých
získaných znalostí z Francie a ze ţivota, přiklonili k oběma kladným variantám
(rozhodně ano, spíše ano). Je zřejmé, ţe znalosti ţáků šestých a devátých tříd byly na
takové úrovni, ţe odpověděli kladně.
Touto otázkou jsem potvrdila obě hypotézy.

II.2.3.12. Vyhodnocení otázky: „Francouzi jsou naplněni sebeláskou,
vůbec je nezajímá, co si o nich myslí ostatní.“

Graf č. 26 Respondenti, kteří Francii nenavštívili.
Francouzi jsou naplněni sebeláskou, vůbec je nezajímá, co si o
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Z grafu č. 26 vyplývá, ţe se respondenti nemohli rozhodnout a významně se
přiklonit k jedné z variant odpovědí kromě skupiny studujících VŠ, kteří studují
francouzský jazyk. Tato skupina s tvrzením, ţe Francouzi jsou naplnění sebeláskou atd.
spíše nesouhlasí, protoţe nemají dostatek zkušeností s občany Francie.

Graf č. 27 Respondenti, kteří Francii navštívili
Francouzi jsou naplněni sebeláskou, vůbec je nezajímá, co si o
nich myslí ostatní.(% odpovědí)
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Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe respondenti, kteří navštívili Francii a
setkali se s obyvateli Francie, získali dostatek zkušeností k odpovědi na uvedenou
otázku. Většina respondentů odpověděla buď spíše ano, tak napůl. Je zřejmé, ţe
vzdělání a zkušenosti z Francie ovlivňují přístup Čechů k Francouzům.
V odpovědích na výše uvedenou otázku jsem potvrdila obě moje hypotézy.

II.2.3.13. Vyhodnocení otázky: „Francouzi přicházejí vždy a všude pozdě
– do práce, na schůzky, na pohovory atd.“

Graf č. 28 Respondenti, kteří Francii nenavštívili.
Francouzi přicházejí vždy a všude pozdě - do práce, na
schůzky, na pohovoru atd. (% odpovědí)
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Z grafu č. 28 je zřejmé, ţe se respondenti nemohli rozhodnout a jednoznačně
přiklonit k některé z variant odpovědí. Tento fakt je způsoben nedostatkem jejich
znalostí a zkušeností. Zkušenosti se projevili u studentů VŠ se studiem francouzského
jazyka. Je moţné předpokládat, ţe tito studenti, i kdyţ nenavštívili Francii, mají určité
povědomí o povaze Francouzů.

Graf č. 29 Respondenti, kteří Francii navštívili. Francouzi
přicházejí vždy a všude pozdě - do práce, na schůzky, na
pohovoru atd. (% odpovědí)
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Z grafu č. 29 je zřejmé, ţe získané zkušenosti ovlivnily odpovědi jednotlivých
skupin respondentů. U některých skupin respondentů kladně, u některých skupin
záporně.
Je tedy zřejmé, ţe jsem potvrdila hypotézu č. 2

II.2.4. Prezentace a seznámení s výsledky studie
Ze zpracovaných výsledků viz. kap. II.2.3. Popis a interpretace výsledků studie
vyplývá, ţe jsem potvrdila obě své hypotézy. Potvrdila jsem hypotézu č. 1, ţe vzdělání
hraje významnou roli v míře předsudečnosti a hypotézu č. 2, ţe osobní zkušenosti
s Francií nebo studium spojené s Francií má vliv na sníţení míry předsudečnosti. Tento
fakt je patrný z uveřejněných výsledků.
K vyhodnocení byly pouţity odpovědi na vybrané otázky a to z toho důvodu, ţe
otázek bylo velmi velké mnoţství, některé si byly podobné a získaná data byla podobná.
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II.3. Závěr (Resumé)
Bakalářská práce se zabývala představami a předsudky o Francouzích, se
kterými se Češi ztotoţňují. Tato práce se zaměřila na definování základních pojmů a na
sběr představ tykajících se Francouzů a na kvantitativní šetření formou dotazníku.
Výzkum se soustředil na rozdílnost předsudků v závislosti na věku, vzdělaní a
zkušenosti s Francií a Francouzi. Výzkumný vzorek byl tvořen 182 respondenti. Z
administrace dotazníku a následného vyhodnocení výsledků lze konstatovat, ţe
předsudky a představy jsou ovlivněny našimi zkušenostmi, znalostmi a s tím
souvisejícím věkem. Dále se zjistilo, ţe většina respondentů souhlasí s tím, ţe je typický
Francouz módní, elegantní a přátelský, ale na druhou stranu málo respondentů
souhlasilo s tím, ţe jsou Francouzi vulgární. Znalost a oblíbenost Eiffelovi věţe se
potvrdila i ve volném dotazníku, kde jí zmínilo 94 respondentů (viz příloha 5).
Zajímavé bylo, ţe respondenti v dotazníku velmi často označovali v otázce číslo třináct
obrázek B, který reprezentuje přesný stereotypní popis Francouze. Ve volném dotazníku
se často objevovala bageta a baret (viz příloha 5).
Uvědomuji si, ţe na generalizaci výsledku na celý český národ by bylo potřeba
získat větší mnoţství respondentů, ale z časových a finančních důvodů nebylo moţné
uskutečnit výzkum ve větším rozsahu. Ráda bych v budoucnu pro diplomovou práci
rozšířila vzorek na 1000 respondentů.
Bylo velmi těţké vybrat z celkového mnoţství pouze 28 představ a stereotypů
o Francouzích, protoţe jich existuje celá řada. Nicméně s tímto nízkým počtem jsem
získala velké mnoţství dat, jak je zřejmé z mých příloh. Pro popis a vyhodnocování
správnosti mých hypotéz jsem pouţila pouze 12 představ a klišé, protoţe popis všech
výsledků by byl velmi zdlouhavý. Pokud by měl někdo zájem zjistit odpovědi na
otázky, které nejsou zahrnuty ve vyhodnocení hypotéz, je moţné je najít v přílohách.
Tato práce by měla především slouţit k tomu, abychom si uvědomili
přítomnost stereotypů a mohli si udělat správnou představu o Francii a Francouzích.
Samozřejmě, ţe Francouzi rádi pijí víno, ale mohou být i takový, kterým víno nechutná.
Domnívám se, ţe není dobré vidět všechny Francouze jako typické zástupce jejich
národa, ale přistupovat k nim jako k jedincům, kteří mají svůj individuální charakter.
Také není dobré, kdyţ někdo prohlašuje něco o národě, se kterým se nikdy nesetkal.
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Práce mě velmi bavila, protoţe jsem se dozvěděla velké mnoţství nových
informací o Francii a Francouzích. Zároveň tato práce úzce souvisí s mým studiem
Francouzského jazyka a literatury na Pedf UK v Praze. Doufám, ţe moje bakalářská
práce bude poutavá pro ty, kteří se o Francii zajímají.
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