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Abstract: 

THE COMMUNICATION OF HALINA PAWLOWSKÁ WITH HER 
GUESTS IN THE TV-SHOW "BANANAFISH" - LANGUAGE AND 
ETHNICSTEREOTYPES 

ln my graduation thesis I tried to show the typical Czech characteristic features 

on the sample of an unique Czech TV-show "Bananafish". I used the linguistics and 

nonlinguistics facilities. The Iinguistics facilities concentrate on the communication 

strategies of the moderator and her guests. The nonlinguistics facilities are 

interconnected with sociology, psychology and intercultural studies with special 

regard to the linguistics aspects. The two parts of the analysis cannot be used 

separately, the resume can take its current shape only if these are applied 

concurrently. The result ofmy analysis is partly in token of opinions and partly in 

the stereotypes which I tried to prove on the real situation and also in the show. 
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1. ÚVOD 

Česká lingvistika považuje téma duch jazyka za téma nevědecké, intuitivní, a tudíž 

zrádné, zatímco evropská a především americká lingvistika právě z onoho ducha jazyka a 

národní mentality čerpá. 1 Důkazem toho jsou dvě rozdílná pojetí téhož tématu dvěma velkými 

jazykovědci - českým Vilémem Mathesiem a německým Wilhelmem von Humboldtem. 

Zatímco Vilém Mathesius vytvořil jednu z výchozích myšlenek pražského strukturalismu 

v podobě metody analytického srovnávání jazyků a chtěl ze strukturní metodologie vypudit 

onu intuitivnost, II Hmnboldta je tomu přesně naopak - jeho výchozí intuicí při výkladu 

jazyka je ontologická nerozčleněnost jazyka a života, jazyka a člověka, jazyka a národa, 

:~'7Vlr~ a 11'dstva :~z"k~ a Cl"V:l:~~C~ lrnltur.T ~ rln~ha 2 Jcu".;l'I..a t ,Ja y a ~HL.a "', l'I..UH .y a uu,", • 

Jak V)Tsvětluje současná lL.~gvistka Světla Čmejrková, každý lingvista přisttlpuje 

kJazyku Jakožto předmětu svého zkoumání s určitou výchozí intuicí a rozdíly mezi 

metodologielni jsou rozdíly mezi těmito primru11Ílni Íl1tuicemi.3 Proto vždy dosud zk0tll11~'1á 

souvislost národní mentality s jazykem působila dost nevěrohodně, i když intuitivní vystižení 

národm'ho charakteru na jedné straně a vědecký popis jazykového jevu na straně druhé bylo 

samo o sobě správné. 

Sergio Corduas, bohemista z benátské univerzity, tvrdí, že česká kultura je tím víc 

urůverzální, čím víc je česká.4 Spolehlivý a důvěryhodný důkaz je pro něj Švejk a jeho 

postava nejen v české, ale i ve světové literatuře, jako typický příklad také české národní 

povahy, a to právě proto, že se kulturní jednotkou Švejk stal díky svému nevyvratitelnému 

češství. 

! cmejrková, Světla: Duchjazyka. In: Intuice ve vědě a fiiozofii. Filozofický ústav AV cR, Praha 1993, str. 147-
155. 
2 MathesŤus, Vilém: Jazyk, kuitura ff slovesrrost. Praha 1982. 
3 Čmejrková, Světla: Duch jazyka. In: Intuice ve vědě a filozofii. Filozofický ústav AV ČR, Praha 1993, str. 147-
155. 
4 Corduas, Se.rgio: Čim víc česká, tim víc univerzální. In: Čeština - univerzálie a specifika. NLN, Praha 2002_ 
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Ve své diplomové práci se snažím ukázat poznatky a zk.-ušenosti cizince, který nejen 

že žije v České republice, ale především žije s Čechy a vedle Čechů, a to více než dvanáct let. 

Přestože jsem se seznl'ímila s příslušpiky různých sociálních skupin a pozIlala život v Česku 

z mnoha stran, není mým cílem vytvářet teorie o české národní povaze, nýbrž ukázat na 

příkladu českého média, českého televizmllO pořadu, taIk-show moderované ženou, právě onu 

intuitivní souvislost jazyka a národního charakteru, národní povahy, životních podmínek, 

zvyků a potřeb. 

Zvolit k analýze jazyka a komunikačních strategií talk-show byl pro mě snadný výběr, 

protože jsem již dlouhou dobu věrným divákem pořadu "Banánové rybičky" a jejich 

moderátorku a především českou spisovatelku sleduji i v její další mediální činnosti. Jsem 

také přesvědčená, že česká média o české národní povaze hodně prozrazují a že jsou 

skutečným zrcadlem národa. A tak nejen znalost a oblíbenost pořadu přispěla k tomu, že jsem 

začala skrze zábavný rozhovor moderátorky a jejích hostů vidět i spoustu typických českých 

vlastností. Pořad "Banánové rybičky" je výjimečný český televizní pořad - je zde bohatě 

zastoupen humor, moderátorkou je inteligentní, vzdělaná a vtipná žena, která je také 

spisovatelkou a scenáristkou. Hosty pořadu jsou čeští herci, zpěváci a umělci. Pořad je vysílán 

v hlavním vysílacím čase (prime-time) Českou televizí, která je veřejnoprávním médiem. 

Pořad tedy nevysílá žádná komerční televize - TV Nova nebo TV Prima. Prime-time, tedy 

čas, který je diváky nejlépe a nejvíce sledovaný Ode o čas od 19h do 21h), tímto jen 

potvrzuje, proč "Banánové rybičky" V'jhrávaly nmohokJát cenu TýTý. Tato se uděluje za 

mediálně nejsledovanější a nejlepší pořady, o nichž hlasuje publikum, nikoliv odborná 

veřejnost. Tento pořad dlouhodobě patří mezi pět nejsledovanějších pořadů ze zábavných 

cyklů v České televizi. Domnívám se proto, že žádný jiný pořad z českých televizních médií 

nemiiže být stavěn na roveň Banánových rybiček - nejen z hlediska zpracování grafického a 

hudebního, ale také z hlediska dramaturgie, humoru a typu hostů. Jsem přesvědčená o tom, že 

jedinečnost a autentičnost tohoto pořadu může spolehlivě posloužit jako důkaz typických 

českých vlastností, které se skrze komunikační strategie moderátorky a jejích hostů snažím 

lLkázat ve své diplomové práci. 
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Pro snazší orientaci v celkovém výkladu jsem vytvořila dvě základní kategorie pro 

hodnocení jevů, které jsou jednak zastoupeny v pořadu a jednak jsou paralelou k reálnému 

životu Čechů. Jde o dvě zl'íkladní části - část lingvistickou, která se zabývá verbální a 

nonverbální komunikací jak v pořadu, tak i v praxi, a část nelingvistickou, která se zabývá 

sociokulturní a psychologickou stránkou českého etnika, přičemž podnět k analýze této části 

pochází z části lingvistické. Z těchto důvodů nelze tyto dvě části navzájem oddělit, neboť 

pouze jako celek mají smysl a prokazují výsledek mé analýzy uvedený v závěru práce. 

Přestože jsem ke své diplomové práci zvolila téma velmi rozsáhlé, mým cílem bylo na 

konkrétním příkladu, dostupném a především jazykově srozumitelném všem, uvést ty 

jazykové jevy a následně ty vlastnosti národa, které v da..ném pořadu lze identifikovat jako 

typické pro české prostředí a pro český národ. S tímto souvisí i konkretizace a užší zaměření 

tématu ducha jazyka a národní mentality na pouze některé jeho aspekty. Televizní pořad je 

zde vzorkem pro analýzu a prostředkem pro předvedení mnou identifikovaných charakteristik 

českého n:'iroda. Protože jsem toto téma vyčerpala v rámci zadání diplomové práce, avšak 

nikoliv z hlediska svých zájmů, ráda bych se také v budoucnu zabývala týmž tématem 

v záběru širším, než je záběr, který mi umožňuje diplomová práce. 
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1.1. HALINA PA WLOWSKÁ A JEJÍ "BA..~Á.l~OVÉ RYBIČKY" 

Halina Pawlowská je úspěšná novinářka, publicistka, filmová a televizní scenáristka, 

autorka fejetonistických próz, moderátorka televizních společenských magazínů a tvůrce 

jednoho z nejsledovanějších pořadů "Banánové rybičky". Je to zřejmě jediná celebrita 

v České republice, která má dlouhodobý úspěch jak v tištěných, tak v audiovizuálních 

médiích. Se sv)"mi 900 000 prodanými výtisky patří mezi nejprodávanější české autory 

devadesátých let 20.století. 

Halina Pawlowská, rozená Kločurková, se narodila 21. března 1955 v Praze, v česko

ukrajinské rodině. Je vdaná a má dvě děti, manžel Zdeněk Pawlowski pracuje v České televizi 

jako obrazový inženýr. Po absolvování gymnázia (1974) vystřídala několik zaměstnání. 

V letech 1976-1981 studovala dramaturgii a scenáristiku na FAMU. V osmdesátých letech 

spolupracovala jako scenáristka s redakcí zábavných pořadů Československé televize (1988"" 

1990). V roce 1988 se stala nakrátko dramaturgyní a scenáristkou Filmového studia 

Barrandov. V letech 1990-1993 pracovala Halina Pawlowská jako novinár"'ka - v denících 

"Metropolitan" a "Telegraf'. V týdeníku "Story" zastávala funkci šéfredaktorky (1994-2001), 

od roku. 2001 je šéfredaktorkou vlastního magazínu "ŠťaS+u~)T Jim". Fejeton)r a sloupky 

publikovala od roku 1990 v novinách a časopisech, v nichž pracovala (novela "Zoufalé ženy 

dělají zoufalé věci" v týdeníku "Vlasta"). V letech 1993-1998 se věnovala vlastnímu 

televiznímu pořadu "V žitě" a posléze "Žitu", díky kterému se stala mediálně známou 

osobností. Od bře:b'1a roku 2006 znovu vysílá svůj pořad "Žito", tentokráte ale ve zvláštní 

podobě, kterou nazvala kulturní a společenská "dog-show", neboť ji moderuJe v doprovodu 

svého psa, fr(L'1couzského buldočka Edy. 5 

Podle jejích scénářů byly natočeny filmy "EVO, VDEJ SE" (1983), "MŮJ HŘÍŠNÝ 

MUŽ" (1986), "VRAŤ SE DO HROBU" (1989), "DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO" 

(1994). Z televizních komedií jsou známé "SARDI1"1KY ANEB ŽIVOT JEDNÉ RODI1"1KY" 

(1986), "ŠATY AŽ NA ZEM" (1987), "POKUŠENÍ DOKTORA BURDY" (1988), 

5 http:ííwww.rybicky.com. novinky, navštíveno: 05. 07.2006, 20:55h 
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"R01\1.;\,,1-.JEK SE VŠÍM MOŽNÝM" (1988), "RÓZA, STRAžNÉ STR.AŠIDLO" (1994). 

Scénáristicky se také :podílela na některých :povídkách z televizmno cyklu "Bakaláři". 

Jako spisovatelka je Halina Pawlowská autorkou próz na rozhraní krátké povídky a 

fejetonu, a to s náměty z jejího dětství, mládí a také milostných vztahů a manželství: 

7í\Uh'AT E' ZY h'lI..TV DE v L A TI' ZOUF ALP "\lEY rT" fl 001.\ nI'KY 7 A v A 7nÉ NO"\lP D ÁNí\" .,.,L....J'-...I' ~.LJ .LJl"; ...L .ll .. J ..L~ .L.J Y '-"..1.. \ .1. --' J J', ".L-' "'"- L..J..L .1. J:\....t.'-\.L.J.L..I l' .LJ .I'\.j.Ll '-" 

(1994), "PROČ JSEM SE NEOBĚSILA" (1994), "AŤ ZEšíLÍ LÁSKOU" (1995), "HROŠI 

NEPLÁČOU" (1996), "JAK BÝT ŠŤASTNÝ" (1996), "CHARAKTER MLČEL A 

MLUVILO TĚLO" (1997), "DÁ-LI PÁNBŮH ZDRAVÍ, I HŘÍCHY BUDOU" (1998). 

v 

Halina Pa"~vlo,,vská také získala prestižrJ ocenění: v roce 1995 získala Ceského lva za 

scénář k filmu "Díky za každé nové ráno", natočeného dle její předlohy, v roce 1996 získala 

novinářskou Cenu křepelek a byla vyhlášena nejprodávanější autorkou. V roce 2000 byl 

pořad "Banánové rybičky" v divácké anketě TýTý hodnocen jako nejoblíbenější televizní 

pořad roku, zatímco v roce 2005 zaujaly páté místo sledovanosti zábavných pOřadů.6 

"BÁ..c~ÁNOVÉ RYBIČKY" 

Pořad "Banánové rybičky" je žánrově zábavná talk-show vysílaná na prvním programu 

veřejnoprávního média, České televize, doba trvání je pětačtyřicet minut. Vysílací čas je vždy 

v úterý mezi 20h a 21h, tedy v prime-time, nejvíce sledovaném čase. 7 Tento pořad je 

marketingově dobře doprovázen vlastními internetovými stránkami a také Česká televize dává 

upoutávky k pořadu zpravidla o víkendu, ale také v pondělí večer, taktéž v prime-time. 

Zpracování grafického a hudebního zázemí pořadu je výjimečné a velmi moderní. 

Hudba, která doprovází znělku, je někdy rychlá a někdy pomalá, ale vždy vzbuzuje pocit 

6 http://www.ceskatelevize.czictisledovanostizebricky.php. rubrika: Nejsledovanější pořady roku 2005, oblast: 
Zábava. 
7 Osvaldová; Barbora; Halada, JalTa kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. Libri, Praha 1999, str. 140. 



radosti a bezstarostnosti. Studio připomíná exotické moře nebo aJcvá.rium - světelné efekty, 

hra s výraznými barvami, visací plující rybičky - vše je plně v souladu s názvem pořadu. 

Dokonce i vlastní pojetí Haliny Pawlowské jako plnoštíhlé dámy je jemně naznačeno ve 

znělce pořadu - vodou proplouvá hejno ryb žluté barvy a za nimi pluje jedna rybička žlutě-

zelené barvy, je vždy trochu pozadu, také je jiná, výjimečná. Titulky ve znělce jsou podobně 

jako celá znělka barevné, nepravidelných kontur, a působí trochu chaoticky; je to takový 

kreativní nepořádek. 

První záběry bývají soustředěné na tleskající publikum přítomné ve studiu, dále záběr 

pokračuje k moderátorce, která diváky zdraví vsedě, méně často vestoje. Zvolené téma vždy 

uvádí 'v podobě 'vlastního rýmu, básně, pn'hod)r, někdy také z~~ívá. 8 DoroztL."f}lÍvacÍm 

jazykem je pouze čeština, výjimečně v případě slovensky mluvících hostů lze slyšet i jazyk 

jiný. Rozhovor je veden trojicí komunikačních partnerů, což je moderátorka a dva hosté. 

Převážně jde o dvojici žena a muž, někdy jsou to také dva muži, nikdy však dvě ženy. Hosty 

jsou vždy lidé mediálně 711:lmi - herci, zpěváci, umělci, méně už sportovci, nikdy politici, ale 

vždy jsou to veřejnosti více či méně známé osobnosti, které v rozhovoru uvádějí své názory, 

zkušenosti či příhody, které se vážou k danému tématu a mají za primární cíl pobavit diváka. 

Diskusi tří komunikačních partnerů - moderátorce a dvěma hostům - přihlíží publikum 

přítonmé ve studiu a také diváci u obrazovek. Publikum ve studiu má určitou doprovodnou 

funkci - smích a potlesk vytváří dojem živého vysílání, i když tomu tak není, neboť pořady se 

natáčejí předem. Nábyiek - podle aktuálního zařízení studia - někdy připomíná starou 

kavárnu, někdy naopak moderní lounge-bar či luxusní restauraci, je zajišťován sponzory 

pořadu a je často obměňován. 

Role Haliny Pawlowské ve vlastním pořadu je velmi rozmanitá a specifická - je nejen 

moderátorkou pořadu, nýbrž také plnohodnotným účastníkem diskuse s hosty a bavičem 

publika ve studiu i II obrazovek. Vždy dbá o gestikulaci a jazyk a vytváří dojem, že vždy ví, 

co dělá a hKá. Dokáže se rozesmát k slzám nad historkami svých hostů, ale především dokáže 

nadobro rozesmát diváka vlastním humorem. Gestikulace a minlika tvoíi u moderátorky stálý 

8 Banánové rybičky, téma: Jak si užít žízeň, č. pořadu 157, premiéra: 22. Ol. 2003, hosté: P. Špalková, M. Dlouhý 
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repertoáj neútočné nonverbálni komunikace. Jazyk je spisovný, občas však moderátorka 

sklouzne do roviny nespisovné češtiny, není ale nikdy vulgární, i když má ve svém 

jazykovém repertoáru ironii, sarkasmus a dvojsmyslné výrazy, které někdy s vulgaritou 

nepřímo souvisejí, anebo ji pouze humorně naznačí. Sekundární role Pawlowské - ve smyslu 

spisovatelky a scen..áristky - často vyplývají i z jejích zkušeností, které v pořadu uvádí. Její 

motto "Jsem tlustá, ale ne hloupá!" je aplikovatelné i na její pořad. Skutečně tak pojala svoji 

existenci. Navzdory své inteligenci, postavení v showbusinessu a popularitě chce se představit 

jako přirozená, obyčejná žena, která má problémy s dětmi, manželem, hlavně matkou a prací. 

Ze své nedokonalosti si vytvořila image, jíž plně užívá ke zlepšení své pozice na mediálním 

trhu. Je to však právě ona, kdo v pořadu nejvíce vyniká, a to nejen svým verbálním projevem, 

ale také svým oblečením - nosí totiž vždy černé šaty s hlubokým výstřihem, a protipólem k 

tomuto tmavému oblečení je výrazné nalíčení a poutavý šperk nebo oděvní doplněk (čepice, 
v 

kloboučk)l apod.) .. Cemá bfu-"vaje totiž s)mbolem nadčaso\ré elegance a zároveň zeštíhluje. 

Co se týče témat "Baná.nových rybiček", jde o široké spektrum témat, která jsou přímo 

obsažena v názvech pořadů, a to buď v podobě otázky, např. "Jak přežít žízeň", anebo 

v podobě heslovitého názvu, např. "Směr". V pořadu jsou divákům nabídnuta možná "řešení" 

v podobě humorných a vždy rýmujících se "rad". Humor je zde hlavním manipulačním 

prostředkem, jakýmsi nepsaným pravidlem k úspěchu nejen pořadu, ale i angažmá hosta. 

Odpovědi hostů jsou přímé a zpravidla z repertoáru vlastních zkušeností. Základem je 

prak'iičnost a zajímavost - odpověď může být vážná, ale dříve či později musí sklouznout do 

humoru, protože cílem pořadu je vytvořit u diváka pocit, že život lze vždy a za všech 

okolností brát s nadhledem. Pro lepší představu o tématu jsou v pořadu jako intermezza mezi 

jednotlivými historkami hostů a moderátorky užívány scény z amerických komedií. 

Co se týče cílové skupiny, dOID_nívám se, že jde o diváky s vyšším až vysokoškolským 

vzděláním, kteří se zajímají o dění kolem sebe, cestují po světe, ale doma jsou v Česku. 

Prožívají všechny problémy dnešní doby svým vlastním způsobem, přičemž je trápí otázka, 

zda nejsou jediní, kteří mají takové či onaké problémy. Témata pořadů jsou univerzální, věk 

cílové skupiny není proto rozhodující - divákovi ,,Banánových rybiček" mť1Že být dvacet až 
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padesát nebo více let Složeni hostl'i a výběr témat mi napovídá, že se na sledov<:mosti pořadú 

předpokládá větší podíl žen než mužů. 
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2. VZTAH MEZI JAZYKEM A CHARA .. T{TEUEM ETNIKA ANEB co PROZRADÍ O 

ČEšíCH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MODERÁTORKY A HOSTŮ vpoŘAnu 

"BÁ1~ÁNOVÉ RYBIČKY" 

Ze "JaZ}'k není sice přičinou, ale je plodem a projevem národ ni povahy, a tedy' lze ji 

z něho vyčisti, " uvedl ve svém díle z počátku 20. století "Národní povaha česká" Emanuel 

Chalupný, český sociolog a pozdějším povoláním také advokát.9 V této Chalupného myšlence 

jsem našla oporu pro analýzu pořadu, na němž se snažím ukázat vlastnosti českého národa. 

Nejen prostřednictvím této myšlenky známého českého sociologa, ale také prostřednictvím 

disciplín, které s jazykem souvisí přímo i nepřímo, jsem se snažila vytvořit základní kritéria 

pro a.nalýzu jednotlivých jevú. Tyto disciplíny jsem proto rozdělila na lingvistické a 

nelingvistické, přičemž kategorie lingvistických disciplín je dále rozčleněna na verbální a 

nonverbální část. 

2.1. LINGVISTIKA - ETNOLINGVISTIKA, SOCIOLINGVISTIKA, 

PRAGMATIKA 10 

Objasnění toho, jak je jazyk používán v různých kulturních a sociálních skupinách a 

k jakým účelům je používán, podává entolingvistika a sociolingvistika. Je to přímá interakce 

s interkultunú psychologií, tj. etno- a sociolingvistika jsou pro interkulturní psychologii 

relevantní. Etnolingvistika se někdy překrývá s antropolingvistikou (lingvistickou 

antropologií), která je ÚŽeji zaměřena na vztahy mezi jazykem a kulturními charakteristikami 

etnik, národů, ras, a to i v historickém pohledu. Teorie jazykového relativismu, jejímiž tvůrci 

jsou Američané antropolog a lingvista Edward Sapir (1884-1939) a lingvista Benjamin Whorf 

(1897-1943), a proto také jinak nazývána Sapiro-Whorfova hypotéza, má v základu dvě teze: 

1) myšlení lidí a jejich pohled na svět je určován charakterem toho j~zyka, kterým mluví, 

2) rozdíly mezi jazyky se tudíž musí odrážet v odlišnostech vidění světa i jejich uživatelů. 

9 Chalupný, Emanuel: Národní povaha česká. Vyšlo vlastním nákladem autora, f. 1907. 
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Edward Sapir a Benjamjn Whorf však nebyli půvoQnÍmÍ autory této teorie. Ta má totiž 

kořeny již v názorech Wilhelma von Humboldta, Wilhelma Wundta a jiných evropských 

učenců 19. století, kteří uvažovali ve svých pracích o vztazích mezi jazykem a myšlením. 

Tato teorie byla mnohokrát zavrhována a zase dokládána jako platná. Důkazy jsou tohoto 

druhu: nhná etnjka mají ve svých jazycích - podle toho v jakém prostředí žijí - vybudovány 

odlišné lexikální systémy pro vyjadřování a klasifikování objektivní reality. K tomuto bych 

uvedla případ z praxe, kdy tlumočník či překladatel není schopen přeložit daný výraz, pokud 

nezná ekvivalentní vyjádření v obou jazycích. 

Základem mé lingvistické analýzy a komunikačních strategií jsou kritéria a pozice, které 

již definovaly a ve svých pracích použily lingvistky Jana Hof:fi:nannová, Olga Mullerová nebo 

S'větla Čmejrková. 

Kritéria pro hodnocení komunikační strategie moderátorky a hostů 

v pořadu Banánové rybičky 

1) jazyková hra a její principy 11 

a) rýmování, 

b) dvojsmyslnost, 

c) jazyková hra vůči jazykovému humoru. 

2) styl "'Ypravěčky / moderátork-l2 

a) osobní vyznání, svědectví, zpověď v ironické podobě, 

b) paradoxnost a absurdnost spojení, aluze, asociace, parodie. 

tO Průcha, Jan: Interkulturní psychoiogie. Portái, Praha 2004, str. 33-37. 
II Čmejrková, Světla: Humor v české reklamě. In: Gajdowa, K. (ed.): Swiat humoru. Opole, Uniwersytet Opolski 
2000, stL 305-312. 
12 Čmejrková, Světla: Reklama a h'ltertexP..mlita aneb "Vlasy dělaj' člověka". L'l: Gajda, S. (ed.): StylisÍ'jka IX. 
(Česká stylistika). Opole, Uniwersytet Opolski 2000, str. 117-136. 
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3) etiketa a j~Jk 13 

a) míra zdvořilosti, upřímnosti a vstřícnosti, 

b) spisovnost a nespisovnost, 

c) lexikální obsazení - výběr slovní zásoby a frazeologie, využití jazykového, 

kulturního a geografického kódu, vztah české kultury k jiným kulturám. 

13 Hoffmannová, Jana, MiHlerová, Olga: Jak vedeme dialog s institucemi. Academia, Praha 2000, A V ČR ÚJČ. 
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2.1.1. FJUTÉRIA A HODNOCENÍ 

1) jazyková hra a její principy 

Základem jazykové hry je především ironicky vyprávěna osobní zkušenost nebo zážitek, 

které spojené s metaforou vytváiejí po všech stránkách komický tón. Vše je dáno 

dvojsmyslností, absolutní paradoxností a ireálností situace. Smějeme se pak absurdnímu a 

nereálnému. Jazyk v "Banánových rybičkách" má za hlavní cíl zábavu, přidává pocit 

ulehčení, proto vše stojí a padá s jazykovou hrou. Ale právě ona jazyková hra je pro 

Pawlowskou typická, a to jak v jejím pořadu, tak i v jejích kJlihách, ale i v její tvorbě pro 

reklamu - Rychle dolej čistý olej. MOGUL. Král silnic. 

a) rýmováni 

Na začátku pořadu moderátorka pozdraví "Dobrý večer H a hned přejde k rýmované 

historce nebo vlastní básničce, která se váže přímo k tématu. Teprve pak uvede téma 

aktuálních "Banánových rybiček». 

Koupil jsem si Monu Lisu na Karlově Mo~ 

chtěli za ni čtyry stovky; vokradli mě sprostě, 

(Jak využít originál - hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 06. 12. 

2005., na začátku pořadu) 

Rým, založený na zvukové shodě slov nebo jejich koncovek, je základním pilířem 

jazykové hry, spolu s humorem, který rým obsahuje. Všechny "rady" v pořadu jsou totiž také 

rýmov8-né a zpravidla rozdělují jednotlivé bloky, tedy části hovor{l moderátorky s hosty. 

Zhýralého dědka 

často klepne pepka. 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281, 03. 01. 2006.) 
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Právě takto - uvedením rady - lLkončuje moderátorka hovor s prvním hostem a uvádí 

dalšího hosta. V případě rad je funkce humorného rýmu zesílena tím, že daná rada jakoby 

spontánně navazuje na předchozí hovor, anebo přímo souvisí s daným hostem. Avšak 

spontaneitaje zde pouze domnělá, takové "rady" si moderátorka předem připravuje. 

V závěru pořadu pak rýmovaná rada má za cíl resumé celého tématu. 

Vykašli se na plasti.!sJi nekopíruj cizí Z1l'llli. 

Když se opičíš, image si poničíš. 

(Jak využít originál - hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 06. 12. 

2005., konec pořadu) 

b) dvojsmyslnost 

Dvojsmyslnost je vedle rýmování a humoru dalším vyjadřovacím prostředkem Haliny 

Pawlowské. Mů.že být zastoupena v n'lzných historkách a s rúznou fUD_kcí: 

I} hra se slovy, nedopověděností a nedomyšleností projevu hosta: 

HP: promiň, Pavle, sved si každou? (dotkne se předloktí hosta a nakloní se tělem ke hostovi 

s otázkou) 

((smích publika)) 

PT: každou ne (.) 

HP: kterou si chtěl, ne, každou () 

PT: kterou sem chtěl ne: () 

HP: kterou ne= 

PI': =každou; každou () 

HP:=počkej, řikaš to nepřesvědčivě () Kaž- (.) co si chtěl ne každou? (.) 

PT:=e: () svést () 

HP: nechtěl si každou svést?! (.) 
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PT; nechtěl sem každou svést () 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281,03.01.2006.) 

2) historka moderátorky s nádechem vulgarity : 

HP: já sem jednou dělala v jednom takovým podniku, (.) bylo to v rájl: () a: jako víš nemyslim 

jako v nebeském ráji, myslim jako hospody, restaurace, jídelny, () a tam chodil ten ředitel se 

svojí sekretářkou. O Taková banální situace, ale nebanální bylo to, že: (.) ho přitom, (..) dostal 

přitom prostě infarkt s tou sekretářkou a umřel. (.) No, a zástupce pak měl pohřební řeč a tam 

řekl" Zemřel uprostřed tvořivé práce H. ((smích publika)) () A všichni umřeli smíchy, co sme 

tam byli ... 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281,03. Ol. 2006.) 

3) kombinace dvojsmyslnosti se sebeironizací a metaforou 

HP: já sem byla poměrně dezorientovaná, když sem byla poprvé v Africe. Tehdy sme byli 

v divoké buši, a tam sme narazili na takového velkého hada. A lovec Vágner mi říkal: "Ten je 

hrozně nebezpečnej, (.) ten dokáže uškrtit í krávu (.), tak se k němu, Halino, prosím tě, 

nepřibližuj. " 

c) jazyková hra vůči jazykovému humoru 

Jazyková hra má u Haliny Pawlowské mnohonásobné užití: 

1) od rýmováni a hraní si se slovy a jejich významy, 

"Když seš holka senilní. stačí ctitel debilní" 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281, 03. 01. 2006.) 
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2) přes opakování výrazú, 

HP: no, ne, počkej, když už to ví Oale 

MK:= on už to ví O 

HP: =ne, vana to vi, O ano, už to ví () 

MK: = tak já to vím, on to vi, všichni to víme, a navzájem Ono tak O 

anebo 

HP: kam, kam, () kam, Pavle, ty ted' míříš? 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281,03. Ol. 2006.) 

3) ::IŽ k "radám", které nás mají naučit, jak si pohrát se životem: 

Nahlas volej: Hurá! Sláva! I když štěstí pokulhává! 

(http://www.rybicky.com. navštíveno: 06. 07. 2006., 12:50h) 

Pořad "Banánové rybičky" je koncipován tak, jako by paralelou k jazykové hře měla být 

i hra se životními problémy, tj. snaha řešit s nadhledem životní situace a problémy a humor 

v jazyce či jazyk s humorem jsou právě těmi hlavními komunikačními nástroji moderátorky a 

hostů. 

2) styl moderátork-y I vypravěčky 

"Banánové rybičky" jsou na hranici komerčnosti, ale přitom je to pořad vysílaný ve 

veřejnoprávním médiu, v České televizi. Styl vyprávění je blízký pohádkovému vyprávění 

bohatým popisem, vystupňováním děje a jakousi poučkou na konci, a to právě v podobě 

"rady". Přímo významotvomou funkci mají opakované začátky slov, pauzy a výše uvedená 

trojice kritérií, tj. rým, humor a dvojsmyslnost. I když se často pohybuje na pomezí 

formálnosti a neformálnosti, moderátorka nikdy není netaktní či vulgární a neútočí na hosta 

otázkami nebo vlastními komentáři, ba naopak spíše užívá sebeironizace. Je schopná si 

19 



zachovat svoji identickou rovinu vyprávěni dokonce i za podmínek, že na její repliku přímo 

navazují repliky hostů, 

HP: hele, jedna baba, () jedna baba, já furt řikám dneska baba, () nevím, kde sem to vzala () 

MV:=to se v Brně říká běžně, baba, v Brně to nemá žádnejpejorativní nádech, baba může být 

i pěkná baba, jako ženská O 

HP: =ne, já myslim jako bába, já myslim paní prostě (.) 

PA1.-=baba 

HP:-jednataková staršidáma,(.) jedna starší dáma, přehodnotím účel, už jsem na to přišla 

(j, vona chtěla, protože byl vášnivý lovec, O ten manžel, tak ona se rozhodla, že tak 

netradičně pojednájeho popel a nacpala ho do (.) 

MV: = fajfky (.) 

HP:=nábojnic, (.) dvěstěsedumdesátipěti, (.) pakjeho přátelé šli s těma nábojnicema na lov, 

a: zastřelili zajíce, myslim sedmdesátpět, bažanty, myslim, že asi šedesát, asi, O asi čtyři 

kachny a jednu lysku (.) 

MV:=to mně přijde originální (j popelem nebožtíka připravit o život dalších x nebohých duší 

HP: =ale jakou z toho moh' mít radost O 

MV:= to pro ná: O, to pro nás budhisty představuje skutečně vrchol perverze O teda 

normálně (.) 

PM-=no, to byla asi ta hostina, ne: ?(.) voni z toho pak udělali tu hostinu smutečnÍ, ne, 

počkej? 

HP: =no, byl lovec, tak (.) věnoval (.) 

PM . v. 'I' , ., v , h' k t vd'l- f) __ :=to vom to pnpravLl v ramCl tý smutecm _.ostmy, a pa_ .. o sne _tl,. 

HP: =víš, von byl, jak se řika, byl lovec tělem i duší (současně s MV) 

lvlV: =i popelem normálně (.) 

anebo 

HP: někdo se originálně obléká, někdo originálně myslí:, někdo se originálně chová: O. Já 

jsem měla tetu a ta vždycky nad gaučem měla takovou krajinku, malbu s jelenem, a říkala" To 

- v v I ' - - , I!!!" A . tk () I' v () d t "'1 v h ' Je rucne ma .. ovany ongma:o,.. __ mOJe mlL_a, '/ mys.lm, ze se: "/ oso ongma_ne c Dva, 

reaguje originálně, protože nedávno jsme byli na chalupě, celá rodina, a já sem se pak ňak 
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pohádala s manželem; hodně jsem se pohádala; naštvala jsem se; práskla jsem za sebou 

dveřma vod pokoje a moje matka vykoukla a zavolala n' mě "Kam deš?" A já jsem řekla, 

" 'Du se voběsif" a moje matka řekla "A to 'deš v těchhle hadrech?" ((smích publika)) 

(Jak využít originál- hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 

06. 12. 2005.) 

Rozhovor moderátorky a hostů probíhá plynule a spontánně, i když často v pořadech 

sama Pawlowská uvádí, že na rozdíl od hostů měla čas se na dané téma dobře připravit. Např.: 

HP: =ste to řekli hezky, (.) já tak pozorně vás sleduju=vážně, protože sem měla předtím čas 

jako si to trochu promyslet a teď sem chtěla vědět, jestli to bude (.) korespondovat (.) 

(Jak Yyl.1Žít originál- hosté M~rek Vašut a PavlÍ11-.a Moskalyková, č. pořadu 278, 

06. 12.2005.) 

Divákova pozornost je z hlediska struktury vyprávění udržována stále na stejné úrovni, 

což lze poměrně snadno. Jde totiž o téma, kterým nás moderátorka provází spolu s hosty 

prostřednictvím krátkých historek, nikoliv souvislého vyprávění s pevně daným systémem 

replik či příspěvků. Nelze opomenout i další aspekt stylu moderátorky, a to je hra s hlasem, 

kdy právě melodií a tempem vyvolává pozitivní reakce a smích publika. Když jde o vyjádření 

údivu, má vysoce po stavený hlas, když chce upozornit na pointu, má hlas nízko položený a 

tichý. 

a) osobní vyznání, svědectví, zpověď v ironické podobě 

Halina Pawlowská vypráví v pořadu převážně vlastní historky, a tak je ve všech obsaženo 

něco osobmno. Nejčastěji jde o rodinu, přátele, minimálně o její "kamarádky". Patří k tomuto 

kritériu rovněž její oblíbená a častá sebeironizace. Např.: 
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HP; s těma dětma, mimochodem, (.) tuhle mě syn, devatenáct let pryč, úplně vyděsil, že se 

podobá hodně otci, protože mi řekl, že ho hodně bolí hlava, (.) už dva dny, třeští bolí ho 

zá:da, () a že si myslí, že: se musíjít projít a že asi pude do hospody. () ((smích publika)) 

(Jak využít originál - hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 

06. 12. 2005.) 

anebo 

HP: tak sem si uvědomila, že vlastně sem nikdy nepochopila, že mě někdo svádí, protože 

vždycky sem buďjako diskutovala a vůbec mě nenapadlo, že to má ijinej plán, anebo takový 

jako bych byla úplnej debil, kdyby mě nenapadlo, že mě sváděj', což sem :zřejmě často byla, (.) 

ale třeba, když mě šel doprovodit před dům, tak tam ten chlapec, něco třeba tak jako se blížilo 

to k tomu, že by něco jako, (.) a to se mi většinou chtělo čurat hrozně () ((smích publika)) 

HP: a: já sem právě spoustu vztahů začala tím, že sem je líbala ve spěchu, abych už mohla 

běžet (.) tam, kam sem potřebovala (.) 

PT:=a tak, když to nedochází č/o-věku, lak se lodě/ádohře, tak se to má dělat, to nemá být 

poznat, když se svádí () 

HP: no tak, a když se mi chce čurat, tak () 

PT: = tak ono to někdy vypadá i hodně vášnivě (.) 

HP: = no, to vypadalo, to sem se tak kroutila, věšela, aby už to tak bylo, () ostych šel stranou, 

(.) no to bylo takle, takle začínala většina mých vztahů teda (.) 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281, 03. 01. 2006.) 

b) paradoxnost a absurdnost spojení, aluze, asociace, parodie 

Jednotlivé historky moderátorky či hostů jsou vždy založeny na nekongruentním, 

nesourodém základě, přičemž vynikne i hra se slovy. Publikum na takovéto povídání reaguje 

vždy pozitivně, smíchem a potleskem dává najevo, že je mu tento způsob vyjadřování blízký. 
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Např,: 

HP: no, Marcelko, vzhledem k tomu, že ty seš profesionálni čarodějnice, jakým směrem 

čarodějnice lítají? (.) 

MK:jistě (..) tak my lítáme vždycky jenom jedním směrem, a to musíme mít měsíc nebo úplněk 

po levé ruce, lítáme vždycky směrem na sabat () a: takže prakticky to my nemáme se 

silnié.nimi ňákými pravidly nebo leteckými nehodami žádný problémy, protože Utáme 

v přímkách a vždy jen jedním směrem () ((smích publika)) 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281,03. Ol. 2006.) 

Často t~kové vyprávění či spojení má v sobě i trochu filozofie či parodie. Když host 

Marek Vašut vypráví o sociokulturním zázemí a snaží se poukázat na místní zvyklosti, jako je 

např. nepotismus a protěžová..'1Í z..'1á..'l1ých či přátel v Cesku, uvádí to tak, že z..'1ámý pomůže 

s výrobou vymyšleného produktu. Anebo své vyprávění umísťuje na Žofín, který může znát 

jen Pr8Žan, Čech. Např.: 

MV: a teprve pak si někdo sedne do auta, nějakej letec, a automaticky šáhne po těch, a ony 

tam nejsou. () Říká si "No, hergot, proč by nakonec něco, co na sebe dávám třicet let 

v letadle, nemohlo bejt v autech. No, dyť přece kamarád se tuhle nezabil vautě, dyby je měl, 

tak tim voknem nevyletěl. " () A pak už stačí jen přesvědčit ten parlament, aby to uzákonil, že 

jo, a včas dát kamarádovi, co má tu fabriku na řemeny, aby je měl do zásoby vyrobený, že jo ? 

No, to mě fascinuje. () A druhym takovym vynálezem je vodítko na psy, to prodlužovací () Já 

si přece, všichni si pamatujeme, když sme byli mladší, deme po ulici, ebo v parku, já na 

Žofíně, stojí babička u křoví a najednou hup a bába zmizí v křoví, () pač ten její buldog tam 

něco uviděl, že jo?(.) No, a dyby měla todle, má tam palec, a buldok ((Písknuti)) (.) babička 

jenom drží () 

Pi\{: =a vono to taky končí, pak se už neprodlužuje() 

HP: =našemu labradorovi je nějaký prodlužování úplně ukradený () ((smích publika)) 

(Jak využít originál- hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 

06. 12.2005.) 
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Při vyprávění o něčem obecném, neosobnim, se moderátorka vždy snaží vybrat nějakou 

kuriozitu, která je obyčejnému člověku blízká, ať už vypráví o tom, jak si její přítel koupil v 

Irsku čtvereček země, 20cm x 20cm, na kterém se pěstuje chmel a kde si dotyčný pán takto 

zajistí zajímavý roční výdělek ve výši několika desítek tisíc korun14
, anebo uvádí statistický 

údaj, podle nějž je Česká republika na drllhém místě v počtu kremacÍ. V tomto případě je 

z vyprávění hosta, Pavlíny Moskalykové, zřetelná i dvojsmyslnost, když na závěr 

zapochybuje o tom, zda by chtěla "ležet" vedle Haliny Pawlowské: 

HP: jsme na druhym místě pohřbívání žehem na světě O 

MV: =to je, myslim, krásnej úspěch (.) 

P M' =že sme u toho, (.) ja: sem řikala manželovi O že (.) 

HP: =po Japonsku 

MV: =to je úžasný 

P M- =že ses ptala na toho manžela, (.) tak já sem říkala manželovi, kdyby náhodou se mi 

něco stalo, jako ná:hodou ,O tak mě klidně spal, ale já chci bejt doma O já: do žádnýho 

hřbitova jít nechci, tam mě to nebaví, tam nikoho neznám O 

MV: =vemte si mě v kredenci O 

P M- =ja sem říkala, nechte si mě ve skříni, tady mě třeba dejte to už je jedno kam, () tam, 

tady, O tam budu mezi cizejma lidma, () tam ja nikoho neznám, tam nechci bejt, hezky mě 

dejte tady doma, (.) a manžel se na mě koukal takhle, (.) jako co tady s tebou budu dělat? Ajá 

sen řikala, klidně měj novou manželku, mně to je úplně jedno, já budu s váma tady doma, () 

tam je zima venku () 

MV: =no, snad nechceš vyhřívanou urničku ještě normálně ? () Ježiš, todle si nechám 

t t t () "Ar ' V· o tl' . ? P V "d't " 'v dl' 7_ I . L pa.eRova. .: lVem vaSlm pozus.a.ym zima. _ on .. e Sl nos mo e. S uspornou eKO.oglCKOU 

spotřebou!" () 

PAL =solární (.) 

MV: =v případě potřeby i na tužkové baterie, jedete-li na dlouhou dovolenou a berete si své 

blízké sebou. T:to je dobrý, to je originální na konec O 

P M' =představ si, představ si to na tom hřbitově, to dycky vidíš, () tady je n~jakej pan 

Soukup, tady je zas někdo úplně jinej () 

HP: =taky JSGU to. jiný hrobky, ne: ? 

14 Banánové rybičky, téma: Jak si užít žízeň, hosté Petra Špalková a Michal Dlouhý, č. pořadu 157,22.01.2003 
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PM' =no, ležiš třeba vedle nějakýho souseda () 

HP: =no, na to seš zvyklá, ne? No, taky tady sedim vedle tebe, ne? 

PM' =na na na na věky s tebou ležet, ležet vedle tebe, (.) člověče, (.) to bysme tvořily, to by 

teprv byly scénáře (.) 

(Jak využít originál- hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278,06.12.2005) 

3) etiketa a jazyk 

Halina Pawlowská, jak již bylo řečeno výše, je nejen moderátorka, tazatelka a průvodce 

vlastním pořadem, ale je navíc spisovatelka, veřejnosti známá osobnost a také mediální 

hvězda. Proto se i ke hvězdám hostujícím v jejím pořadu obrací s jistou dávkou úcty a 

přátelství, ale předevšLm se ke svým hostúm chová jako ke zcela rovnoceD_ným pminerúm. 

a) míra zdvořilosti; upřímnosti a vstřícnosti 

Na začátku pořadu vystupuje sama moderátorka a po uvedení vtipného rýmu přejde 

k představení tématu a následně prvního hosta. Při uvedení někdy uvádí povolání, neboť ne 

všichni hosté jsou známi z televize, někdy jde o známé textaře, spisovatele a jiné umělce. Již 

při uvítání hosta je zřejmé, nakolik dobře se s moderátorkou znají, obzvláště jde-li o muže. 

Domnívám se, že svým chováním při uvítání hosta porušuje společenské normy. Halina 

Pawlowská totiž vítá svého hosta, ať už ženu či muže, vsedě. Při uvítání také vsedě podává 

ruku, jak ženě, tak i muži, navíc se s některými muži políbí důvěrným polibkem na rty. Toto 

je gesto, které by, podle mého názoru, před kamerami nemělo být vidět, byť se jako 

spisovatelka a moderátorka účastní n1Iloha společenských akcí, kde se taktéž otevřeně líbá se 

svými přáteli. Lze to často vidět i v jejím pořadu "Žito", vysílaném Českou televizí vždy ve 

čtvrtek v 22h. 

Některým hostům Halina Pawlowská vyká, některým naopak tyká. Věkový rozdíl 

však není rozhodujícím kritériem pro vykání či tykání. Jde vždy o známost s tím kterým 

hostem. Protože s rrmohýIDi ze sv-ý"ch hostú se také osobně stýká na m..noha společenských 

akcích nebo se s nimi přátelí v soukromém životě, nelze takovou spřízněnost s hosty schovat 
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• v rl 1- • ;t., 1 'V' 1 , l' 1 1. , ." aru preU. n.iliq}erihT~. Lasto se K tomuto ,razou 1 GéL.TIe 111storK)l, KIere pak prozraZl.l]l Ir.u.qohe o 

tom, proč i v jejím pořadu mnohá setkání s hosty působí jako málo formální a jako velmi 

spontánní a přirozená. Nelze však říci, že by moderátorka závažným způsobem porušovala 

pravidla etikety, kromě v úvodu pořadu. Svých hostů si Halina Pawlowská jistě velmi váží, 

jen výjimečně se jich při rozhovoru fYzicky dotýká, a i když k tomu dojde, jde o fi.1l1](ci 

kontaktovou, snaží se tím naznačit přátelské pocity a nálady vůči svému hostu. Např.: 

HP: promiň, Pavk sved si každou? ((ooloží hostovi ruku na předloktí, nakloní se k němu 

tělem a tázavě se na hosta podívá)) 

((smích publika)) 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281,03.01. 2006.) 

Vstřícnost moderátorka vyjadřuje předevšLm na začátku svým přátelským pozclravem 

s hostem. V průběhu rozhovoru své hosty nikdy přímo nepřerušuje a nechává je mluvit i při 

delších historkách. Hosty zastavuje nebo přerušuje proto, aby lépe vysvětlili nebo zopakovali 

tu část příběhu, která nezní úplně jasně a zřetelně. Často pak takové dovysvětlování a 

precizování detailů může vyústit až v parodii a výsměch něčemu. 

Upřírrlnost před kamerami je sama o sobě něco, o čem divák mllže pochybovat 

Domnívám se, že v případě této talk-show jde o takové odpovědi a historky, které nikoho 

neurážejí a tak je upřímnost dokonce i vedlejší. Jde totiž o autentičnost příběhu a humor, 

upřímnost zde není primární, nejde totiž o žádné reportážní nebo životopisné příběhy 

v pořadu přítomného jediného hosta, jako je tomu např. v pořadu "Krásný ztráty", vysílaném 

Českou televizí a moderovaném Michalem Prokopem, anebo v pořadu "Na plovárně", rovněž 

nejcharismatičtějšího a nejvšestrannějšího moderátora a který je zároveň hercem a 

hudebníkem. 
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b) spisovnost a nespisovnost 

Halina Pawlowská užívá převážně spisovnou češtinu, pohybuje se v neutrální jazykové 

rovině až rovině hovorové, od které se pak snadno vzdaluje, a to v závislosti na hostově 

projevu. Často se tak ze spisovného projevu stává projev spíše obecné češtiny. Např. 

HP: paní čarodějnice, to je pan princ, vlastně, () a já jedině, () to, () co, () co, já tady 

dělám, když "Iry todleto tak máte rozhozený? (.j 

PT: takovýho arbitra (.) 

HP: ne, hele já mám, (.) mám () 

MK: takový střevíce () 

HP: no, hele, tak já mám takový popelčí zlatý botky, já nevím, jak je ukázat, () já nedokážu 

dát nohu na stůl (.) 

PT: takje sundáme, () ukaž, () ale nádhera () toje co? () 

lwK: fl sme komplet (.) 

((smích publika ajingle)) 

PT: tl je to opravdický zlato (.j 

HP: to znamená, já to vodřu,jo? (.j 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281,03.01. 2006.) 

Projevy hostů jsou velmi individuální. Někteří hosté totiž užívají spisovnou češtinu a 

snaží se o kultivovaný projev, přičemž zdařile zachovají stejnou jazykovou rovinu během 

celého rozhovoru a pořadu, zatímco ti, pro které spisovná čeština není přirozenou mluvou, se 

velmi rychle odhalí a snadno přepínají na kód obecné češtiny. 

MK: je to o tom prakticky, je to tím, že my lidé nejvíce v životě potřebujeme lásku, a my ženy, 

nám to schází, () ty, (.) ta partnerská láska, ta láska toho muže nejvíce, (.) každá z nás chce 

svého žofré, (.) to je daleko důležitější (.) než třeba (.) 

HP: zjizvenýho, kulhavýho (.) 

27 



MK: určitě, i takového kliďo () 

HP: jakýhokoliv, myslíš? () 

(Směr- hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281,03. Ol. 2006.) 

Obecná čeština ale často převažuje při podrobném popisu děje nebo zážitku, protože hosté 

reagují spontánně a užívají takových výrazů, které jsou blízké všem divákům. Užívání 

spisovné češtiny by v takovém případě jen zmenšilo kouzlo vyprávění. 

Typické pro jazyk moderátorky a hostů jsou také odchylky u verbálních komunikačních 

prostředků: 15 

1) kontaktní signály (víte, víš), včetně oslovení (ty, Pavlíno ... ) 

Moderátorka kontaktních signálů užívá nejvíce, protože právě jimi v kombinaci 

s nonverbálními prostředky (nakloněním se nebo otočením se ke hostovi) naznačuje, ke 

kterému z hostů směřuje otázka. Hosté kontaktních signálů zpravidla neužívají. Např. 

HP: Pavlíno, kdy, kdy tebe někdo šokoval nijakou neobvyklou originální reakcí? () 

HP: co faleš v životě, Marku? Kdy si narazil na takovou falešnou notu? 

(Jak využít originál- hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 

06. 12.2005.) 

2) paralingvistické jevy a pauzy (a,e) a prodlužované vokály (e e že žéé táá 

ta ... ) 

Vytváří prodlevy v hostově projevu a zpravidla znamenají nedostatek koncentrace hosta, 

anebo jen jeho nemožnost najít ta správná slova, ale nepochybně patří ke spontánnímu a 

nepřipravenému projevu. Např. 

15 Čmejrková, Světla: Čeština mediální, mluvená a psaná. ÚJČ A V ČR. 
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P M: no, to já: žádný chytrý ty nemá:m () já: já: () v Kalifornii žiju celkem povrchně () ta:m 

každej přijde () 

(Jak využít originál- hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 

06. 12. 2005.) 

3) opakované nebo chybné začátky slov (ně- někdy; a to vá- to mě osobně) 

Dpakované začátky slov nebo opakovaná celá slova patří k typickým jev-mn 

moderátorčina projevu, zatímco u hostů je to velmi individuální a ne tolik častý jev. Např. 

HP: Někdo se originálně obléká, někdo originálně myslí: , někdo se originálně chová: () Já 

jsem měla tetu a ta vždycky nad gaučem měla takovou krajinku, malbu s jelenem, a říkala" To 

je ručně malovaný originá:l!" A moje matka, () myslím, že se: dost originálně chová, reaguje 

originálně, protože nedávno jsme byli na chalupě, celá rodina, a já jsem se pak ňak pohádala 

s manželem, hodně jsem se pohádala, naštvala jsem se, práskla jsem za sebou dveřma vod 

pokoje a moje matka vykoukla a zavolala n 'mě" Kam deš?" A já jsem řekla" 'Du se voběsit" 

a moje matka řekla "A to 'deš v těchhle hadrech?" ((Smích publika)) 

nebo 

PM' no, ne: ,já nevim, no tak () já: já: sem v podstatě strašně moc pozitivní člověk, že to 

přísloví, jak můžeme říct, že je sklenice buďto do půlky plná, nebo do půlky prázdná () tak že: 

(Jak využít originál - hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 

06. 12.2005.) 

4) opakované výrazy stojící za sebou (víte .. to víte že to to víte že) 

Jde především o opakování výrazů zdůvodu rychlé návaznosti replik všech 

komunikačních partnerů - moderátorky a hostů, ale také může jít o trvání komunikanta na 

vlastním názoru. Např. 

HP: ne ne ne, to nesouvisí, využít se má každá vteřina tvýho života -pozitivně () 

(Jak využít originál- hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 

06. 12. 2005.) 



5) nadbytečná ukazovací zájmena 

Ta bývají převážně součástí projevu v obecné češtině. Mají často funkci určitého členu, 

který může vyjadřovat jakési upřesnění o co, nebo o koho se jedná. Např. 

PT: no, už jen lim, jak od malička se motá kolem toho, od malička se motá kolem tý sukně 

mámy, že jo, a pak se motá kolem tý sukně tý slečny, že jo? von je to takovej závislák (.) 

chudák, s nim se musí šetrně zacházet (.) 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová, č. pořadu 281,03. 01. 2006.) 

6) intenzifikátory a zesilující výrazy (vopravdu, hrozně, prokristapána), 

vycpávkové výrazy (jako, teda) 

Jsou zpravidla součástí slovní zásoby individuálních mluvčích, většinou se jimi mluvčí 

snaží upozornit na důležitost a na význam svého projevu. Někdy ale může jít o výraz 

překvapení nebo nečekané reakce některého z komunikantů. Jsou znamením nepřipravenosti 

hosta, spontánnosti jeho projevu. Např. : 

MK: já sem hned po revoluci jela za dcerou do Milána, což bylo úžasné, protože to byl 

nádherný výlet, a s mym manželem sme jeli autem, a tak já sem vjela do Milána, když Italky 

braly kožichy a šly do baru, a vyjížděli sme tam vodsad: když Italky braly ty kožichy a 

odjížděly z baru. A tam sme zabloudili neskutečným způsobem, a motali sme se tam opravdu 

opravdu celou noc, a když už ta situace byla opravdu bezvýchodná, a už sme viděli celý 

Miláno křížem krážem, tak mě napadlo zatelefonovat, což teda jako nebylo jednoduché, 

protože sme neměli tu kartu že? (.) Tak ja sem si nechala zastavit před jedním úžasným 

barem (.) a můj muž tam trucoval, protože neuměl italsky, a muži před nedělají to co neumí 

dokonale (.). Tak ja sem tam vlezla sama, a to byla ta úchvatná situace, protože to byl 

nádhernej bar, kde stáli dva překrásný kluci, v takovejch rondonkách, a tiše tam hrála hudba 

(.) ... 
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7) lexikální obsazení - výběr slovní zásoby a frazeologie, využití jazykového, 

kulturního a geografického kódu, vztah české kultury k jiným kulturám 

Dorozumívacím jazykem je čeština s minimem cizích a odborných výrazů, ale zato 

slangu se užívá hodně a často. Některé rýmované rady moderátorky jsou však cíleně 

založeny na cizích slovech, odborné terminologii anebo slangu: 

(Směr - hosté Pavel Trávníček a Marcela Košanová,č. pořadu 281, 03. Ol. 2006.) 

"Když seš holka senilní, stačí ctitel debilní" 

Vždy ale takovéto výrazivo má za úkol pobavit, zdůraznit ironii v přiběhu a někdy 

dokonce právě onen slang může mít významotvornou funkci, protože někdy příběhy např. ze 

školních let nelze vybavit jinými výrazy než slangem. 

Co považuji za příznakové pro všechny pořady, hosty a především moderátorku, je 

přímá orientace na místní kulturu a jazyk, stejně jako na místní životní styl a životní návyky. 

Samotný fakt, že hosty jsou pouze české, případně slovenské hvězdy a známé osobnosti, již 

předem určuje témata a obsah pořadů. Tím, že daní hosté vypráví své zážitky z českého 

prostředí, případně srovnávají zážitky z domova se zážitky v zahraničí, podávají také obraz o 

tom, co Češi považují za důležité, zajímavé, s čím se dokáží ztotožnit. Přímá souvislost 

lexikálního obsazení, výběru slov hostem, je pak zřetelná hlavně v kombinaci s danými 

zážitky právě z domácího prostředí, které dokonce jako kolektivní zážitky nebo aktivity 

úzkého kruhu přátel mohou mít i určitá regionální pojmenování, anebo něco vypovídají o 

způsobu života v Česku. Např. Halina Pawlowská v rozhovoru s hosty zmínila své oblfbené 

žvýkačky z dětských let "žvýkačky Algeny" 16, anebo Petra Špalková v jednom z pořadů 

vyprávěla o tom, že nejlépe si užívá žízeň, když s kolegy herci ,Jedou Vltavu, a to je 

v druhém týdnu v červenci, kdy je v Česku to nejhorší počasí". 17 S tím totiž přímo pak souvisí 

i oblíbená témata hovorů mezi lidmi v Česku, mezi něž patří téma počasí a téma psů nebo 

domácích mazlíčků. 

16 Banánové rybičky, Jak si užít poklady, hosté: Vladimír Čech a Ondřej Neff, č. 158,29. Ol. 2003. 
17 Banánové rybičky, Jak si užít žízeň, hosté: Petra Špalková a Michal Dlouhý, č. 157,22. Ol. 2003. 
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Moderátorka a její hosté také často a nenápadně zdůrazňují typické vlastnosti Čechů a 

češtiny, zpravidla chválí schopnost češtiny najít pro jednotlivé duševní či fYzické stavy také 

vlastní výrazy. Hosté v pořadu právě prostřednictvím těchto svých názorů často srovnávají 

kulturu vlastní s kulturou jiných národů. Např. Halina Pawlowská v jednom z pořadů hned v 

v úvodu vysvětlovala, jak snadno lze v českém jazyce vysvětlit pocit zklamání a uváděla 

výrazy, jako je Kroupy mu potloukly pšenici, Nabral cedníkem, Odešel s dlouhým nosem, Měl 

po he he. 18 Také známá textařka Jiřina Fikejzová byla hostem pořadu a užila výrazu "moje 

milovaná čeština", anebo vyprávěla o svém známém, který se na Kubě před jednou dámou 

'vydával za Dána, ale ona ho pak podle špatného spodního prádla poznala jako správného 

Čecha. Také uvedla, že její francouzská přítelkyně vždy tvrdila, že Češi se poznají podle 

špatně vyčištěných bot.19 Moderátorka často zdůrazňuje místo svého bydliště v Praze, a tím je 

Karlovo náměstí, tudíž její zmínky "u nás na Karláku, tam v pasáži" jsou pak přímým 

odkazem k regionálním charakteristikám, v tomto případě prahy.20 Hosté a moderátorka ale i 

při přímém srovnávání české kultury s kulturou např. americkou užívají humoru a praktických 

zkušeností: 

P M' já: v Kalifornii žiju celkem povrchně, (.) tam každej přijde (.) 

HP: není to tam jenom takový, (.) falešný pozlátko? (.) 

PM' no je, ale mě se to tam hrozně líbí. (.) Oni mi řeknou "How are you?" a já řeknu 

"dobře" 

MV: ty lžeš jako když tiskne, viď? 

PM: =no,maminka posledně říkala, proč se mě každej ptá, jak se mám, když je to stejně 

nezajímá? (.) No, já sem říkala, no jo, to je pravda, (.) ale (.) tak jako zas je to příjemný (.) 

MV: =to je vykostěná forma pozdravu. (.) Samozřejmě, že je to nezajímá a taky na to nečekají 

žádnou nepříjemnou odpověd: že jo? (.) 

P M' =no, mě se to líbí, jako co (.) 

MV: =nečekají žádnou ošklivou odpověd: prostě se máš dobře, kdybys odpověděla, že ti 

shořel barák a umřel ti muž, i když to zas může být dobrá zpráva (.) 

PM' =no, ale já to nechci slyšet, že jo? (.) Já nechci slyšet, že má někdo, (.) že mu shořel 

barák (.) ((smích publika)) 

18 Banánové rybičky, Jak přežít zklamání, hosté: Dara Rolins a Aleš Valenta, č. 146, 06. 11. 2002. 
19 Banánové rybičky, Jak přežit mýty, hosté: Jiřina Fikejzová a Jan Kalousek, č. 148, 20. ll. 2002. 
20 Banánové rybičky, Jak si užít žízeň, hosté: Petra Špalková a Michal Dlouhý, Č. 157,22. Ol. 2003. 
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ale je to celkem hezký, mně se líbí, když je to takový povrchnější. O Máš se dobře, já taky a 

tak si každej budem dělat to svoje. O 
HP: =vono by asi správný bylo, kdyby někdo řek, jak se máš a ten druhej říká dobře (.) a 

kdyby někdy nastala jiná situace, že ty se zeptáš, jak se máš a ten řekne špatně, ten člověk by 

se asi měl zastavit a říct: a jak ti můžu pomoct? A to si myslím, že je správná, jako: 

konverzace O 

MV: =ne, to tak nefunguje. O Já, když sem tam studoval, taky sem se taky někdy právě než 

sem si na to zvykl, O tak sem to vykosťoval, O začal sem řikat "Hele, mně je dneska příšerně! 

(.) A bu: (.). Radši utek' ten člověk, (.) neví, co na to má říct (.) 

HP: =no, nechtěl ti pomoct O 

MV: =poněvadž sem se nezachoval podle společenských konvencí, tak jak to tam je, že jo? To 

je stejný jako kdyby člověk tady řekl "Dobrý den", a člověk mu na to řekne "Bu: (. ") No. O 

To se taky neříká, že jo? 

HP: =já jenom, Marku, musím oponovat. Ony ty rituály a ty konvence by taky nebyly dost 

konvencemi a rituály, kdyby se neporušovaly, když je to třeba. O To znamená, O já, když 

jsem říkala, že někdo řekne" špatně", "potřebujete pomoct? ", to je výjimečná situace, že jo, 

ale ta může nastat. O Nejde to bagatelizovat (.) 

MV: =jedno- O, jedno- O, ale no jednoznačně (.) 

HP: =a oni to taky jsou, O mam taky americký přátele a taky někdy řeknu "špatně", tak 

chtějí pomáhat, nejsoufurt jenom" happy" O to taky není normální ((smích)) 

(Jak využít originál- hosté Marek Vašut a Pavlína Moskalyková, č. pořadu 278, 

·06. 12. 2005.) 
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2.2 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY 

Tak jako je pro Halinu Pawlowskou po stránce verbálního projevu typické to, že se 

v jejím televizním pořadu a v jeho tématech zdařile prolínají její projevy a zkušenosti jakožto 

spisovatelky, hvězdy a moderátorky, tak je pro ni po stránce nonverbální komunikace typický 

kulatý obličej a výrazné oči, minimum gestikulací se stálým repertoárem pohybů, hluboký 

dekolt a černé šaty. Tyto dvě složky jejího projevu - verbální a nonverbální - nelze oddělit, 

protože pouze společně vytváří mediální obraz Haliny Pawlowské a jejího pořadu Banánové 

rybičky. Tyto dvě složky projevu moderátorky však analyzuji odděleně, abych co nejlépe 

vystihla každou složku zvláště. 

Nonverbální komunikací se zabývá nejen lingvistika a paralingvistika21
, ale také 

psychologie, sociQlogiea další jim přibuzné vědy či discip1íny_ 22 Ve BVém hodnocení jsem -Se 

zaměřila na dvě základní kategorie, tj. proxemiku a kineziku, včetně jejich subkategorií: 

I} Pr6xemika se zabývá organizací prostoru při komunikaci, zkomná vzdálenost partnerů (od 

odstupu až po blízkost, včetně doteku) a její variabilnost ve vazbě na způsob promluvy, ale 

zčásti i držení těla, kde se pak proxemika překrývá s kinezikou. 

2) Kinezika se zaměřuje na funkční využití lidského těla při komunikaci, především obličeje 

a rukou, a to v těchto subkategoriích: 

a) posturika se zabývá významem polohy a držení celého těla (postoje, držení, pohyby), 

b) mimika se zabývá významem výrazů tváře, ať tiŽ vědomých či nevědomých, nebo významů 

signálů tváře, tj. mrkání, pohled, výraz tváře, mračení se atd., 

c) haptika se zab}vá nonverbální komunikací probíhající pomocí doteků při blízkosti, 

pohlazení, gest, posunků při dané vzdálenosti. 

21 Čermák, František: Jazyk a jazykověda. UK Karolinum, Praha 2001. 
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2.2.1 HALINA PA WLOWSKÁ - SPISOVATELKA NA 

MEDIÁLNÍM TRŮNU 

Halina Pawlowská je inteligentní, vzdělaná a má smysl pro humor. Jak: dokazuje její 

verbální a nonverbální komunikace, její prioritou je smysluplný projev, nikoliv postava 

modelky a drahé oblečení. Na tom také vybudovala svoji image. Již pouhý stereotyp o tom, že 

blondýna musí být hloupá a dobře vypadat, Halina Pawlowská zcela přirozeně narušuje tím, 

že je blondýna, že je považována za inteligentní a vzdělanou, že je osobností, u které nadváha 

není překážkou ke společenské atraktivnosti. 

2.2.2 PROXEMlKA 

-"Banánové rybičky" začínají vždy detailním záběrem kamery na moderátorku, která 

nejdříve všem divákům popřeje ,,Dobrý večer" a uvede humorný rým nebo poví zajímavou 

historku, zatímco ji kamera zabírá do půli těla. Halina Pawlowská po pozdravu a uvítání 

diváků vysvětlí, proč vybrala dané téma a uvede prvního hosta. Při úvodním pozdravu sedí 

v křesle a se svými hosty se zdraví vsedě. S každým hostem se pozdraví podáním ruky a 

pokud jde o dobré známé nebo přátele, pak: i polibkem na rty (zásadně jen s mužem). 

Toto již bylo hodnoceno v části 2.1. Etiketa a jazyk. 

Úvodní záběr kamery 1 Záběr po úvodním pozdravu 2 

22 Pease, Allan: Řeč těla. Portál, Praha 2001. 
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Vztah Haliny Pawlowské kjejímu "pracovišti" je zřejmý hned od začátku pořadu. Její 

chování připomíná královnu na trůnu. Hosté, kteří přicházejí a zdraví se s ní, se dosud 

nedočkali, aby moderátorka vstala a pozdravila se s nimi vestoje. Pro hosty je to znamení, že 

jsou "královně k službám." 

Záběr studia 3 

Jeviště, kde se nachází židle moderátorky a hostů, je položeno výše než hlediště a je 

dost blízko publiku. Moderátorka udržuje s publikem kontakt očima, dívá se během 

rozhovoru často do hlediště. Kamery divákům u obrazovek však nezprostředkovávají reakce 

publika. Jedinou přímou reakcí publika je smích a potlesk z neosvětleného hlediště. Právě 

osvětlení je totiž tou hlavní bariérou mezi moderátorkou a přítomným publikem. 

Nábytek v pořadu je často obměňován - od starožitného nábytku, přes konferenční, až 

po nejmodernější značkové židle a stoly, které připomínají luxusní restauraci. Poloha židlí je 

však vždy stejná - stůl je kulatý, čímž se vytváří podmínky k neformálnímu rozhovoru a vůči 

publiku to působí otevřeně. Židle jsou rozestavěny rovnoměrně kolem stolu, přičemž 

moderátorka má pozici uprostřed, tedy mezi hosty, a vede rozhovor s oběma hosty střídavě. 

Tak má každý host dostatek času, aby upoutal pozornost na sebe a svůj příběh. Ať už jde o 

nízký konferenční stolek, který se v pořadu užíval dříve, nebo o velký kulatý stůl, který se 

používá v nové sérii pořadů, jde o neformální a uvolněnou atmosféru. Stejné židle - jak 
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výškou, tak i barvou a tvarem - napovídají, že moderátorka považuje své hosty za rovnocenné 

partnery konverzace. Je to skoro omluva za pozdrav vsedě, který Pawlowská praktikuje 

v úvodu pořadu. 

Vzdálenost mezi moderátorkou a hosty odpovídá vzdálenosti druhého pásma, tj. 

50-120 cm. Hosté a moderátorka jsou každý ve své bublince a nedochází k výrazným 

změnám polohy těla, kterými by byl narušen osobní prostor moderátorky nebo hostů. Blízkost 

moderátorky s hostem je největší po příchodu hosta na pódium, kdy se líbá nebo zdraví 

s moderátorkou. 

Halina Pawlowská, Michal Dlouhý a Petra Špalková 4 

Barvy ve studiu jsou výrazné, živé a svítivé, připomínají čiré exotické moře. Pro český 

pořad je to nezvykle mnoho barev na obrazovce. České pořady totiž nejsou nijak výrazně 

barevné, dokonce ani ty zábavného typu se nevyrovnají např. italským zábavným pořadům. 

Domnívám se, že to souvisí s určitou uniformitou a konzervativností Čechů. 

Oblečení moderátorky je vždy v černé barvě. Černá barva nejen zeštI'hluje a skrývá 

nedostatky, ale je také nadčasová, univerzální a je synonymem pro eleganci. Zároveň 

moderátorka na barevném podkladu vynikne více, než kdyby oblečení bylo barevné. 
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Uvolněná atmosféra a teplé barvy v prostoru vyvolávají pocit klidu a pohodlí domova. 

I když je nálada v pořadu závislá na hostech, je v kompetenci moderátorky, aby diváky 

pobavila i tehdy, když toho host není schopen. Halina Pawlowská budí zdání, že se při 

návštěvách všech svých hostů baví a zároveň baví i diváky. Rozhodně nevypadá ustaraně, co 

host řekne nebo jestli se divák dostatečně nasměje během jejího pořadu. Neznamená to však, 

že by neměla dění ve studiu pod kontrolou. Bedlivě sleduje reakce publika a se zájmem 

poslouchá projevy hostů. 
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2.2.3 KlNEZIKA 

A) TĚLO 

Halina Pawlowská je tělem vždy otočena jak k publiku, tak i ke svým hostům. Tím dává 

najevo svůj zájem o obě strany. Do kamery se dívá tehdy, má-li říct něco důležitého a chce 

oslovit publikum přítomné ve studiu i u obrazovek. Samozřejmostí je kontakt s kamerou 

v úvodu pořadu, kdy citát nebo historka má upoutat pozornost všech diváků a pozvat je ke 

sledování pořadu. 

Moderátorčiny pohyby, které zaznamenává kamera, jsou omezeny na gestikulaci 

rukou a důraz je kladen na mimiku tváře. Kromě úvodmno záběru moderátorku v průběhu 

pořadu nevidíme nikdy celou. Je pro ni typické sezení s rovnými zády, úklon k hostovi, ruce 

na klíně nebo gestikulující. Nohy má nejčastěji zkřížené s koleny u sebe. Svého hosta 

moderátorka vždy velmi pozorně poslouchá. Ve chvíli, kdy host mluví, se na něj moderátorka 

přímo dívá a sledujejeho reakce - mimiku tváře, slova, gestikulaci. 

Tradiční pohyb těla je u moderátorky úklon kupředu. Tohoto pohybu těla užívá během 

pořadu, když blíže vysvětluje své vtipné historky a chce zaujmout diváky. Jako by se chtěla 

zeptat "Rozumíte mi? Chápete, jak to myslím?!" Na konci pořadu však úklon učiní na 

znamení úcty a závěrečného pozdravu k divákům ve studiu a u obrazovek. 

5 

39 



B) OBLIČEJ 

Moderátorka se divákům tváří představí hned v úvodtl do pořadtl, v prvním záběru. 

Kamera jí zabírá vždy horní část těla. 

Typický pro moderátorku je kulatý obličej, velké oči, rovný velký nos, menší rty. Líčení 

je velmi výrazné a lesklé, což přitahuje světla reflektorů a upozorňuje na obličej ještě více. 

Oči jsou zvýrazněné, nejčastěji v zelených a modrých odstínech, což příjemně ladí s barvou 

očí, světlou pletí a vlasy. Nikdy nepoužívá tmavé barvy při líčenÍ. 

Mimika je velmi bohatá oproti gestikulaci a pohybu těla. Jde o pohyby očima a obočím, 

někdy celou hlavou. Z její tváře lze nejčastěji vyčíst údiv a zájem o hostův phběh. 

Z jejího repertoáru mimiky tváře bych zmínila několik hlavních bodů: 

Úsměv a smích - Halina Pawlowská po celou dobu pořadu má na tváři lehký úsměv. 

Ironický pohled na věc předvádí povytažením koutku rtů do strany, úšklebkem. Její smích je 

hlasitý, nakažlivý. Takový smích je znamením, že máme před sebou člověka, který má rád 

život, je otevřený, spontánní a přátelsky naladěný. Moderátorka se vždy upřímně směje 

hostovým vtipům a zážitkům, ale vlastním se většinou posmívá. Právě totiž sebeironií v rouše 

humoru dává najevo, že není zakomplexovaná celebrita a že je "úplně" obyčejná. 

6 7 
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Pohled - Moderátorčin pohled patří stejnou měrou hostovi a přítomnému publiku, 

zatímco do kamery se dívá, když se chce obrátit i k publiku u obrazovek. S přítomným 

publikem udržuje kontakt očima, když něco vypráví a také, když jí publikum tleská. 

Nejčastěji její pohled skáče nahoru a dolů, někdy se dívá doleva nahoru, někdy doprava 

dolů, je to různé. Tím jen naznačuje, že se na něco soustřeďuje a snaží se vyprávět o nějaké 

události souvisle. Pravidlo, že dívá-li se vypravěč doleva, když lže, a doprava, když si něco 

vybavuje, není možné dokázat bez přiznání moderátorky. 

8 9 

Co se týče pohledu, který moderátorka vrhá ke svým hostům, jde o tzv. společenský 

pohled, který se někdy mění v důvěrný. Společenský pohled směřuje na tvář 

spolukomunikujícího ve tvaru trojúhelníku - rty-oči-rty. Tímto pohledem se navozuje 

společenská úroveň jednání. Pokud je pro verbální projev hosta důležitý také vizuální nebo 

nonverbální projev, pokud host něco nebo někoho napodobuje nebo podrobně vypráví vtipnou 

historku,jde o hlubší zkoumání vzhledu protějšku. Je to tzv. důvěrný pohled - hrudník-oči

hrudník. 

Pokud se snaží si na něco vzpomenout nebo při vyprávění potřebuje dobrou koncentraci, 

aby správně vysvětlila to, co chce, dívá se moderátorka vždy do země, do prostoru mezi první 

řadou hlediště a pódiem. Potřebuje-li k svému vyprávění reakci publika - smích - dívá se na 

publikum upřeně a nebo často při vyprávění směrem k publiku mrká. 
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Oči - Pawlowská má výrazné oči, které patří kjejím hlavním trumfům. Právě totiž 

pohyby očí doplňují její projev specifickým způsobem. Pawlowská má veselý a přátelský 

pohled, hlavně když vítá hosty. Vždy se přitom trochu usmívá. Když poslouchá hosta, často 

mrká nebo vyjadřuje svůj údiv právě očima a obočím. Málokdy je její pohled vážný, a když 

už vážný je, jde o ironii, sarkasmus, nebo také údiv. 

To, že jsou oči u Pawlowské jedním z charakteristických rysů i při její mediální 

prezentaci, dokazuje i jeden zjinglů, který je občas pouštěn v průběhu pořadu. Její oči jsou 

zobrazeny jako dívající se střídavě doleva a doprava, přičemž jsou utopeny v žluté barvě. 

Spojuji si tuto žlutou barvu nejen s názvem pořadu, ale také s bulvárním tiskem. Má to pak 

přímou souvislost s jejím společenským týdem'kem "Šťastný Jim", nebo s časopisem "Story", 

který dříve vlastnila. Poměrně časté mrkání má u ní význam akceptace názoru hosta nebo tím 

eventuálně vyjadřuje údiv nad hostovým příběhem. 

Co se týče obočí, hodně jej užívá v mimice tváře. Zásadně jde o zvednuté obočí, které 

znamená fascinaci, obdiv nebo překvapení. Málokdy u ní uvidíme svraštěné obočí. Tehdy to 

může být jedině v souvislosti s položenou doplňující otázkou: "Obávám se, že jsem tomu 

nerozuměla: Mohlla byste to zopakovat?" Zpravidla pak následuje smích, protože si v této 

chvíli dělá ze sebe legraci, jako by byla tak hloupá, že svému hostu nerozumí. 

10 
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Během rozhovoru, když poslouchá svého hosta, často točí hlavu z jedné strany na druhou, 

otáčí se od hosta k publiku. Většinou jde o význam "No, je to možné?" nebo" To snad není 

pravda!?" 

C) RUCE 

Gestikulace Haliny Pawlowské je nedílnou součástí její prezentace. Hodně pracuje 

s rukama, nejčastěji při vysvětlování. Přednostně ale baví svými slovy, nikoli gestikulací. 

Míra gestikulace závisí na tom, o jaké téma a o jaké hosty jde. Čím známější je pro ni host a 

čím je téma více spojeno s praxí a méně abstraktní, tím je gestikulace rozmanitější a 

přirozenější. Má ale výkyvy v gestikulaci - někdy gestikuluje hodně, někdy málo, někdy 

skoro vůbec a místo gest používá úklonu hlavou a těla. 

Do stálého repertoáru gest Haliny Pawlowské patří následující gesta: 

dlaně otočeny směrem ven - toto gesto používá moderátorka, když chce vyjádřit, jak je 

něco neřešitelné nebo neuvěřitelné, ale vždy je toto gesto doprovázeno úsměvem na tváři. 

Také někdy tohoto pohybu užívá k upozornění na to, co je důležité, nebo při vysvětlování. 

11 
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krouživé pohyby rukama dělá při vysvětlování, když detailně popisuje dojmy a zážitky. 

Ať už užívá při gestikulaci jedné ruky nebo obou rukou, vždy jde o velmi podrobné 

vysvětlování a gestikulaci zpravidla doplňuje mimikou tváře a pohyby hlavy. 

Méně časté gesto je napřažený ukazovák směrem nahoru. Když už toto gesto Pawlowská 

použije, pak jde o gesto, kterým si určuje vlastní tempo řeči. Činí tak pokud uvádí delší citaci 

nebo vypráví něco složitého a potřebuje udržet pozornost diváka. Proto rozděluje souvislou 

řeč na menší celky, přičemž upozorňuje na každou část stejně. 

12 13 
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2.3 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE VZHLEDEM KE KOMUNIKAČNÍ 

STRATEGII A ŘEČOVÉ ETIKETĚ 

Halina Pawlowská rozhovory s hosty vede velmi uvolněně, vždy s nosnou, jakoby 

filozofickou myšlenkou a zároveň praktickou radou do života. Taková komunikace vypadá 

jako posezení starých přátel u vína a málokdy se podobá plně formálnímu rozhovoru. I když 

nonverbálně dává signál, že pánem situace je právě moderátorka, na průběhu rozhovoru to 

není tolik znát, protože oba dva hosté mají dostatek prostoru k vyjádření svých názorů na 

dané téma. 

Co se ale týče nonverbální komunikace, nejen že moderátorka nemá gesta baviče mas, 

ale ani hosté nemají nijak výraznou gestikulaci, mimiku anebo postoje těla. Je to jistě také 

tím, že v pořadu je důraz kladen na slovo, nikoliv na pohyb, ale také to vypovídá mnohé o 

české národní povaze. I když je chování hostů velmi individuální, i ti nejtemperamentnější se 

nemohou vyrovnat např. Španělům nebo Italům. Od verbálm'ho k nonverbálnímu projevu i u 

hostů tak lze konstatovat umírněnost a kontrolu nad vlastním projevem. 

Základem komunikace moderátorky s hosty je vyrovnaný poměr základních prvků 

pořadu - zábavy a humoru, parodie a filosofie, praktických zkušeností a životních názoru. 

Toto vše vytváří jedinečnou atmosféru a originalitu pořadu. 

Právě proto, že v tomto pořadu se kloubí dohromady více faktorů - verbální a 

nonverbální komunikace, jazykové s kulturním, sociální s geografickým, považuji jej za 

spolehlivý vzor chování Čechů ve společnosti a vůbec, jak jsem již uvedla v úvodu své 

diplomové práce, vidím mnohé souvislosti mezi zábavným pořadem Haliny Pawlowské a 

českou povahou. 
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3. NELINGVISTICKÉ KATEGORIE 

3.1. HODNOCENÍ 

Vycházejíc ze zpracovaných lingvistických disciplín, naváži na oblasti nelingvistické a 

pokusím se dokázat, jaký je vztah mezi českým jazykem a charakterem českého etnika 

(národa). Má se za to, že taková teorie je spíše spekulace než výzkumný argument, avšak 

stejně často se připouští, že určité jazykové zvláštnosti mohou být výrazem či důsledkem 

národmno charakteru. 

Jan Průcha ve své knize Interkulturní psychologie23 uvádí, že exaktnější základ mají 

nálezy etnopsycholingvistik:y, které se týkají verbálních asociací ujazykově odlišných etnik. 

Vychází se přitom z experimentů, při nichž se porovnává, jaké slovní reakce produkují 

uživatelé jednotlivých jazyků na tatážpodnětová slova. I když jsou často tyto experimenty 

provázeny pochybnostmi, oporu nacházejí v interkulturní psychologii, kde bylo zjištěno, že 

různé jazyky se odlišují ve vyjadřování prostorových kategorií, příbuzenských vztahů aj., což 

podporuje platnost teorie jazykového relativismu. Navíc se lingvistická pragmatika zabývá 

studiem jazyka z hlediska jeho účinků na uživatele. 

Etnické vědomí24 jako psychický stav obsahuje dvě základní složky: 

a) kognitivní složka etnického vědomí je souhrnem znalostí a názorů jednotlivců na původ, 

odlišnost, historické osudy a jiné atributy týkající se vlastmno etnika. Kognitivní obsah 

etnického vědomí může být do určité míry sycen školní výukou a jinými formálními zdroji 

(média) a může být také měřen určitými testy vědomostí. 

23 Průcha, Jan: Interkultumí psychologie. Portál, Praha 2004. 
24 Průcha, Jan (2004). 
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Věrohodným důkazem, jak silná je kognitivní složka etnického vědomí Čechů, je 

výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM)25 na téma Hrdost Čechů na Čechy, a 

to u českých státních občanů ve věku od 15 let dále. Výsledkem je zjištění, že 89% 

respondentů je pyšno na český sport, na druhém místě jsou české dějiny, na které je hrdých 

81 % dotázaných. Hudba je důvodem k pýše pro 75%, literatura pro 72% a věda pro 70% 

českého obyvatelstva. Největší stud vyjádřilo 57% respondentů v souvislosti s dodržováním 

zákonů. Politicko-společenské změny po roce 1989 hodnotilo pozitivně 26% respondentů, 

zatímco 24% obyvatel se za dopady Sametové revoluce stydí. Že Češi netrpí nezdravým 

nacionalismem jako např. Chorvaté, dokazuje údaj, že 47% respondentů je hrdých na české 

občanství v souvislosti však s nějakým sportovním výkonem, úspěchem či utkáním, zatímco 

pro zhruba 3% dotázaných otázka hrdosti na občanství není relevantní. Uvedli totiž, že takové 

pocity nikdy nemívají. 

Protože jsem v Česku vystudovala střední školu, vyšší odbornou školu a jsem také 

vysokoškolskou studentkou, jsem toho názoru, že českým dějinám a vůbec češství je 

věnována patřičná a především zdravá dávka péče. Dějiny jsou předávány mladším generacím 

dostatečně srozumitelně a kontinuálně, a domnívám se, že je to i proto, že jde o velké 

bohatství kultury a vědy, politiky a ekonomiky. Nelze přehlédnout velké úspěchy českých 

vědců, umělců a vůbec významných osobností. Také předávání tradic je určitým znakem 

vyspělosti českého národa, i když se stále vyrovnává s oběma světovými válkami a 

s komunismem. Pravým opakem může být např. Chorvatsko nebo Srbsko, tedy bývalé státy 

jugoslávského svazu, jejichž dějiny se ve školních učebnicích mění obsahově i jazykově stále 

více k nacionalistickému a subjektivnímu pojetí balkánské války, přičemž se ale tyto malé 

jihoslovanské státy pořád nevyrovnaly s dávnou, natož pak s blízkou minulostí. S tím souvisí i 

pozitivní obraz českého národa a České republiky v mnoha bývalých komunistických státech, 

kde je Česko chápáno jako ideál demokratického státu. Přispěl k tomu především klidný 

rozchod Česka s bývalým svazovým státem, Slovenskem. Znovu se tímto vracím k 

předchozím řádkům o zdravém národním sebevědomí, o němž jsem přesvědčená, že je 

25 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)-Sociologický ústav AV ČR, výzkum: Naše společnost 2005, v 
05-12, zveřejněno: 18. Ol. 2006. 
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základem politicko-hospodářského a také diplomatického úspěchu Česka v Evropě a ve světě 

vůbec. 

Proto nepřekvapuje také pozitivní hodnocení vztahů občanů ČR k vlastní zemi. CVVM 

tak pojmenovalo výzkum26
, v němž přibližně tři čtvrtiny českých občanů označily vztah ke 

své čtvrti či vesnici, ke svému městu či regionu, za blízký či dokonce velmi blízký. V případě 

příslušnosti evropské, velmi blízký vztah má k Evropě 16% dotázaných, zatímco blízký vztah 

má, dle vlastního vyjádření, 56% respondentů. Více než tři čtvrtiny českých občanů by si 

v případě možnosti volby vybraly k životu Česko, zatímco 16% by naopak ČR k životu 

nezvolilo. Paradoxem však je, že 47% respondentů v tomtéž výzkumu uvedlo, že by se 

dobrovolně nepřihlásilo k účasti na obraně České republiky. Důvody k tomuto rozhodnutí či 

názoru nejsou ve výzkumu uvedeny, tedy alespoň nejsou zveřejněny. Domnívám se, že je to i 

nekonfliktní povahou Čechů, kteří podvědomě pociťují neohroženost v centru Evropy, snad 

dokonce považují války nebo vojenské konflikty za zbytečné. 

Často je hostem "Banánových rybiček" umělec, který cestuje po světě, tvoří a žije 

v zahraničí, anebo byl donucen opustit Českou nebo Československou republiku. Ať jde o 

dávnou či blízkou minulost, takový host dokáže s nadsázkou a sobě vlastním humorem a 

šarmem interpretovat historické události, které ovlivnily i jeho život.27 Např. Michal Wellner

Pospíšil dokázal velmi vtipně a přitom jednoduše a otevřeně vysvětlit, jak se mu podařilo 

utéci do Francie, jak tam zůstal díky sňatku s takřka neznámou ženou a získal francouzské 

občanství. Ať už jde o historky hostů či jejich názory a vlastní zkušenosti, často je děj jejich 

vyprávění umístěn do Česka. Bývá z takového vyprávění zřejmé, že Češi jsou doma rádi, 

anebo že mají vesměs kladný vztah k vlasti. 

26 CVVM, Naše společnost 2005, v 05-12, zveřejněno: 23. Ol. 2006. 
27 Banánové rybičky, č. pořadu 305, hosté: Zuzana Slavíková a Michal Wellner-Pospíšil, téma:Volba, vysíláno: 
12.07.2006. 
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b) emocionální složka etnického vědomí je méně přístupná objektivnímu pozorování. Jsou 

to subjektivní stavy prožívání, cítění, vážící se k vlastní etnické identitě, např. pocit starosti, 

lítosti či smutku v případě diskriminace vlastního etnika, nebo naopak pocity radosti, hrdosti 

v případě úspěchů vlastního etnika. Tato emocionální složka souvisí s kognitivní složkou a 

může být v některých sociálních situacích silně dominantní a překrývající racionální složku 

etnického vědomí. Např. jak emocionálně vypjaté je etnické vědomí mnoha Čechů při 

mistrovstvích světa v hokeji nebo fotbale či při olympijských soutěžích. 

Etnologové a sociologové se shodují v tom, že podstatným objektivním znakem etnika 

je zpravidla jazyk. To znamená, že příslušníci určitého etnika mluví jedním společným 

jazykem. Jazyk je tedy rozlišovacím znakem etnik. Nakolik je jazyk důležitý pro národ a stát, 

dokazuje i konfliktní vztah Chorvatů, Srbů, Bosenců a jiných národů a národností na území 

bývalé Jugoslávie. Aby nově vznikající nacionální státy mohly být suverénní a uznané jako 

samostatné Evropou a světem, a aby přitom nebyly snadno identifikovatelné se zbytkem 

republik z bývalé Jugoslávie, kromě nových hranic, vytváří si také nový jazyk. Za války 

v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině bylo zpravodajství nacionálních televizí natolik 

jazykově komplikované, že mu lidé často nerozuměli. Jazykové hybridy alias nový jazyk 

patřily a dodnes patří k image etnicky čistého státu. 
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3.1.1 IDENTIFIKACE NÁRODNÍ KULTURY 

Definic národa je mnoho, ale sociologická definice zní takto: "Národje osobité a 

uvědomělé kulturní a politické společenstv~ na jehož utváření mají největší vliv společné 

dějiny a společné území. ,,28 K této definici se uvádějí tři typy kritérií, jimiž jsou národy 

identifikovány: 

a) kritéria kultury - spisovný jazyk nebo společné náboženství nebo společná dějinná 

zkušenost, 

b) kritéria politické existence - národy mají bud' vlastní stát, nebo autonomní postavení 

v mnohonárodním nebo federativním státě, 

c) psychologická kritéria - subjekty národa (jednotlivci) sdílejí společné vědomí o své 

příslušnosti k určitému národu. 

V interkulturní psychologii je srovnávací výzkum hodnot v národních kulturách spjat 

se jménem Geerta Hofstedeho, nizozemského vědce, který se ke svému výzkumu inspiroval 

prací Američanů - sociologa Axela Inkelese a psychologa Daniela Levinsona, kteří 

publikovali studii o "národní kultuře ,,29 . Ti ve své studii rozlišili tři dimenze hodnot, které 

mají důsledek pro fungování společnosti či skupin na celém světě a pro jednotlivce v těchto 

skupinách, proto uvádím všechny dimenze ke svému vzorku analýzy: 

1) vztah k autoritě 

Vyjdeme-li z pořadu "Banánové rybičky", nelze v nich najít nic o přímém vztahu 

k autoritám, ba naopak. Pokud je vůbec o autoritách řeč, zpravidla to bývají zmínky o 

rodičích, učitelích či úřednících. Pokud jde o autority ve smyslu politickém, o předsedy 

politických stran, nebo o prezidenta či premiéra, v pořadu o tom není ani zmínka. Jen občas a 

okrajově bývá zmíněna osobnost z politického života, zatímco samotní političtí vůdci 

nebývají hosty. Politika a společnost jsou v pořadu natolik periferní, že může jít pouze o 

ironizaci komunistické doby. 

28 Průcha, Jan (2004) 
29 Průcha, Jan (2004) 
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Domnívám se, že autority jsou většině Čechů úplně cizí. Lze to dokázat na výzkumu 

CVVM o nejprestižnějších profesích podle českých občanů.3o Nejváženější je lékař, dále 

vědec, učitel na vysoké a učitel na základní škole. Na pátém místě se umístil programátor, na 

šestém se ocitl soudce, zatímco na osmém místě je starosta. Z domnělých mocných profesí ve 

státní správě tak stojí v popředí profese soudce jakožto povolání vysoce odborné, ale i 

s morálními nároky a určitou mocí ve společnosti. Práci starostů mají lidé většinou přímo 

před očima. Naopak málo uznání získali policisté, vojáci z povolání a poslanci - povolání 

prodavače je o místo výše než pozice poslance, která je na pětadvacátém místě. Je to 

důsledek nedůvěry ve vládu a také tehdejší politické situace (přelom roku 2004/2005). 

Vztah k autoritám lze ukázat i na množství pořadů, které hájí obyčejného člověka, 

občana či cizince žijícího v Česku, před zvůlí úřadů a nespravedlností státu. Např. "Občanské 

judo" (TV Nova) nebo "Černé ovce" (Česká televize) jsou jen některé z mnoha známých 

pořadů, které se zabývají většími nebo menšími nespravedlnostmi jak státu vůči občanům, 

tak i chování státu vůči občanskoprávním sporům. Často jsou úřady prezentovány jako 

nespravedlivé a vůbec zákony jako nesmyslné. Proto je zřejmá i neobliba poslanců, jak bylo 

uvedeno výše. Také mezinárodní ceny českých novinářů za státní kauzy a investigativní 

zpravodajství v ČR svědčí o tom, že občan má prostřednictvím médií poměrně rozsáhlá práva 

a také možnosti dozvědět se, jak funguje jeho vlast v rukou mocných politiků. Toto právo pak 

výrazně ovlivňuje pocit jistoty ve vlastním státě, svobodu slova a dodržování lidských práv, 

která jsou zakotvena i v ústavě České republiky. 

2) sebepojetí jedince 

a) vztah mezi jedincem a společností 

Naděžda Horáková, analytička Centra pro výzkum veřejného mínění, uvádí jako typicky 

českou vlastnost kolísavé sebevědomí. V rozhovoru pro MF Dnes ohodnotila Čechy v práci 

jako mistry výmluva improvizace.31 Uvedla, že Češi řadí mezi nejdůležitější potřeby jistotu 

pracovního místa, ale jejich fmanční požadavky jsou neúměrné pozici či výkonu. TentýŽ 

30 In: MF Dnes, sešit E, rubrika Zaměstnání, vyšlo: 20. Ol. 2005. 
31 In: MF Dnes, sešit E, rubrika: Zaměstnání, vyšlo: 30. 03. 2006. 
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přístup kritizuje ve své knize "Spolupráce přes hranice kultur" i Ivan Nový, vedoucí katedry 

psychologie a sociologie z Vysoké školy ekonomické. Vytýká zde Čechům neschopnost a 

neochotu jít střední cestou - jednou se příliš podcení a nedokážou prodat své schopnosti a 

dovednosti, podruhé se chvástají tím, co dokázali, a přeceňují vlastní důležitost. Činí tak 

z obav ze zesměšnění, z nepochopení. Podle Nového se Češi obecně bojí konfliktů, až příliš 

často je chápou jako osobní urážku a nejsou schopni řešit problémy věcně. Zajímavý je 

Nového názor týkající se jak osobních, tak i profesních vztahů. Pro své známé jsou, podle něj, 

Češi ochotni udělat cokoliv, ale když je o laskavost poprosí člověk, kterého neznají, jejich 

nezájem je až neuvěřitelný. Zajímavý je i silný sklon omlouvat své chyby a hledat výmluvy, 

zatímco upřímné přiznání chyby se bere jako neomluvitelné selhání, které je větší než 

provinění, jež se projednává. V improvizaci však, podle Nového i Horákové, jsou Češi mistři. 

Cílevědomost je nejčastěji důsledkem života či práce pod tlakem času či okolí, méně často 

jim byla vštípena výchovou. 

V "Banánových rybičkách" je vztah jedince vůči společnosti a naopak společnosti a 

jedince interpretován vždy skrze individuální zkušenosti a vždy s ironií Čechům vlastní. 

Halina Pawlowská svoji roli hostitelky, moderátorky, ale především mediální osobnosti a 

hvězdy českého showbusinessu, prezentuje s mírou, byt' často zmiňované "kamarádky" mají 

určitou vypovídající hodnotu - představit vliv Pawlowské ve společnosti. I když jsou mnozí 

hosté její známí či přátelé, ani moderátorka, ani host nezneužívají pořadu výhradně 

k vlastnímu zviditelnění nebo propagaci nového projektu. Vše působí jako setkání dobrých 

přátel, přičemž cílem je pobavit publikum. Nutno však říci, že reklamou pro hosta je vůbec 

návštěva v pořadu Haliny Pawlowské. 

b) individuální chápání mužskosti a ženskosti 

"Banánové rybičky" jsou koncipovány tak, že hosty jsou vždy žena a muž nebo dva muži, 

avšak nikdy dvě ženy. Domnívám se, že je to tím, že by potenciální návštěvnice a 

moderátorka, tedy tři ženy na obrazovce, působily až feministicky. Když se muži vyjadřují o 

ženách, anebo ženy o mužích, nejde o žádné vyhraněné názory - dobré či špatné. I případné 

diskuse o mužsko-ženských vztazích se často blíží spíše ke stereotypům než k feministickým 
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či jiným teoriím. Moderátorka nikdy neklade otázky svým hostům jako příslušníkům jednoho 

či druhého pohlaví, nýbržjako osobnostem,jako hosrum,jako lidem. 

Současná lingvistka Světla Čmejrková ve svém článku "Žena v televizních interview, 

diskusích a debatách ,,32 v souvislosti s rolí moderátora a hosta položila otázku, jak se na 

výsledném jazykovém projevu účastníků interview, debat a diskusí podepisuje právě rod 

mluvčích, jak se jazykový projev mluvčích mění v závislosti na tom, zda jsou účastníky 

mediálního dialogu muži nebo ženy, resp. zda se rozhovoru účastní kromě mužů i ženy. Dále 

je to otázka, kdo jak mluví - muži a ženy - jaký styl řeči volí, zejména jak se mluví se ženami 

a jak se mluví s muži, anebo jak se mluví o ženách či mužích. Čmejrková zároveň definovala 

zábavné mediální pořady jako ty, které se někdy až banálně přidržují tradičních rodových 

stereotypů, předurčujících zaměření řeči o mužích a o ženách, otřepané až pokleslé žertování 

na dané téma, a konečně i způsob, jímž spolu muži a ženy komunikují, ocitají-li se v roli 

průvodců mediálními zábavami. Diskurs o ženách (včetně diskursu vedeného se ženami nebo 

ženami) se, podle Čmejrkové, v české mediální a obecné veřejné oblasti postupně konstituuje. 

Některé jeho rysy odkazují k tradičnímu pojetí role ženy v rodině, ve společnosti, ve veřejné 

sféře a k tradičním formám komunikace mezi muži a ženami, jiné ukazují k tomu, že se spolu 

s vystupováním žen v médiích objevuje i řečová kultura méně zatížená tradičními rodovými 

stereotypy, jejímiž nositelkami jsou jak ženy v roli političek a moderátorek, tak někteří 

politici a moderátoři rezignující na genderově variantní komunikační normy. "Banánové 

rybičky" však nevychází z mužsko-ženských vztahů, ani se jimi primárně nezabývají. Halina 

Pawlowská se tak v pořadu nechová primárně jako žena, protože ženská role zde není 

zdůrazňována. Více o tom v části Maskulinita - feminita (viz dále). 

3) způsoby zacházení s konflikty, zvládání agrese a vyjadřování citů 

František Palacký, český historik, politik, spisovatel a zakladatel moderního českého 

dějepisectví, nezavedl pojem "holubičí povaha" marně. Dnes je tento pojem jak frází, tak i 

určitým stereotypem o Češích. Dokonce i sám dnešní prezident V ác1av Klaus o sobě říká, že 

32 Čmejrková, Světla: Ženy v televizních interview, diskusích a debatách. In: Přednášky z XLVII. běhu Letní školy 
slovanských studií, FF UK, Praha 2004, str. 19-38. 
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má holubičí povahu?3 Já bych to ale nenazvala povahou, která se podřizuje nebo utíká, ale 

povahou, která sice ukazuje tvář poraženého, ale již má plán na vítězství oklikou. Jak říká 

historik-laik Petr Hora Hořejš, Češi se dovedou přizpůsobit a nevýbojnost je určitá česká 

charakteristika.34 Zároveň ale tvrdí, že Češi nejsou švejci, kteří se vyhýbají boji a nikdy 

žádnou bitvu nevyhráli. Český národ statečné a jasné elity, podle něj, prostě neprodukuje. 

33 http://www.klaus.czJklaus2/asp/clanekasp?id=ML12ImF9byaD, navštíveno: 02. 08. 2006. 
34 http://www.ikoktejl.czJmagaziny/koktejl/MKrozhovor/rozh020215.html, navštíveno: 02. 08. 2006 
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3.1.2 DIMENZE NÁRODNÍ KUL TURY 

Kromě výše uvedených dimenzí hodnot, ovlivňujících fungování společnosti či skupin 

na celém světě, bych ráda uvedla pět dimenzí národní kultury, které lze vyjádřit 

kvantitativně (můžeme je měřit).35 Vypracoval je Geert Hofstede, holandský vědec 

zkoumající rozdíly a interakce mezi různými národními a organizačními kulturami. Níže 

uvedené dimenze pochází z počátku sedmdesátých let minulého století, kdy je Hofstede 

vytvořil a použil v podobě dotazníku pro zaměstnance mezinárodního gigantu IBM ve více 

než padesáti zemích a pro více než šestašedesát národností.36 Jsou to následující dimenze: 

1) mocenský odstup 

Mocenským odstupem se rozumí rozsah, v němž obyvatelé, instituce a organizace 

v určité zemi očekávají a akceptují, že moc je rozdělena rovnoměrně. Tato dimenze vystihuje 

sociální distanci mezi lidmi nestejného společenského postavení, např. mezi vedoucími 

pracovníky a podřízenými zaměstnanci, mezi učiteli a žáky. Země s velkým mocenským 

odstupem jsou Malajsie, Filipíny, Mexiko, Francie, Turecko. Země s malým mocenským 

odstupem jsou Rakousko, Dánsko, Irsko, Nový Zéland. 

V "Banánových rybičkách" nelze najít ani stopy po nacionalistických heslech či 

politické propagaci, je jen okrajově uváděn rozdíl mezi komunismem a kapitalismem, vždy 

však v individuálních názorech a zkušenostech hostů. 

Míra mocenského odstupu je, dle mého názoru, v Česku poměrně vysoká. Důkazem 

může být vykání či tykání. V Dánsku je běžné, že si lidé tykají, a to nejen v běžném 

neoficiálním rozhovoru. Vysokoškolskému profesorovi smí jeho student tykat a také opačně, 

profesor může tykat studentovi. Uvádění titulů je běžné především v písemném úředním 

styku, zatímco se lidé běžně oslovují pouze křestními jmény. V Dánsku je natolik oblíbená 

královská rodina, že ijejí příslušníci jsou pro občany v běžném hovoru známí jen jako Mary a 

Frederik, nikoliv princezna Mary a princ Frederik. Jejich funkce občané znají a z respektu a 

35 Průcha, Jan (2004). 
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lásky je naopak nezdůrazňují. Naopak Anglie svoji princeznu lidských srdcí uváděla jako lady 

Dianu, nebo lady Di, nikdy ale pouze podle křestního jména. 

V Česku je imperativem společenské normy vykat neznámým, starším či hierarchicky 

výše po staveným lidem. Přestože je uvádění titulů často nepraktické a nevděčné, je více než 

žádoucí. Tykání je přípustné pouze mezi členy rodiny a přáteli, tedy v neoficiálním 

společenském styku. Je ještě možné najít kompromis mezi vykáním a tykáním, a to tak, že se 

užívá křestního jména v kombinaci s vykáním. Tímto Češi dávají najevo, nakolik jsou pro ně 

funkce a protokoly důležité, dokonce možná i více než komunikace samotná. 

V "Banánových rybičkách" je vykání či tykání užíváno podle toho, nak:olik dobře se 

moderátorka a host znají. Není zde důležitý dokonce ani věkový rozdíl. (více viz 2.1.) 

2) vyhýbání se nejistotě 

Rozumí se tím rozsah, v němž se příslušníci kultury cítí ohroženi nejistými či 

neznámými situacemi. Tato dimenze vyjadřuje, nakolik lidem určité kultury vadí např. 

podstupovat riziko různých změn v zaměstnání, ve společnosti vůbec, resp. zda se těmto 

změnám přinášejícím nejistotu snaží raději vyhýbat. Země se silným vyhýbáním se nejistotě 

jsou Řecko, Portugalsko, Japonsko, Belgie. Země se slabým vyhýbáním se nejistotě: 

Singapur, Dánsko, Velká Británie, Hongkong. 

Češi jsou v neustálé nejistotě raději než s vědomím konkrétní pravdy. Nejlépe je to znát 

na odpovědích nevím, snad / snad ne, asi / asi ne, možná, pravděpodobně. Právě tohoto 

jazykového jevu si nejvíce všímají cizinci, dokonce i tehdy, nejsou-li schopni poznat rozdíly 

mezi jednotlivými výrazy. Obtížněji se míra nejistoty či pochybnosti vyjadřuje v překladech, 

přičemž pouze tlumočník znalý socio-kulturního prostředí, nejenom jazyka, dokáže najít 

správný ekvivalent. 

36 Průcha, Jan (2004). 
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Domnívám se, že časté užívání slov asi, snad, možná není jen stereotyp, ale jazyková a 

částečně i životní rutina. Souvisí to s vlastními přesvědčeními a pocitem životních jistot. 

CVVM provedl výzkum na téma Nakolik jsme spokojeni v osobním životě, jak vidíme 

perspektivy vlastní, obyvatel ČR a lidstva.37 Více než polovina respondentů (56%) vyslovila 

spokojenost, 29% není ani spokojeno, ani nespokojeno, zatímco nespokojeno je 14% 

obyvatelstva. Dotázaní také sdělovali své vlastní obavy či perspektivy. Celé dvě třetiny 

(65,5%) obavy přiznaly, zatímco třetina (33,5%) odpověděla záporně. Necelých 30% 

dotázaných má obavy vztahující se bezprostředně k nim samotným a kjejich rodinám 

(nemoc, studium, ztráta někoho blízkého, samota, problémy s dětmi / rodiči, rodinné vztahy 

apod.). Obavy ze sociálně ekonomické situace (nezaměstnanost, neúspěch v práci / podnikání, 

fmanční problémy, bydlení apod.) má zhruba 20% respondentů. Přibližně 35% dotázaných 

však nemá obavy žádné. Zbylá část populace má menší obavy z vnitropolitické situace, 

budoucnosti obecně, z globálních problémů anebo uvádí zcela odlišné odpovědi. Paradoxem 

je, že budoucnost svoji a svých blízkých pozitivně hodnotí 71 % respondentů, zatímco 

budoucnost českého obyvatelstva hodnotilo pozitivně 58% dotázaných. Obecné perspektivy 

lidstva hodnotilo jednoznačně skepticky 53% dotázaných Čechů, zatímco 39% má 

optimistické názory. Obecně CVVM zaznamenalo nárůst skepse u českého obyvatelstva, 

stejně jako pokles optimismu. Naopak hodnocení budoucnosti obyvatel ČR vykazuje 

pozvolnou vzestupnou tendenci. 

Pokud jde o "Banánové rybičky", hosté často skrze humor vyjadřují váhání v životních 

situacích nebo životní problémy interpretují tak trochu filozoficky, včetně pochybnosti, 

rozporuplnosti a neschopnosti najít to správné řešení. Samozřejmě vše je pojato v duchu 

pořadu, v duchu zábavy. Samotný jazykový projev hostů je však obecně bohatý na výrazy 

pochybnosti a nejistoty, váhání. 

3) individualismus - kolektivismus 

Tato dimenze vyjadřuje rozsah závislosti jednotlivce na kolektivu (rodině aj.) a míru 

volnosti pro jeho vlastní iniciativu. Individualistické společnosti jsou takové, v nichž vazby 

37 CVVM, výzkum: Naše společnost 2003,03-03, zveřejněno: 14.04.2003. 
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jednotlivců na kolektivy jsou poměrně volné. Naopak v kolektivistických společnostech jsou 

lidé od narození integrováni do soudržných skupin, které je za jejich loajalitu ochraňují. Země 

individualistické jsou USA, Velká Británie, Austrálie, Kanada, Belgie, Nizozemsko, zatímco 

mezi kolektivistické patří Guatemala, Ekvádor, Pákistán, Indonésie, Portugalsko. 

Domnívám se, že Češi jsou spíše samotáři a individualisté, introverti a bohémové. 

Kolektivitaje vždy jen uměle vytvořena ve smyslu masy či větší skupiny. Výsledkemjsou 

chladné vztahy mezi lidmi. 

Je paradoxem, že Halina Pawlowská v "Banánových rybičkách"' hodně zmiňuje rodinu 

"má dcera, můj muž, můj syn, má matka, můj pes ... ", zatímco Češi mají spíše špatné rodinné 

a přátelské vztahy, jak je zřejmé i ze statistických údajů CVVM. Na rozdíl od Pawlowské, 

valná část Čechů o svém synovi řekne "náš mladej, náš kluk, náš Honza ", o dceři se tradičně 

říká "naše holka, naše Jana ", tudíž často nelze rozeznat, zda rodič mluví o dítěti nebo o 

neznámém člověku. 

Jaké jsou mezilidské vztahy v České republice dokazuje výzkum CVVM.38 

V názorech respondentů převládalo přesvědčení, že jsou mezilidské vztahy v ČR spíše špatné 

či rozhodně špatné (54%). Naopak 41% dotázaných uvedlo, že vztahy mezi lidmi jsou 

rozhodně nebo spíše dobré. Výzkum rovněž prokázal, že Češi nejsou přílišní optimisté, co se 

týká předpokládaného vývoje mezilidských vztahů v ČR, přičemž necelých 70% uvedlo, že 

se v roce 2005., tj. v roce následujícím po roce výzkumu, mezilidské vztahy nezlepší. Bylo 

zjištěno, že se obecně zhoršily především vztahy mezi lidmi na pracovištích, vztahy mezi 

nadřízenými a podřízenými a také vztahy mezi lidmi ve veřejné dopravě. Srovnání 

mezilidských vztahů v období od roku 1992 do roku 2004 mělo za výsledek údaj, že 40% 

dospělé populace nemůže očekávat a také nedostává finanční či jinou pomoc od rodičů, 

přičemž alespoň částečnou, hmotnou pomoc (jídlo a oblečení) dostalo od rodičů zhruba 49% 

respondentů. 

38 CVVM, výzkum: Naše společnost 2004, zveřejněno dne: 05. 04. 2004. 
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S těmito údaji úzce souvisí otázka rodiny a rodinných či příbuzenských vztahů. 

Srovnám-li vlastní zkušenosti a zkušenosti svých nejbližších příbuzných či přátel, lze říci, že 

české děti se brzy osamostatňují a odchází z rodinného hnízda. Často jsou iniciátoři odchodu 

z domova i samotní rodiče. Zdá se mi, že je vztah rodič - dítě v Čechách spíše na úrovni 

přátelské. Jak předvedl i výše zmíněný výzkum, rodiče nepodporují děti finančně, spíše 

hmotně - koupí jídla či oblečení. Naopak v jihoslovanských rodinách je běžné, že se pro děti 

hned po narození spoří ne tolik na studia, jako na dům či byt. Bohatší rodiny často dětem již 

v útlém věku pořizují nebo staví první byty či domy. V rodinách, kde takové zajištění dítěte 

není možné, žijí děti s rodiči až do pozdru'ho věku, někdy doživotně. Jsem přesvědčená, že je 

to otázka mentality etnika, ale v nemenší míře také otázka možnosti sebeuplatnění. V Česku 

je totiž pro mladé lidi mnoho příležitostí, jak najít práci a bydlení, zatímco takové výhody 

nejsou obvyklé v Chorvatsku či ve Srbsku. 

Životní preference Čechů zkoumalo CVVM prostřednictvím výzkumu na téma Co je 

v našem životě důležité.39 Výzkum tak ukázal, že nejvýznamnější místo ve svém životě 

respondenti připisují rodinnému prostředí. Rodinu označilo za velmi důležitou 83% 

respondentů, děti 72%, partnera 71 %. V tomto případě si protiřečí výsledky z průzkumů 

CVVM. Češi sice považují rodinné a mezilidské vztahy za spíše špatné, ale zároveň je pro ně 

rodina nejdůležitější životní hodnotou. Může to být také tím, že si nejsou schopni vytvořit 

dobré rodinné a mezilidské vztahy. Podobně Češi hodnotí i význam rodičů, kteří jsou velmi 

důležití pro zhruba 68% respondentů. Práce je důležitá pro 54%, zatímco přátelé pro 51% 

respondentů. Koníčky a volný čas hodnotí jako spíše důležitou okolnost ve svém životě 47% 

dotázaných obyvatel. 

Obdobně se na preference Čechů zaměřil i společný projekt Centra pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Centra pro sociální a 

ekonomické strategie (CE SES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.40 Projekt 

"Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti" měl za cíl zjistit vlastní 

39 CVVM, výzkum: Naše společnost 2003,03-04, zveřejněno dne: 12.05.2003. 
40 CVVM, výzkum: Naše společnost, 04-10, č. 2005/2, autor: Jan Červenka. 
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hierarchii jednotlivých sfér lidského života v Česku. Výsledek tohoto projektu potvrdil 

zjištění výzkumu CVVM o životních hodnotách (viz výše). Nejdůležitější sférou života je pro 

77,2% obyvatel rodina. Na druhém a třetím místě skončily přátelé a známí společně s prací. 

Analogickým způsobem jako hierarchie životních hodnot z pohledu dotázaných bylo zjištěno, 

že první místo zaujala svoboda jednotlivce (27%), druhé pravda (26,8%), třetí místo pak 

zaujala humanita (11,5%). Těsně vedle sebe na čtvrtém místě respondenti hodnotili 

spravedlnost sociálních rozdílů (9,6%) a vzájemnou odpovědnost (9,5%). Na posledním, 

osmém místě, skončilo s výrazným odstupem vlastenectví. 

Protože mnozí lidé do rodiny počítají i své domácí mazlíčky, převážně psy a kočky, je 

třeba připomenout i český fenomén - největší počet psů v domácnosti v Evropě. Asociace 

zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům ve svém článku "Psí národ" zveřejnila fakta 

o oblíbenosti psů v českých domácnostech.41 V Česku by mělo být jeden a tři čtvrtě milionu 

psů. Češi je, podle autora článku, milují tolik, že jim promíjí i to, co nejsou schopni 

prominout lidem. Češi totiž chovají víc psů než lidé v západoevropských zemích a za své 

miláčky ročně utratí miliardy korun. Přestože je v Česku tolik psů, vztah člověk-pes tu mnoho 

lidí nezajímá, pokud zrovna neproběhne médii zpráva o nějakém vážném incidentu. Kromě 

průzkumů výrobců psího krmení neexistují v ČR žádné statistiky, data o psech nejsou 

centralizovaná a nefunguje tu žádná zvířecí pojišťovna, avšak jde o významný sociokulturní a 

také obchodní fenomén. Útraty pejskařů sahají do miliard korun a český trh má velký 

potenciál. Podle GfK (Growth from Knowledge) Praha, společnosti zabývající se výzkumem 

trhu a veřejného mínění, vlastní psa 41 % českých domácností, zatímco kočky vlastní 19% 

domácností. Podle GfK Praha je však počet psů v domácnostech o třetinu vyšší, ne vždy totiž 

majitel psa oficiálně přihlásí. Proto GfK Praha uvádí předpokládaný počet psů 1 750 994. 

Druhé místo, po ČR, zaujala Francie, v Belgii je 1 064 000 psů, v Rakousku 560 000 psů. 

Nejméně psů žije ve Švýcarsku, kde je má jen 10%, v Řecku 11,25%, a v Německu a Norsku 

13% domácností. V ČR nejméně chovají psy lidé s příjmy do 5500 Kč (39%), a nad 11 501 

Kč (37%). První z toho důvodu, že nemají moc peněz, druzí proto, že nemají čas. V ostatních 

příjmových skupinách se pejskaření pohybuje okolo 43%. Dalším sociokulturním specifikem 

41 http://www.aovz.czldataJaovz-clovek83.php. vyšlo: 24. 09. 2005, Lidové noviny, autor: František Šulc, 
navštíveno: 30. 06. 2006. 
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a zároveň návodem, jak zjistit, že v Čechách a především v Praze je hodně psů, je, podle 

autora zmíněného článku, každodenní kličkování mezi psími exkrementy. Pocit, že Praha je 

"pokálenější" než jiná města západní Evropy tak nebude daleko od pravdy. Za úklid psích 

exkrementů v roce 2004 bylo v Praze vybráno okolo 50 milionů korun. 

Jak uvedli ve svém článku Lidé a zvířata František Hrdlička a Zdena Bratršovská, je 

paradoxní, že Češi mají nejvíce psů, ale také je nejvíc týrají.42 Autoři se domnívají, že 

vlastnictví psa ještě nevypovídá o bezmezné lásce ke psu. V lepším případě je psychickým 

terorem nad zvířetem odložit ho do útulku, v horším případě uváže majitel svého psa v lese ke 

stromu. I sama obliba psů u Čechů je ostatně trochu podezřelá. Autoři kladou otázku, zda to 

není tím, že Češi psy upřednostňují jen proto, že se podřídí rozkazům ochotněji než například 

kočky. Autoři kritizují i český právní řád, který psy dosud pokládá za majetek, tj. za neživou 

komoditu. 

Praxe ale svědčí o něčem jiném. Domnívám se, že jde o posedlost psy. V pražských 

Bohnicích existuje pietní park pro domácí zvířata, který je jediný svého druhu na světě. Své 

domácí mazlíčky tam pochovali i někteří světoví státníci či hvězdy světového i českého 

showbusinessu. Dokonce i premiér Jiří Paroubek tam pochoval svého baseta. 

Čeština má dokonce výrazy, kterými lze vyjádřit vztah k nejlepšímu příteli člověka. 

Jak uvedl autor výše zmíněného článku "Psí národ", psi Čechům učarovali tak, že se k nim 

dokáží chovat jako k lidem. Stará rčení o "počasí, do kterého by psa nevyhnal" či přirovnání 

"zpráskat jako psa" ztratila sice dnes svůj význam, ale v jazyce jsou stále zakotvena. Mnohdy 

jsou čeští pejskaři ochotni dopřávat svým psům totéž co sobě. Jsou tak ke psům laskavější a 

shovívavější než k vlastnímu partnerovi a dětem. 

42 http://www.blisty.czlart/29137.htrnl. vyšlo: 27. 06. 2006, Lidé a zvířata, autoři: František Hrdlička a Zdena 
Bratršovská, navštíveno: 30. 06. 2006. 
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Vrátím-li se k analyzovanému pořadu, Halina Pawlowská má dva psy - labradora a 

francouzského buldočka, který spolu s ní "moderuje" pořad "Žito" v České televizi a skrze 

něj moderátorka jakoby promlouvá. Často domácí mazlíčky zmiňuje, ale ne více než rodinu. 

Buldoček je jí při společenských akcích, které jsou v pořadu zaznamenány kamerou, nejen 

módním doplňkem, ale přímo společru'kem. 

4) maskulinita - feminita 

Maskulinita vyjadřuje zastoupení a vliv "mužského prvku" v hodnotách určité 

společnosti (např. průbojnost, soutěživost). Maskulinita se vztahuje na kultury, v nichž jsou 

rodové role zřetelně odlišeny, a feminita na ty kultury, v nichž se rodové role překrývají. Tato 

dimenze odráží např. rovnoprávnost v postavení žen v zaměstnání. 

Maskulinita a feminita jako interkulturní dimenze je chápána jako otázka reprezentace 

rodu v různých jazycích. Výsledkem Hofstedeho výzkumu je index maskulinity a feminity, 

přičemž nejvyšší hodnoty maskulinity byly zjištěny v Japonsku, Rakousku, Venezuele, 

Singapuru a Itálii, zatímco ty s nejvyšší feminitou jsou Švédsko, Norsko, Nizozemsko, 

Dánsko. Onen rozdíl mezi feminitou a maskulinitou má za následek také chápání mužské a 

ženské role v dané národní společnosti, tj. zvyšuje nebo snižuje sociální rozdíly mezi muži a 

ženami. 

Rozdíl maskulinita - feminita bych přirovnala ke stereotypům o mužích a ženách v české 

kultuře. Češky jsou totiž ve světě považovány za ženy poddajnější, jednodušší pro společný 

život a méně hrubé než ostatní ženy planety Země. Jsou to ony, za nimiž se dříve jezdívalo do 

Čech a dodnes za nimi jezdí mnoho cizinců, protože stereotypy a předsudky prostě 

přetrvávají. Důkazem toho je i článek "Nevěsty přes intemet".43 Ten potvrdil skvělé výdělky 

jak domácích, tak i mezinárodních seznamovacích agentur. Spolumajitelka agentury Planet 

Romance, Ludmila Fajmonová, říká, že "Češky ani nevědí, jak jsou úžasné, jsou to perly". 

Češky si nejčastěji za životní družky vybírají muži z Velké Británie, USA a Německa, 

zatímco Češky se nejraději vdávají za muže ze Skandinávie. Češky se tak staly, spolu 

43 In: MF Dnes, sešit C, rubrika: Víkend. ze: 01. 04.2006., autorka článku: Linda Kholová 
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s Ukrajinkami a Ruskami, výnosným exportním artiklem své země a komoditou v obchodu 

s nevěstami. Nutno říci, že hlavně díky stereotypům, které o nich panují ve světě. 

I když jsou Češky těmi nejlepšími životními partnerkami pro bohaté muže světa, 

nedomnívám se, že by byly submisivní a slabé. Mé osobní zkušenosti hovoří o opaku. Češky 

jsou totiž velmi úspěšné manažerky, rády soutěží s muži v pracovním prostředí, bojují za větší 

podíl na politických změnách a chtějí svá místa v českém parlamentu. Nejsou to jen krásky, 

které čekají na vdávání. Ostatně úspěšné modelky ve světě módy a showbusinessu jsou právě 

Češky - Karolína Kurková a Eva Herzigová, ale jsou také podnikatelky. Domnívám se, že 

Češky jsou vzdělané, sebevědomé a samostatné. Manžela považují za partnera, který musí mít 

minimálně zvláštní bankovní účet a maximálně s ní společné dítě. Vždy je trochu přítomna ta 

jejich samolibost, což nelze hodnotit jednoznačně pozitivně nebo negativně. Díky tomu se 

české ženy dobře starají především o sebe, pak o rodinu a děti, ale rozhodně to nejsou špatné 

matky. 

Ani Halina Pawlowská jako mediální osobnost a Češka rozhodně není prototypem české 

ženy ve smyslu stereotypů, které o českých ženách mají cizinci. 

5) dlouhodobá - krátkodobá orientace 

Dlouhodobá orientace v určité národní kultuře vyjadřuje pěstování vlastností lidí 

vztažených k budoucím odměnám, k vytrvalosti, k ochotě podřizovat se ve prospěch 

dlouhodobých cílů. Krátkodobá orientace je zaměřenost na blízké cíle, na okamžité výsledky. 

Tato dimenze je spjata s hodnotami a postoji odrážejícími rozdíly v "západním myšlení" a 

"východním myšlení" (zejména s konfuciánskou filozofií orientovanou dlouhodobě). Země 

dlouhodobě orientované jsou Čína, Japonsko, Hongkong, Jižní Korea. Země krátkodobě 

orientované jsou Pákistán, Nigérie, Kanada, Velká Británie, USA. 

Ve vědecké sféře nalezla asi největší ohlas Hofstedeho dimenze individualismu a 

kolektivismu jako interkultumí charakteristika odlišující jednotlivé společnosti (země) světa. 
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Hofstede říká, že převážná část lidstva žije ve společnostech, v nichž zájem skupiny převažuje 

nad zájmem jednotlivce, a takové společnosti nazývá kolektivistické. Menšina lidí na světě 

žije ve společnostech, v nichž zájem jednotlivce převládá nad zájmy skupiny - tyto 

společnosti jsou nazývány individualistické. Tato dimenze národní kultury je definována 

takto: 

"Individualismuspřísluší společnostem, v nichž jsou svazky mezijedinci volné; předpokládá 

se, že každý se stará sám o sebe a svou nejbližší rodinu. Kolektivismus jako jeho opak 

přináleží ke společnostem, ve kterých jsou lidé od narození po celý život integrováni do 

silných a soudržných skupin, které je v průběhu jejich životů chrání výměnou za jejich 

věrnost, " 44 (viz předchozí část "Kolektivismus - individualismus"). 

Podle výzkumných procedur a výsledků byl vypočten index individualismu. Největší 

index prokázaly anglosaské země. Hofstede dále stanovil vztah mezi kolektivismem a 

vzdáleností moci: země s vysokou vzdáleností moci vykazují tendenci k většímu 

kolektivismu. Jsou to např. Guatemala, Jižní Korea, Řecko. Země s malou vzdáleností moci 

tendují k většímu individualismu - USA, Kanada, Velká Británie apod. Míra individualismu 

však není stejná u všech států individualisticky orientovaných, tudíž např. v Německu to bude 

mnohem větší míra zahleděnosti do sebe, než je tomu např. v Řecku či ve Španělsku. 

Také se dospělo k další významné diferenciaci uvnitř dimenze kolektivismus -

individualismus, a to proto, že individualismus ve všech zemích nemá stejnou povahu. 

Zvláště při výzkumu hodnot vztahujících se k výkonu bylo opakovaně zjišťováno, že i mezi 

individualistickými společnostmi jsou rozdíly. NapřI1dad při srovnávání tří jazykově 

shodných zemí s individualistickou kulturou - Austrálie, USA, Kanada - bylo zjištěno, že 

Američané staví hodnotu výkonu nejvýše z daných tří populací. Takto se dospělo 

k rozlišování horizontální a vertikální dimenze individualismu a kolektivismu: 

- v horizontálně orientovaných společnostech jednotlivci projevují tendenci hodnotit 

pozitivně rovnost lidí a vidět sebe sama na stejném statusovém místě jako ostatní; 
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ve vertikálně orientovaných společnostech se jednotlivci vidí jako odlišní od ostatních na 

základě sociální hierarchie, akceptují nerovnost. 

Domnívám se, že Česko patří mezi země s dlouhodobou orientací. Češi jsou, dle mého 

názoru, vychováváni k pokoře a skromnosti. Dá se to ukázat i na kupní síle, a potažmo i na 

spotřebitelských preferencích. Stále je pro průměrného Čecha přednostní pořídit nemovitost 

než rychlo spotřební komoditu. Čechy bych rozhodně zařadila mezi individualistické státy. 

Českou společnost bych na základě výše uvedeného hodnocení zařadila do horizontálně 

orientovaných společností. Ostatně i v předchozích hodnoceních bylo již řečeno, že svoboda 

jedince, pravda a humanita jsou na prvních místech životních hodnot Čechů (viz 

individualismus - kolektivismus). 

Morálka - pravda a lež, čest a poctivost, skromnost, asertivita 45 

Pravda a lež v kulturách 

Demonstrování postojů k pravdě a lži se předvádí na kvalitativní metodě, kdy 

subjektům se prezentují ph'běhy, pojednávající o tom, že děti udělaly buď nějaké špatné činy 

(antisociální chování), nebo dobré činy (pro sociální chování), a přiznaly se k nim, nebo je 

naopak zapřely. 

Spíše než lživost uvedla bych nedořečenost jako specifickou českou vlastnost. I když 

mnohé korupční a obchodní aféry potvrzují opak - Češi, nebo alespoň několik podnikavých 

jedinců, umí dokonale obcházet zákon. Souvisí to i s následujícím kritériem - čest a poctivost. 

Čest a poctivost 

Korupce, úplatky čí nepotismus jsou obecně v evropské kultuře hodnoceny jako 

špatné. Po Sametové revoluci a rozmachu podnikání, který sebou přinesl mnohé aféry, 

44 Průcha, Jan (2004). 
45 Průcha, Jan (2004). 
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skandály a podvody, v České republice je, dle mého názoru, velká míra nedůvěry vůči státu. 

Např. aféry s podnikatelem Viktorem Koženým nebo v poslední době s Radovanem 

Krejčířem se staly synonymem ilegálního výdělku a podvodu. Vznikl tak i nový a velmi 

zajímavý český výraz "tunelování". Tunelovat znamená, podle Slovníku spisovné češtiny, 

finančními machinacemi odčerpávat kapitál, majetek (např. tunelovat podniky, banky). Do 

cizího jazyka je tento výraz přece jen nepřeložitelný, uživatelům jazyka je ale důvěrně známý 

z médií - novin a televize. V souvislosti s vlastnostmi, jako jsou čest a poctivost, je nutné říci, 

že novináři v Česku jsou skutečnými "psy demokracie", kteří ať už prostřednictvím tištěných 

nebo elektronických médií, neúnavně informují občany o všech prohřešcích státních úředníků 

a veřejných osob. Je to navzdory české skepsi o vlastní budoucnost národa a republiky přece 

jen velmi pozitivní jev. 

Asertivita 

Interkulturní odlišnosti ve vyjadřování emocí jsou prokázány. Srovnává se, jakými 

způsoby příslušníci různých etnik a národů mohou komunikovat své emoční stavy, 

v závislosti na tom, co jim umožňuje jejich typ jazyka, a určují kulturně dané komunikační 

normy v dané společnosti. S tím souvisí také interkulturní odlišnost ve vyjadřování zdvořilosti 

a v celkovém zdvořilostním chování. Typickým příkladem je komunikační situace - pozdrav, 

prosba, omluva, poděkování, pochybnosti či nesouhlas. 

Asertivita je hodnocena vysoko v individualistických společnostech, zatímco je 

v kolektivistických společnostech hodnocena spíše jako negativní. Stejně jako je v knize Jana 

Průchy uveden diametrálně odlišný vzor Švédové vs. Turkové, takto bych přirovnala i Čechy 

k Jihoslovanům. Zatímco Jihoslované jsou ,,kulturou vztahovosti", tj. kulturou, kde se 

přikládá značný význam vzájemné provázanosti lidí, je česká kultura "kulturou 

separovanosti", v níž je vysokou hodnotou osobní autonomie, někdy i na úkor bližních -

rodiny, příbuzenstva či přátel a kolegů. 
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Podíváme-li se na to z hlediska dodržování společenských norem, Češi opravdu umí 

být asertivní ve smyslu střízlivých a nekonfliktních reakcí ve společnosti, i když se 

nepochybně dopouští mnoha prohřešků. Jejich jemný charakter toto asertivní chování 

předpokládá. 

Sebevyvyšování a sebekritičnost v kulturách 

Sebevyvyšování je snaha prezentovat sebe sama v pozitivnějším světle, než odpovídá 

normálu. Ve výzkumech se prokazuje jako tendence určitých subjektů vnímat sebe samé jako 

"lepší" v různých žádoucích vlastnostech ve srovnání s tím, jak tyto subjekty vnímají jiné 

subjekty. Sebekritičnost je ve výsledku často nepřímo stavěna na roveň ke skromnosti a 

objektivnímu posuzování sebe sama. Zatímco např. velkou míru sebekritičnosti prokazují 

asijské kultury, zejm. Japonci, Češi jsou někde na pomezí mezi sebekritičností a 

sebepodceňováním. Nejmenší míru sebekritičnosti v Evropě mají, dle mého názoru, 

nepochybně Chorvaté, kteří vše ještě podporují silným nacionalismem. 

S tímto pak souvisí kategorie etnofaulismů, tj. neoficiálních názvů používaných 

příslušníky jednoho národa či etnika pro příslušníky jiného národa či etnika. Př. v češtině 

jsou: "rákosníci" - Vietnamci, "lvani" - Rusové, "skopčáci" - Němci, "černé huby" -

Romové a černoši. 

Vrátíme-li se k původnímu hodnocení sebevyvyšování a sebekritičnosti, obojí je u 

Čechů výrazně zastoupené, ale jedno je předpokladem k druhému. Sebevyvyšování je právě 

obráceno ve sebezesměšňování - "já blbec / hlupák" - ale vůbec to tak není myšleno, ani 

tomu tak není. Specialitou Čechů je předstíranou nevědomostí dosáhnout cíle, a to vědomě a 

cíleně. Je to vlastnost a schopnost, kterou se od Čechů mohou mnohé národy jen učit. 
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3.2. NÁRODNÍ AUTOPORTRÉT - PŘED SUDKY A STEREOTYPY ETNICKÉ, 

RASOVÉ A NÁRODNOSTNÍ 

Jan Průcha ve své knize "lnterkulturní psychologie" uvádí, že "Národní povaha je 

souhrn vlastností, jimiž národ se 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, během 

generací se ustalují a vyhraňují v svérázný charakter ".46 

Často jde o ustálené názory v podobě stereotypů. Stereotypy a předsudky jsou 

představy, názory a postoje, které určití jednotlivci či skupiny osob zaujímají k jiným 

skupinám nebo k sobě samým (autostereotypy). Jde o postoje relativně stabilní, které se 

přenášejí mezi generacemi. Výstižná je definice Milana Nakonečného: "Stereotypy jsou 

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 udržují se tradicí. ,,47 Psychologický slovník Hartla a Hartlové 48 

vymezil předsudek takto: HPředsudek - předpojatost, názorová strnulost, emočně nabitý, 

kriticky nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj, názor přijatý jedincem nebo skupinou. " 

Podle toho se definice dají vztáhnout k etnickému měřítku. 

Výsledkem výzkumu Jaakko Lehtonena (1992) jsou modely národních stereotypů, 

které tvoří čtyři druhy výpovědí respondentů: 49 

1) Jednoduchý autostereotyp: "Podle našeho názoru jsme my (náš národ) ... " 

2) Projektovaný autostereotyp: "Myslíme si, že oni (příslušníci konkrétního cizího národa) 

nás považují za ... " 

46 Průcha, Jan (2004). 
47 Průcha, Jan (2004). 
4& Hartl, Pavel, Hartlová, Helena: Psychologický slovník. Portál, Praha 2000, str. 464. 
49 Průcha, Jan (2004). 

68 



3) Projektovaný heterostereotyp: "Podle našeho názoru si oni (příslušníci konkrétního 

cizího národa) o sobě myslí, že jsou ... " 

4) Jednoduchý heterostereotyp: "Myslíme si o nich (o příslušnících konkrétního cizího 

národa), že jsou ... " 

Národní autoportrét nepochybně významně ovlivňuje život národů, tedy i českého, jak 

to obecně definuje Benjamin Kuras - "Způsob, jakým se národy chovají, je přímo závislý na 

tom, jak pohlížejí na sebe a na své dějiny. Podobně to, jak se k nim chovají druzí, závisí na 

tom, jak druzí pohlížejí na ně a na jejich dějiny. To pak zase závisí na tom, jak národy dovolí 

druhým na ně pohlížet a k nim se chovat. ,,50 

Definovat jednoznačně českou národní povahu není snadné. Jediný průzkum, který 

zkoumal zároveň povahu lidí, jejich sociální status a přitom také jejich potřeby, životní styl a 

preference, a přitom poskytl také obrazovou dokumentaci, je průzkum agentury Leo 

Burnett.51 Původní záměr byl získat obrázek o určitých kategoriích potenciálních zákazníků, 

tedy pro marketingové účely. Protože se však podařilo získat rozsáhlé informace také o 

životním stylu daných skupin a zaznamenat jejich prototypy také obrazově, je tento průzkum 

jedinečný svého druhu. Z nejpočetnějších kategorií je třeba zmínit kategorii "Novákovi 

z paneláku" (l 559000, průměrný věk: 40 let), dále kategorii "Skromná babička" (l 091 000, 

průměrný věk: 58 let), a kategorii "Emancipovaná moderní žena" (780 000, průměrný věk: 

39 let). S každou z daných tří vedoucích kategorií je spojována i dnešní situace v české 

společnosti, což je více než pět let po provedení a zveřejnění výsledků průzkumu. 

"Novákovi z paneláku", Jan a Jana, jakje uvedeno v článku, žijí od výplaty k výplatě, 

stěžují si na nesmyslnou demokracii, jsou chudí, chtějí víc peněz, ale nechtějí se snažit. 

Bohatství u nich vzbuzuje podezření. Životní radost představuje rodinná večeře a následující 

shlédnutí zábavného pořadu. Nechtějí se po takové únavné práci znepokojovat nějakou 

50 Průcha, Jan (2004). 
51 In: Lidové noviny, magazín: Pátek, ze: 19. Ol. 2001., Č. 3, str. IOn. 
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vážnou činností. U této kategorie je zřejmý stereotyp o Češích - stále si stěžují, že všechno je 

drahé~ že na nic nemají. 

Druhou kategorii, nazvanou "Skromná babička ", představuje Aničk~ laskavá starší 

dáma s upraveným zevnějškem a dobrým vystupováním. Být vnoučátkem, pejskem nebo 

kočičkou, nemohli byste si ji vynachválit. Přestože však babička na svých mazlíčcích nešetří, 

sama si většinou nedopřeje nic. Jen díky Aničce se prodejcům vyplatí snížit cenu másla o 

deset haléřů (kdo ví, zda by desetníky bez Aničky už dávno nezanikly).52 Současná 

společnost podle ní není o nic lepší, než byla ta v roce 1989, ale nijak zvlášť se tím netrápí. 

Občas říká, že dříve bylo lépe, na mysli má však nejspíše to, že byla mladší a čipernější. Ve 

svých názorech je hluboce konzervativní, ale moderní způsoby práce či životní názory přijímá 

pohotověji, než by se dalo čekat. Aniččin vzor: nějaký český politik. Životní přání: aby 

vnoučata a děti byly zdravé a spokojené. Anička očima marketingu: hlavně ona udržuje při 

životě výrobce křížovek a pletacích jehlic. 

Kdyby příslušnic kategorie "Emancipovaná moderní žena" bylo více, mohly by si 

firmy dovolit přestat zaměstnávat muže. Nikola je vyrovnaná, spokojená a má ze sebe dobrý 

pocit. Ráda tráví čas doma nebo chodí za kulturou. Jejím vzorem je zahraniční spisovatel. Ve 

svých snech je slavnou básnířkou nebo političkou. Je stejně dobrou matkou jako kolegyní. 

V jednom však neuspěje: nikdy nedohoní ten volný čas, který by si tak přála. 

Jediným nedostatkem kategorizace Čechů agenturou Leo Burnett je, dle mého názoru 

to, že se nezabývala podrobnějšími informacemi o vzdělání, výchově a vztahu daných 

kategorií k vlasti, rodině a přátelům. Domnívám se, že trend představený Leo Burnett stále 

trvá. Novákovi stále nezměnili své bydliště ani pracoviště, stále závidí tzv. bohatým, a sní o 

dovolené kdesi v zahraničí. Babičky stále protestují, jak je všechno drahé a jak dříve bylo 

lépe, budoucnost nenese nic dobrého. Emancipované ženy jsou stále víc osamělé, snaží se 

najít toho správného partnera pro život, doufají, že děti budou mít navzdory tikajícím 

52 pozn.aut. v době výzkumu agentury Leo Bumett v ČR platily haléře o hodnotě 10, 20, 50, ale platné jsou dnes 
pouze 50 haléřové mince 
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biologickým hodinám. Pokud však děti mají, pak jako matky samoživitelky. Z populárně 

vědeckých pořadů slýcháme, že pro třicetileté ženy v Česku není dostatek mužů. Důvodem je 

to, že třicátníci se žení s mladšími partnerkami, zatímco čtyřicátníci jsou buď zadaní anebo 

rozvedení a nemají v úmyslu se trvale vázat. Tuto kategorii bych ohodnotila jako nejrychleji 

se vyvíjející v otázce životmno stylu. 

Podíváme-li se na obraz Čechů v zahraničí, domnívám se, že Češi jsou očima cizinců 

viděni jako šetřiví, uzavření a nespolečenští. Nejlépe je to znát ve společnosti nebo 

v přátelských vztazích. 

Šetřivost je specifIkem Čechů. Manifestuje se, podle mého názoru, různými způsoby. 

Tzv. nprozvánění telefonem ", aby se utratilo méně, dokáže u takového Němce či Angličana 

vyvolat rozpaky. Když např. Čech chce vysvětlit Němcovi, že ho prozvoní, tak Němec 

nechápavě hledá slovní ekvivalent k "prozvonění'" protože on z oblíbené české činnosti 

neumí vytvořit ani sloveso, natož to praktikovat. 

Dalším příkladem přílišné ekonomičnosti může být tuzér v restauraci či v obchodě. 

Chorvatští ubytovatelé považují Čechy za držgrešle, kteří neradi utrácí a nenechávají žádné 

spropitné. Stejně tak je tomu ale i ve Španělsku, kam Češi na začátku devadesátých let často 

jezdili a stále jezdí. 

Také pozvání na kávu je skoro diplomatickým manévrem. Jde totiž spíše o to, kdo 

projeví iniciativu, nikoliv kdo "nabídnutou kávu" zaplatí. O rozdělení účtů, kdy si každý platí 

svoji kávu zvlášť a číšník pracně rozpočítává částky pro každého hosta zvláště, ani nemluvě. 

Opačným příkladem může být oblíbenost hospod, které ve světě pomalu mizí. V pořadech 

České televize" U nás v Evropě" často cizinci uvádí, že Češi stále rádi chodí na pivo 

do hospody, protože jedině u piva miZÍ všechny sociální nebo intelektuální rozdíly mezi 

lidmi, a je to přirozený způsob nezávazné a spontánní komunikace mezi lidmi. 
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Šetřivost a opatrnost při koupi jako problematika psychologie vobchodě je pak 

samostatnou kapitolou. Mé vlastní zkušenosti jakožto novinár"ky a obchodnice pochází 

z různých prostředí, kde lidé obchodují, ať už prodávají nebo nakupují. V roce 2003 jsem 

připravovala článek o Češích a jejich vztahu k luxusu spolu s kolegy z anglicko-českého 

business-magazínu The Prague Tribune. 53 Po dobu, kdy jsem pracovala v bilingvním 

měsíčníku, tedy za necelé čtyři roky, jsem se seznámila s mnoha lidmi ze světa obchodu. Také 

díky vlastnímu podnikání jsem od svých osmnácti let získávala mnohé zkušenosti a znalosti 

právě od starších lidí, převážně cizinců. Všichni zahraniční i tuzemští prodejci a obchodníci 

se shodují v jednom - Češi neradi utrácejí za oblečení a drahé zboží. Luxusní a drahé zboží je 

synonymem zbytečnosti, nikoliv potřeby. Nejsou to stylů znalí zákawíci, neumějí se 

orientovat v kvalitě materiálů a nerozeznají značky. Trendy do Prahy nebo do Česka dorazí 

vždy s minimálně jednoročním zpožděním, kdy už Evropa dávno má v prodejních regálech 

čerstvé trendy kousky. A to nemusí jít jen o módu, může to být nábytek, styl života, typy 

nemovitostí, hypotéky a úvěry. Světové značky se spíš slučují na jednom prodejním místě, 

protože by si v Praze nemohly dovolit existovat jednotlivě, nikdo by je nekupoval. Náročnost 

z neznalosti a z pocitu nedostatečnosti často mají ti Češi, kteří jsou někde na půli cesty k těm 

"horním deseti tisícům" a sledují trendy. Ti bohatí a stálí zákazníci renomovaných firem 

zpravidla v Česku ani nenakupují. 

Jsem však přesvědčená, že nelze pouze vinit zákazru1cy, že nechtějí nakupovat. Svoji 

vinu na tom mají i čeští prodavači, o kterých je známo, že jsou neslušní a ignorují své 

zákazníky. Kdyby se věnovalo více času edukaci zákazníka a trpělivému představení 

výrobku, zákazm1c by si za vysokou kvalitu rád připlatiL Mé zkušenosti jsou takové, že 

takových zákazníků je stále více. Důležitý je přístup k lidem, teprve pak jde o kvalitu zboží a 

služeb. 

Co se týče stylu oblékání, čehož si na ulicích všímají i turisté, Češi nevypadají "in" a 

zdá se, že je to ani nezajímá. Nejraději totiž investují do svých nemovitostí a dovolených. 

Magda Vašáryová, dříve československá herečka a dnes slovenská velvyslankyně v Polsku 

53 In: The Prague Tribune, č. 97, 12/2003, str~ 36-43. 
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vytýká Čechům, že nemají naleštěné boty ani čisté kapesníky. Cizinci pracující v Česku 

kroutí očima, když vidí, jak Čech přichází do práce v obleku a s batohem na zádech. Přitom se 

ale Čech diví Američanovi, když přijde v dŽÍnech do divadla. Jak zaznělo i v "Banánových 

rybičkách,,54, americká kultura je Čechy považována sice za vyspělou, ale také za povrchní a 

individualistickou. 

Jsem toho názoru, že Češi nejsou nijak nezdravě nacionalističtí, ale nenávist stále cítí 

vůči Romům. Dokazuje to i průzkum agentury STEM.55 Přes dvě třetiny lidí má negativní 

vztah k romskému etniku, pouze 11 % dotázaných by sneslo mít za souseda Roma. Podle 

průzkumu je vztah Čechů k jiným národům a etnikům dlouhodobě stabilní, i když lidé nemají 

ujasněný názor na vliv předsudků na postoje české veřejnosti. Tradičně nejlépe Češi vnímají 

Slováky (94%), a následují "bohaté národy" - Angličané, Francouzi a Američané. Dvě třetiny 

lidí by snesly za sousedy Židy a Němce. Větší nedůvěru cítí Češi vůči východním národům, 

obyvatelům bývalé Jugoslávie, Rusům, Ukrajincům, Vietnamcům, Číňanům, Arabům, 

Čečencům nebo Afgháncům. 

I když Rusové a Ukrajinci nemají v Česku dobré renomé, Halina Pawlowská bez ostychu 

vypráví o svém otci anebo o příbuzných. Ona sice nikdy přímo nevyzdvihuje svůj ukrajinský 

původ, ale také se za něj nestydí. Nezdá se ani, že by jí to diváci nějak vyčítali, nebo že by si 

toho nějak všímali. Alespoň to není znát na sledovanosti jejího pořadu. Je to také ve způsobu 

představení příhod a výroků jejího otce. Pawlowská o svém otci mluví jako o svém otci, 

nikoliv jako o Ukrajinci, tudíž i jeho a svůj původ zmiňuje tehdy, kdy je to nezbytné pro lepší 

pochopení jejích historek. 

54 Banánové rybičky, téma: Jak využít originál, hosté: Marek Vašut a Pavlína Moskalyková 
55 http://www.tiscali.cz/mone/tis_aktualita.phtml?clanekid = 115864, STEM: Nejsilnější odpor mají Češi stabilně 
vůči Rámům, publikováno: 1.9. 07. 2006., navštíveno: 27. 07. 2006. 
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3.3. TYPICKĚ ČESKÉ VLASTNOSTI 

Jaký je národní charakter českého etnika, je otázka, na niž se Emanuel Chalupný 

pokoušel najít odpověd'. Typickou vlastností Čechů je podle Chalupného iniciativnost a 

současně nedůslednost. Uvádí k tomu případy mnoha objevů nebo pokroků, kterých pak 

využili jiní. Jinou typickou vlastností je individualismus, kterého se v české kultuře, podle 

Chalupného, soustředilo mnohem více než v jiných kulturách, ale uvádí to na příkladu 

neschopnosti či neochoty patřit do týmu, a raději starat se o sebe sama. Češi jsou ale také 

mírumilovnými lidmi, kteří bojují, když je třeba. 

Národní identitu tvoří, podle mého názoru, tvrdohlavost, cílevědomost, výsměch 

systému a opovrhování autoritami, ironizace. Toto všechno jsou pozůstatky období boje proti 

komunismu. Opačným pólem tohoto pojetí je pojem úřadů a pocitu spravedlivě 

nespravedlivého státu - "dám Vás k soudu", "zavolám na Vás policajty", což by např. Srb 

nikdy neřekl, protože právní stát v zemích bývalého jugoslávského svazu dnes skoro 

neexistuje. Evropská identita není tolik rozebírána, nejostřeji byla česká identita kritizována 

v evropském geopolitickém prostoru před vstupem do EU a krátce po něm. 

Tomáš Špindlík, církevní hodnostář oceněný ministrem zahraničních věcí Cyrilem 

Svobodou za přínos dobrému jménu České republiky ve světě v roce 2005, řekl, že ~Češimají 

slovanskou povahu, ale německou výchovu. ,,56 

Vedle Chalupného se českou povahou zabýval spisovatel Jiří Mahen.57 Nepřistupuje 

k tématu vědecky, nýbrž se správným názorem o užitečnosti "národní sebereflexe" jako 

informačního zdroje. Mahen také vyjmenovává "užitečné, málo užitečné nebo škodlivé" 

vlastnosti charakterizující české etnikum. Tak např. 

56 Česká televize, první program, pořad "Události a komentáře", 04. 05. 2006., 22h. 
57 Mahen, Jiří: Kniha o českém charakteru (1924). 
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a) užitečné vlastnosti 

český člověk Je člověkem zdravého, je čipemýpřes svou "rovnováhu", ačkoliv je 

opatrného rozumu pomalý 

je schopen velkých myšlenek a má smysl je aktivní - buďme rádi! 

pro velké věci 

je schopen ideálního nadšení a rozhorlení je schopen do určité míry organizace práce 

b) málo užitečné nebo škodlivé vlastnosti: 

český člověk Je těkavý, nevytrvá a rád má v sohěpoměmě málo odvahy, je málo 

přehání revoluční 

je spíše Hamletem než don Quijotem nábožensky je vlažný a netečný až 

povážlivě 

je spíše chytrákem než člověkem, který se osvobozuje bojem 

Podle výzkumu mezi českými respondenty - českou mládeží - výsledek je tento: 

a) nejvíce typické vlastnosti: 

1. smysl pro humor 5. podnikavost 

2. závistivost 6. kulturnost 

3. chytráctví 7. schopnost improvizace 

4. podezíravost 8. alkoholismus 
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b) nejméně typické vlastnosti: 

1. vznešenost 5. kult mučednictví 

2. výbojnost 6. skromnost 

3. sebekritika 7. aktivita 

4. izolacionizmus 8. tolerance 

Na závěr svého hodnocení bych shrnula všechny typické vlastnosti a stereotypy o 

Češích. Použiji k tomu zprávy konzultační společnosti GfK Praha pro Ministerstvo 

zahraničních věcí, která byla zpracována v roce 2003.58 GfK Praha vypracovala zprávu 

společně se svými sesterskými společnostmi v Němeclct4 Nizozemí a ve Velké Británii. 

Kvalitativní výzkumní šetření se realizovalo pomocí dvou skupinových diskusí v každé zemi, 

přičemž respondenti byli rozděleni podle věku. Starší skupina zahrnovala muže a ženy ve 

věku 42-64 let, zatímco mladší skupina zahrnovala muže a ženy ve věku 26-39 let. 

Respondenti dále splňovali tato výběrová kritéria: 

1) osoby nejméně jednou za tři roky cestující na dovolenou do zahraničí nebo 

respondenti nejméně jednou za rok cestující do ciziny v rámci služební cesty 

2) sociální vrstva: vyšší 

3} nadpruměmýosobnípříjem 

Výsledkem výzkumu jsou tři národní analýzy a jedna srovnávací analýza výsledků 

všech tří zemÍ. Rozhodla jsem se uvést informace z této zprávy jednak proto, že Češi považují 

národy, které hodnotily českou národní povahu a životní styl, za ,,národy bohaté", a jednak 

proto, že je to jediná obsáhlá, oficiální, a věřím, že také objektivní zpráva o české národní 

povaze. 

58 http://www.mzv.czlservis/soubor.asp?id=13661. autor: GfK Praha pro MZV, navštíveno dne: 03. 08. 2006. 
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KRITÉRIUM 

CELKOVÁ 

PŘEDSTAVA 

ČEŠÍCH 

TVRDÁ, 

DŮKLADNÁ 

PRÁCE 

PRÁCE 

O 

ZA NÍZKOU 

MZDU 

POSPOLITÝ, 

RODINNÝ ŽIVOT 

STAROST O 

EKONOMICKÝ 

VÝVOJ PO 

VSTUPU DO EU 

NEEXISTUJE 

zŘEJMÝ 

STEREOTYP 

ČECHA 

RESPEKT 

K AUTORITÁM 

NÁZOR 

- Češi se rýsují jako velmi obyčejní, nesofistikovaní lidí s velmi 

dobrou morálkou 

- žijí v poměrně chudých podmínkách 

- Češi hodně tvrdě, pilně a důkladně pracují 

- Holand'anŮln se zdá, že Češi pracují neefektivně 

- Němci kritizují určitou nepřesnost až nedbalost 

- Češi pracují za velmi nízkou mzdu 

- s pospoljtostí se váže obliba dobrého jidlaapití 

- Češi nejraději tráví svůj čas s rodinou a přáteli, věnují se 

různým oslavám či zajdou s přáteli do "hospody" 

- aktivně a rádi hrtYí na hudební nástroje, věnují se tanci a rádi 

navštěvují operu nebo divadlo, také rádi čtou 

- Češi si dělají starosti o budoucnost, o vývoj ekonomiky 

- mají strach z růstu životních nákladů, rozvoje nezaměstnanosti 

a dalších sociálních nejistot 

- neexistuje hluboce zakořeněná představa Čecha jako 

národního stereotypu tak, jako existuje pro typického 

Francouze, Němce, Belgičana apod. 

- respondenti se shodli na tom, že typický Čech je průměrný, 

nepozoruhodný člověk, který nemá žádné specifické vlastnosti, 

má sklon k melancholii, neveselosti 

- konzervativnost, která vyjadřuje stále přetrvávající pozůstatky 

komunistického myšlení, především vypěstovaný respekt 
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ASKETISMUS 

SKROMNOST 

/ 

CR - SOUCAST 

BÝVALÉHO 

VÝCHODNÍHO 

BLOKU 

UDÁLOSTI 1989, 

1968 A 

POKLIDNÉ 

ŘEŠENÍ 

ZLOMOVÝCH 

HISTORICKÝCH 

OKAMŽiKŮ 

PODOBNOST 

ČECHŮ S JINÝMI 

NÁRODY 

k formální autoritě 

- typický Čech není iniciativní, raději se podvoluje příkazům a 

orgaruzacI 

- žijí život ustrnulý v čase, jsou spíše pasivní 

- mátlo kosmopolitní 

- v ČR nežije tolik národností jako např. ve Francii či Anglii 

- Čech nežije v blahobytu, je skromný 

-luxus a okázalost pro něj nejsou důležité 

- ČR je součást bývalého východního bloku, kterému jsou 

připisovány stejné rysy: útlak, nedemokracie, plánované 

hospodářství, nepropustné hranice 

- nejznámější události jsou z roku 1989 a poté události mku 

1968 

- převrat v roce 1989 a rozpad Československa proběhly 

mimořádně poklidně a nekrvavě 

- vypovídá to o neagresivní, mírné povaze národa 

- Čechům jsou nejpodobnější Germáni, Němci a Rakušané 

- společné vlastnosti s Germány: pracovitost, spolehlivost, 

svědomitost, věcnost, neokázalost, respekt k autoritě, 

skromnost, solidnost 

- vlastnosti odlišné od Germánů: družnost, pospolitost, rodinná 

orientace, láska k vlastní kultuře, pohostinnost, uvolněnost, 

přívětivost 
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4. ZÁVĚR 

Jaká je tedy česká národní povaha? Jaký je tedy český jazyk? Odpověď již mnohokrát 

byla dána:jazykje takový jacíjsoujeho uživatelé, ale nejenjazyk ale i společnost, kultura či 

politika. Poněvadž jsou jazyk a charakter národa v neustálé proměně a interakci, 

jednoznačnou odpověď dát nelze. 

Obecně si museli Češi projít - a ještě jim to chvíli potrvá - fází, kdy vyskočili z šedi 

totality do pestrosti demokracie. Nesmí se ale zapomenout, že Česko již není jen ideálem 

bývalých komunistických států, jak dosáhnout demokracie. Stalo se státem, který už není na 

hranici východu a západu, ale který je přede dveřmi západu, a to je podstatný rozdíl. 

Všechny poznatky mě vedou k názoru, že česká společnost je v jakésí transformační 

fázi nejen do demokratičtější, ale také do modernější a západnější podoby. Stále větší je vliv 

západních - amerických a německých - médií na styl života, stále univerzálnější se stává 

kultura malého národa a blížím se k tomu, cojsemjiž uvedlajako názor Sergia Corduase, že 

česká kultura je tím více univerzální, čím více je česká. 
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Transkript pořadu "Banánové rybičky" 

Hosté ve studiu: Marek Va~,ut (MV), Pavlína Moskalyková (PM) 

Téma: Jak využít originál 

Vysilán: 06. 12.2005 

(Potlesk publika) 

HP: Dobrý večer. Koupil jsem si Monu Lisu na Karlově Mostě, chtěli za ni čtyry stovky, vokradli mě sprostě. 

Téma dnešních Banánových rybiček je Jak využít originál. 

(Scéna z amerického filmu) 

HP: Někdo se originálně obléká, někdo originálně myslí: , někdo se originálně chová: . () Já jsem měla tetu a 

ta vždycky nad gaučem měla takovou krajinku, malbu s jelenem, a říkala" To je ručně malovaný originá: ll!!" 

A moje matka (.) myslím, že se (.) dost originálně chová, reaguje originálně, protože nedávno jsme byli na 

chalupě, celá rodina, a já jsem se pak ňak pohádala s manželem, (.) hodně jsem se pohádala, naštvala jsem se, 

práskla jsem za sebou dveřma vod pokoje a moje matka vykoukla a zavolala n 'mě" Kam deš?" A já jsem řekla 

" 'Du se voběsit" a moje matka řekla "A to 'deš v těchhle hadrech?" ((smích publika)) Mým prvním hostem je 

Marek Vašut ((potlesk a hudba)) 

MV: Dobrý večer. Klaním se. 

HP: Dobrý večer. Prosim. Marku, (.) kdy tě někdo šokoval nějakou originální reakcí, nebo kdy ty jsi zareagoval 

originálně? 

MV: No, já se budu radši držet toho prvního 

HP: =Ano: () 

MV: (.) Ono to tedy příliš originální není, spíš neobvyklé, než originální. (.) Stalo se to shodou okolností tady 

v Brně. () Byl sem na baru, byl sem ještě mladý, t' sem točil. () Bylo to tak před deseti lety a: družně se tam 

bavim s jednou slečnou, a: najednou přijde taková, (.) taková almara převlečená za chlapa a: říká mi "Co do 

ni dělaš, člověče?" Tak sem si řikal "Dobře, tak takle mluvit neumim ", a jak sem byl vopřenej, tak sem mu dal 

jednu takle loktem (.) To nebylo příliš originální, že jo, a taky to nebylo ani příliš moudrý. O 

HP:mhmmO 

MV: Poněvadž pak už mě bili jenom voni.O Byli tři, a co bylo originální, voni se nespokojili jen s tim, že mi 

nabančili, ale ještě když jsem ležel, tak se po mně prošli. O A to byl ten originální prvek právě, O vod hlavy 

k nohoum a vod nohou zase k hlavě, a každej aspoň dvakrát a: 

HP: =A mělo to následky 



MV: =Mělo to jednoznačně následky. () Já sem: druhej den tady točil svýho času 'kovýho soukromýho 

detektiva Martina Tomsu, a celej ten díl, () divák to nepozná, () ale poněvadž jsem měl takovýhle jó-jó, taky 

ne moc originální, to se nedá zalíčit, fakt ne, () takže celej jilm jsem mluvil jen na levej projil 

HP: =Hele, ale ten detektiv si vo to takle říkal 

MV: =Že jo, no přesně. () No, já tady mám takovou lepší vrásku, tak vono to vypadá dramatičejc, () anebo 

z velký dálky. () A když jsem stál takle ve stínu, kerej na mě vrhaly dveře nebo nástěnný hodiny, tak to šlo 

prostě () 

HP: Hele, jak si říkal" chlap jako almara ", tak já: sem se tuhle koupala () ve vaně () 

MV: S nim 

HP: =Né:, né:, doma sem se prostě koupala, normalně sem se () ve vaně () sem se koupala 

MV: =já se taky tam většinou ve vaně koupu 

HP: =jo, jo, () můžeš taky v bazénu 

MV: =no, jestli to není třeba s tou () jako v almaře 

HP: =né:, počkej, nech mě to domluvit 

MV: =promiň, promiň 

HP: =já jsem se koupala ve vaně () v koupelně () 

MV: = to je taky originální 

HP: =v bublinkách () a najednou se rozrazily dvěře tý koupelny a tam stál úplně cizí chlap () 

MV: jo takle: () 

HP: jak almara () a já: 'em začala panikařit () a tt:opit se úplně a ty bubliny a on tak stál a řika "Nekřičte 

pani, to ste ještě nikdy neviděla instalatéra?" ((smích publika)) 

HP: Mým dalším hostem je Pavlína Moskalyková ((potlesk publika)) Dobrý večer. 

PU· Dobrý večer. () Tak to se tady posadíme hezky, () děkuji. () 

HP: Pavlíno, kdy, (.) kdy tebe někdo šokoval nějakou neobvyklou originální reakcí? () Ty () tty: píšeš () 

"Četnický humoresky", (.) točíš, seš režisérka, (.) tak tam se musíš setkávat přece s něčím originálním. (.) Tys 

tam hrál, že jo, v "Četnických humoreskách "? (vůči MV) 

MV: =No, ale to originální není, to myslím, že má lepší 

HP: =To je normální, ale (.) 

Pl'vf: Mám takovou historku, kterou bych začala, ještě když jsem byla na škole. (.) Protože já sem hodně točila 

s Martinem Kubalou, a: Martin Kubala, který, dneska taky často se mu říká válečný kameraman, pokud vim, on 

má taky rád nebezpečí, (.) tak my sme měli jedno z prvních dokumentárních cvičení, a já sem chtěla být hodně 

originální, tak jsem točila dokument o Praze. (.) Velmi originální teda, () tak jsme dělali různý záběry z Prahy 

a tak dále. () Načež Martin Kubala měl teda vynikající babičku, která ho milovala, zbožňovala prostě () a: 

když sme teda vyzvedávali různě tak tu techniku a tak dále, tak se babička na mě tak podívá a řika: "Ne, aby se 

tomu Martinkovi něco stalo, protože jestli se mu něco stane, tak já si tě najdu". ((smích publika)) No, a já: 

sem si řikala "Tak dobrý, no." A tak sme zač 'li první záběr a řikam to bude hezky, tak uděláme záběr ze 
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Staroměský věže, to bude takový originální záběr ze Staroměský věže, () tak sme na tu věž teda vylezli, no, a 

ten Martin říká: "No, Pavlínko, to je skvělý, tady je takový hezký záběr, já si teda, to s dovolením, () já si 

musim stoupnout, já: to musim ukázat, takle si stoup', takle si vylez' na to zábradlí Staroměský věže, a tak si 

stoup' a řek' "To je skvělej záběr, to je ná:dhemej záběr" a měl takovej santusovej kabát, "Drž mě, hlavně 

abych nes paď, jo?" a já ho držela, ale pak sem ho ze strachu pustila, že mě, s prominutím, ta babička jeho 

zabije. () Tak sem šla na schody plakat a řekla sem, že to nezvládnu, ale Martin to točil dál a udělal takle ten 

originální záběr ze Staroměský věže() 

(Scéna z amerického filmu) 

HP: Kdy ste, () kdy si, Marku, našel originální řešení? 

MV: No, to je hodně dlouho, () skoro až tak, že si na to snad ani nevzpomínám teda 

HP: = Nebo někdo jinej? 

MV: Starší, já čim sem starší, tim víc používám 

PM' =Takovýty kopie ... 

MV: =No, takovýty kopie, takový vzorce chování, kterých se člověk, kterých člověk užívá. () Já sem se právě 

nad tím právě zamýšlel, tak když ste tady o tom tak hovořily, () no, a řikám si, kdy já sem ňákým způsobem () 

originálně, () no, a musim říct, že nikdy bohužel, a hodně mě to mrzí 

HP: =A tomu nevěřím, to je blbo:st 

ji-Fil': =No, já ti zas řeknu něco. () Mě fascinuje, já sem o tom, () to je originální, hodně originální nebývá, () 

něco je originální jen, aby originální bylo, () a něco je originální 

HP: =Něco je originální z přirozenosti 

MV: =No, něco je originální z přirozenosti, a něco je originální tak, že () chytří lidé skutečně dokážou 

originálním způsobem přistoupit k tomu, co je kolem nás prostě, co máme denodenně na očích. () Já mám dva 

příklady () vynálezů, který mě fascinujou. () První jsou bezpečnostní pásy v autech, který byly zavedeny někdy 

v roce () začátkem sedmdesátejch let () 

HP: Maj 'logiku, žejo? 

P M' =Jo, maj 'f 

MV: No, jakou logiku ale? Jasně. () V letadlech se použfvaly vod dvacátejch let () 

HP: Jo () 

A/V: = a teprve pak si někdo sedne do auta, nějakej letec, a automaticky šáhne po těch, a ony tam nejsou. () 

Říká si "No, hergot, proč by nakonec něco, co na sebe dávám třicet let v letadle, nemohlo bejt v autech. No, dyť 

přece kamarád se tuhle n 'zabil v autě, dyby je měl, tak tim voknem nevyletěl. " () A pak už stačí jen přesvědčit 

ten parlament, aby to uzákonil, že jo, a včas dát kamarádovi, co má tu fabriku na řemeny, aby je měl do zásoby 

vyrobený, že jo ? () No, to mě fascinuje. A druhym takovym vynálezem je vodítko na psy, to prodlužovací. () Já 

si přece, všichni si pamatujeme, když sme byli mladší, deme po ulici, 'ebo v parku, já na Žofíně, stojí babička u 
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křoví a najednou hup a bába zmizí v křoví, (.) p' ač ten její buldog tam něco uviděl, že jo? (.) No. A dyby měla 

todle, má tam palec, a buldok ((Písknutí)), babičkajenom drží 

PM· =A vono to taky končí, pak se už neprodlužuje (.) 

HP: =Našemu labradorovije nějaký prodlužováni úplně ukradený ((smich publika)) 

MV: Víte dobře, vo čem mluvim. (.) Já už vidim nějakýho toho řemes 'níka, jak má to pásmo a tam si to tak 

hodí. () Anebo kameraman, jak si měří záběr, má to na pět metrů (.) a říká si "hergot, dybych měl nějaký 

takovýdle na toho našeho () H. Taková blbost, že jo? Chtěl bych bejt majitelem tohoto patentu, (.) normálně 

HP: = Na yorkshiry je to dobrý, alej 'ak ((smích publika)) 

MV: = No, tak to sem mluvil teda o tom, na co sem nepřišel (.) 

HP: Já vim, kdo vynalez' spínací špendlík a proč. (.) 'Menoval se Walter Hunt a byl strašně zadlužene.}. (.) A 

ten, co mu dlužil, ten mu řek', dal mu třiceticentimetrovej drát, a řek' mu, že to má na to, aby něco vymyslel, 

p 'že on to chtěl na ňákej patent, tu částku, kvzlli ktelý se zadlužil, a s ničím nepřišel, a tak mu ten řekl, že ať 

dělá co umí, anebo ho zmlátí a ještě pude sedět (.) 

MV: =A von si s tim tak hrál a z nervozity najednou měl v ruce špendlík (.) taky dobrý (.) 

HP: = 'si s tim tak hrál z těch třiceti centimetrů, dokud nevymyslel špendlík ((současně s MV)) 

MV: = Možná sem já přece jen na jednu originální věc přišel. (.) To sem skutečně nikdy-(} Já rád cituju, tak 

jednou budu citovat sám sebe. ((smích publika, HP a PA1)) Dámy prominou, protože je to trochu ostřejší, (.) 

ale to bylo v dobách, kdy sem byl mladší a musel sem se smiřovat s tím, že prostě nedostávám ty hlavni role. (.) 

Nebo že mě nějaká režisérka nebo scénárista vůbec nevobsadí, že jo. (.) A překvapivě to samé se mi stávalo i 

s jistými dámami, o které sem měl eminentní zájem, a nechápu (.) 

HP: =Nevobsazovaly tě () 

MV: ((smích)) Nechápu, proč mě zrovna ne-, ani v komparzu. (.) A tak sem přišel na takovou sentenci, která, 

sem si řikal, že se sem hodí. (.) Tady je sentence: S ženami je to jako s filmy, nemohu být ve všech ((smích 

publika)) 

HP: =To je moc dobrý: ((smích)) 

MV: To si mám tleskat sám? 

HP: To je dobry ((potlesk publika)) 

MV: No, děkuju:, děkuju: ((smích publika a potlesk)) 

HP: Pavlíno, kdy tě někdo naštval, že byl moc velkej originál () 

PM· Tak moc velkej originál () 

HP: l\1yslim, jako že se k tobě choval hnusně, víš? 

MV: No, rádoby, he he ((smích publika)) 

PM· No, do kolika tady točíme? 

HP: =No, zas tolik máš lidí, neblázni (.) 

PM·=No, ne:, já nevim, no tak (.) já:, já: sem v podstatě strašně moc pozitivní člověk, že to přísloví, jak 

můžeme říct, že je sklenice buďto do půlky plná nebo do půlky prázdná, (.) tak že:, já sem takovej člověk, kery 
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to ze sebe všechno hned zetřese a vybere si jen to pozitivní, () p 'že ve všech životních malérech, co sem byla, 

tak z toho dycky vzešla nějaká příjemná situace () tak buďto sem měla nějakýho novýho kamaráda nebo 

kamarádku, () nebo: vždycky se něco 

HP: =To zní dobře 

PM' =Řikám, když se něco stalo "hele, víš co, vono se to stalo H 

() a 'dycky to mělo nějakej důvod () takjá si 

ty vošklivý věci smažu a hezky si držim jen ty hezký věci, co se staly () 

HP: No, možná sem to řekla hodně hnusně, drsně, () ale můj tatínek měl takový netradiční přístupy a ono se 

stalo, když sme slavili moji promoci. Tak von pozval všechny příbuzné a strašně se tim pyšnil, hrdil, jakou má 

pěknou dceru, že má promoci a tim pádem si mě vůbec nevšímal, upozaďoval mě, a neustále vedl tu společnost 

a pak sme () jedli a on měl takovou bílou košili a tu si nějakým kečupem potřísnil. A pak řekl "pardon, přátelé, 

ale tohle by se mi v lepší společnosti nestalo H. 

Ijingl/ 

HP: Co faleš v životě, Marku? Kdy si narazil na takovou falešnou notu? 

MV: Denodenně na ni člověk naráží, samozřejmě 

HP: =Bohužel() 

MV: =To k tomu patří, () to je prostě (), faleš k originálu patří, že? Poněvadž () bez té falše bychom si 

neuvědomovali krásu originálu () 

PM' = ty seš nějakej vzdělanej dneska, poslední () to já ti vůbec nemůžu konkurovat () já už dneska du domů 

() he he 

HP: To je ale dobrý, to je pravda 

Plvf: = no, jo: 

HP: A co ty, jak ty narážíš na faleš, jak ty bys to řekla chytře? 

Pll!: No, to já žádn)J chytrý ty nemám () já, já: v Kalifornii žiju celkem povrchně, () tam každej přijde 

HP: = Není to tam jenom takový, () falešný pozlátko? () 

P M' = No, je, ale mně se to tam hrozně líbí. () Oni mi řeknou" How are you? " a já řeknu" dobře ". 

MV: =Ty lžeš jako když tiskne, viď? 

P M' No, maminka posledně řikala, proč se mě každej ptá, jak se mám, když je to stejně nezajímá () no, já sem 

řikala, no, jo, to je pravda, ale () tak jako zas je to příjemný () 

MV: To je vykostěná forma pozdravu . () Samozřejmě, že je to nezajímá a taky na to nečekají žádnou 

nepříjemnou odpověď, že jo? () 

PM' No, mě se to líbí, jako co? () 

iVFv: Nečekají žádnou ošklivou odpověď, prostě se máš dobře, kdybys odpověděla, že ti shořel barák a umřel ti 

muž, i když to zas může být dobrá zpráva () 

PM' =No, ale já to nechci slyšet, že jo? Já nechci slyšet, že má někdo, () že mu shořel barák, () 
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((smích publika)) ale je to celkem hezký, mně se líbí, když je to takový povrchnější. () Máš se dobře, já taky a 

tak si každej budem dělat to svoje () 

HP: Vono by asi správný bylo, kdyby někdo řek, jak se máš a ten druhej říká dobře () a kdyby někdy nastala 

jiná situace, že ty se zeptáš, jak se máš a ten řekne"Špatně", ten člověk by se asi měl zastavit a říct: "A jak ti 

můžu pomocI? " A to si myslím, že je správná, jako: () konverzace () 

MV: =Ne, to tak nefunguje. () Já, když sem tam studoval, taky sem se taky někdy právě, než sem si na to zvykl 

() tak sem to vykosťoval. () Začal sem říkat "Hele, mně je dneska příšerně". A bu:, radši utek' ten člověk. () 

Neví, co na to má říct () 

HP: No, nechtěl ti pomoc! () 

MV: =Poněvadž sem se nezachoval podle společenských konvencí, tak jak to tam je, že jo? To je stejný jako 

kdyby člověk tady l~ekl " Dobrý den ", a člověk mu na to l~ekne "Bu: ". No () To se taky neNká, že jo? 

HP: Já jenom, Marku, musím oponovat. Ony ty rituály a ty konvence by taky nebyly dost konvencemi a rituály, 

kdyby se neporušovaly, když je to třeba. () To znamená, () já, když jsem Nkala, že někdo řekne "Špatně", 

"Potřebujete pomoct? H, to je wimečná situace, že jo, ale ta může nastat () Nejde to bagatelizovat () 

MV: =n 'jedno () n 'jedno (), ale no jednoznačně (.) 

HP: =A oni to taky jsou () mam taky americký přátele a taky někdy řeknu" Špatně", tak chtějí pomáhat, nejsou 

furtjenom "happy", (.) to taky není normální () 

MV: ((smích)) 

HP: Řekni, že jsou taky normální (k P MJ 
PM' =To víš že jo: (k HP) 

HP: = No, vidíš (k MV) () Ty máš toho muže, copak ten je nenormální? (k P MJ 

PM' =No, takjá si to myslím, ale jiný lidi ho vobdivujou ((smích)) 

HP: = Hele, jedna baba, () jedna baba, já furt řikám dneska baba, nevím kde sem to vzala 

MV: =To se v Brně říká běžně, baba, v Brně to nemá žádnej pejorativní nádech, baba může být i pěkná baba, 

jako ženská 

HP: =Ne, já myslim jako bába, () já myslim paní prostě () 

PM'=Baba 

HP: =Jedna taková starší dáma, () ((smích publika)) jedna starší dáma, přehodnotím účel, už jsem na to přišla 

() vona chtěla, protože byl vášnivý lovec, ten manžel, tak ona se rozhodla, že tak netradičně pojedná jeho 

popel a nacpala ho do: 

MV: = fajfky () 

HP: =nábojnic () dvěstěsedumdesátipěti. Pak jeho přátelé šli s těma nábojnicema na lov, a: zastřelili zajíce, 

myslim 75, bažanty mysim že asi 60, asi () asi 4 kachny a jednu lysku. () 

MV: =To mně přijde originální, () popelem nebožtíka připravit o život dalších x nebohých duší 

HP: =Ale jakou z toho moh ' mít radost () 

MV:= To pro ná:, () to pro nás budhisty představuje skutečně vrchol perverze () leda normálně 
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PU·=No, to byla asi ta hostina, ne ? () Voni z toho pak udělali tu hostinu smuteční, ne, počkej? 

HP: =No, byl lovec, tak () věnoval () 

PU· =To voni to připravili v rámci tý smuteční hostiny a pak to snědli () 

HP: = Víš, von byl, jak se říka, byl lovec tělem i duší (současně s MV) 

MV: =1 popelem normálně 

HP: =a doslova tak se to tam () 

PU· =To sežrali (.) je to jasný. Sežrali ten popel, () to je jasný () 

HP: = Vo to nejde, () chape:š, vo to nejde 

MV:=Jde vo ten voríginální způso:b, he 

HP: =Splnění přání () 

PM: =No, co ty zajíci, ale tak moment () 

MV: =Posthumusní existence, () nejtěžší liga:, hm. () Na to doplatili chudáci. () Někdo se rozhodne, že 

prostě originálním způsobem se naloží s obsahem jeho urny a vodnesou to chudáci lesní zvířátka, že jo, () no 

HP: =No, oni by ti lovci zastřelili prostě ty zajíce stejně, () tady je zastřelili () ti () 

MV: =to neberu, tuhle výmluvu. () Kdybych tam neseděl já, přišel by tam někdo mnohem horší () to () 

HP: =No, já nesnášim už ty vegetariánský agitky. ((smích publika)) Já sem tuhle, () ja už se 

PU· =To sou budhistický agitky 

HP: = Absolutně to nesnáším () tuhle mí stačil Vachler ((smích publika) s těma (.) 

MV: ((smích)) Já nejsem vegetarián, () jenom () se mi nelíbí () střelba () takle v lese () no (.) 

PU· A víš,jakje to tam, potom? 

HP: =No, a co? A jak si mysliš, že se to k tobě dostane, asi? (.) (vůči MV) 

MV: =Ale že se mně to nelíbí, to neznamená že bych to chtěl 

HP: =Chceš radši brokolici? 

MV: = že bych to chtěl někomu(.) někomu zakazovat. () No, že to sá:m, to pozor, to nesměšujme zas tydle dva 

pojmy 

HP: =No, ne že () když zastřeliš zajíce (.) 

MV: =To, že já nejsem příznivcem střelby, eště neznamená, že to budu někomu zakazovat 

HP: =Ty zpochybňuješ poslední přání () 

MV: =No, to, (.) to si dokážu představit, že až budu mít poslední přání, trefte mou urnou někoho prostě do 

hlavy () ((smích publika)) Jestli to bude někdo s Ú<Jpěchem zpochybňovat () 

HP." Jsme na druhym místě pohřbívání žehem na světě () 

MV: To je, myslím, krásnej úspěch (.) 

PU· Že sme u toho, (.) ja sem říkala manželovi, () že: 

HP: =PoJaponsku () 

MV: =To je úžasný 
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PM· =Že ses ptala na toho manžela, () tak já sem řikala manželovi, kdyby náhodou se mi něco stalo, jako 

ná: hodou, tak mě klidně spal, ale já chci bejt doma, () ja do žádnýho hřbitova jít nechci, tam mě to nebaví, tam 

nikoho neznám () 

MV: = Vemte si mě v kredenci () 

P M· =Ja sem řikala, nechte si mě ve skříni, tady mě třeba dejte to už je jedno kam, () tam tady, tam budu mezi 

cizejma lid ma, () tam já nikoho neznám, tam nechci bejt, hezky mě dejte tady doma. () A manžel se na mě 

koukal takle jako" Co tady s tebou budu dělat?" A já sen řikala "Klidně měj novou manželku, mně to je úplně 

jedno, já budu s váma tady doma, tamje zima venku" 

MV: =No, snad nechceš vyhřívanou urničku ještě normálně? () Ježiš, todle si nechám patentovat () "Není 

vašim pozůstalým zima? Pořiďte si náš model s úspornou ekologickou spotřebou. " 

PAL =solární 

MV: = "V případě potřeby i na tužkové baterie, jedete-li na dlouhou dovolenou a berete si své blízké sebou ". 

To je dobrý, to je originální na konec () 

PM· =Představ si, představ si to na tom hřbitově, to 'dycky vidíš. () Tady je nějakej pan Soukup, tady je zas 

někdo úplně jinej () 

HP: =Taky jsou to jiný hrobky, ne? 

PM· =No, ležíš třeba vedle nějakýho souseda () 

HP: =No, na to seš zvyklá, ne:? No, taky tady sedím vedle tebe, ne? 

PM· =Na na na na věky s tebou ležet, ležet vedle tebe?! () člověče, () to bysme tvořily, to by teprv byly 

scénáře ((smích PM a publika)) 

(jingle) 

HP: Jakou máte radu nebo shrnutí k tomu, jak využít originál? 

P M· Tak začni ty () 

MV: Dobře.O Využít originál, O tak já si myslím, že to "využít" je takový ošklivý slovo, to souvisí s tím 

zneužít. 

HP: =Ne ne ne, to ne souvisí, využít se má každá vteřina tvýho života, pozitivně () 

MV: =Dobře, dobře. () Využít originál si, myslím, že to má místo tam, kde je skutečně ten originál 

nezastupitelný, třeba v situacích, kde jde o život. O Tak si představte takovýho horolezce, O tak na pohled dvě 

stejný karabiny, ovšem jedna z kvalitního, druhá z nekvalitního materiálu. ((smích publika)) Že to tam, je to 

celkem () celkem rozumný využít originál, () že jo? Ale pak sou situace, kde dobrý kvalitní padělek, () udělá, 

mys lim, stejně dobrou práci jako ten originál, () poněvadž často u toho originálu, že, platíme už vlastně jenom 

tu historii, jenom to jméno, jenom tu pověst () a pokud jsme snobové, tak nám na tom záleží, pokud' nejsme, tak 

jsme, nemyslim ted: no, nesmim tady menovat žádnou značku, že jo? () No, tak myslim, že sem to řekl docela 

jasně. Tam, kde jde skutečně o život, používejme originály, poněvadž se to vyplatí. O Tam, kde jde jenom o 
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show-off, o to, aby se jen ukázal, já osobně se uspokojím s náhražkou. () A někdy ta náhražka je dokonce lepší 

než ten originál, co si budem povídat. () Nechtějte po mně, () nechtějte po mě jmenování () 

HP: A Pavlíno? 

P M· =No, tak já zas mám na to takovej ten náhled, my sme každej originál, jeden každej z nás sme originál, a: 

když se na to dívám, na ten život, jak běží, jak se to před náma rozprostírá, () tak vlastně využít originál, podle 

mě, znamená prostě prožít si ten život prostě tak, takovým způsobem, aby člověk, když už je vopravdu na tý 

smrtelný posteli, a říká si, když na to vůbec dojde, (.) si člověk řek' "Měl sem pěknej život a skutečně sem si ten 

život- ", kterej měl každej jeden z nás, to je prostě kapitola, že jo? () Tak abychom si to jako hezky prožili podle 

svejch nejlepších a podle těch nějakých kvalit, který nám ten život nabízí a vzít si z toho to nejhezčí. (.) A potom 

ještě musím říct, že jak se dívam na ty svoje malý děti, který v podstatě sou taky další originál, tak prostě, () 

tak vidim, že je nádherný ten originál si svým způsobem vážit a užívám si těch dětí, a taky tím prožívám znovu 

ten svůj život, vod dětství. () Jak je to úžasný, jaký dary nám ten život nabízí. () Tak ja si myslím, že využít 

originál znamená využít samy sebe a těch svých schopností a: () využít to štěstí 

HP:=() ste to řekli hezky. () já tak pozorně vás sleduju=vážně, protože sem měla předtím čas jako si to trochu 

promyslet a teď sem chtěla vědět, jestli to bude () korespondovat. () S těma dětma, mimochodem, tuhle mě syn, 

devatenáct let pryč, úplně vyděsil, že se podobá=hodně otci, protože mi řekl, že ho hodně bolí hlava, () už dva 

dny, třeští bolí ho zá:da, ehm, a že si myslí, že: se musí jít projít a že asi pude do hospody. ((smích publika)) 

Ale jinak teda se pokusím, Marku, snad možná i dokonce se dotknu toho, co si myslel v tom, jak si to řikal, 

sleduj mě schválně, a tady myslim, žes to řekl krásně, () voba ste to řekli krásně, () a já teda zkusim říct 

" Vykašli se na plastiky, nekopíruj cizí zvyky. Když se opičíš, image si poničíš. " ((smích publika)) Dobrou noc. 

((potlesk publika a znělka)) 
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Transkript pořadu "Banánové rybičky" 

Hosté ve studiu: Pavel Trávníček (PT), Marcela Košanová (MK) 

Téma: Směr 

Vysilán:03.01.2006 

HP: Dobrý večer. Před sedmi lety se Banánové rybičky vysílaly poprvé. Já: přesto cítím, že bych Vám mm:ěla 

připomenout, proč se tato talk-show jmenuje Banánové rybičky, a to proto, že můj oblíbený spisovatel, 

J.D.Salinger, mimo jiných napsal knížku "Kdo chytá v žitě", a taky povídku "Denjako stvořený pro Banánové 

rybičky". A tahle povídkaje o: m:mladém muži, který ztratil smysl života a spáchal sebevraždu. Ajá už sedm 

let s mými hosty jsme řešili nejrůznější životní situace, () abychom dospěli k závěru, že se smysl života ztrácet 

nemusí, že je nutné přežít, a nejenom to, ale že se to musí užít, vyžít se v tom, co nás baví, () zažít úžasné 

chvi7e, m: prostě, že to stojtza to. A dneskaje nový rok, () sme v novém roce, () i Banánové rybičky sou v 

novém, () já: sem pořád stejně stará, ale mám nové téma, () a to je Směr () ((smích publika)) 

(Scéna z americké komedie) 

(potlesk publika) 

HP: Já sem byla poměrně dezorientovaná, když sem byla poprvé v Africe, tehdy sme byli v divoké buši, a tam 

sme narazili na takového velkého hada. () A Lovec Vágner mi řikal " Ten je hrozně nebezpečnej, () ten dokáže 

uškrtit i krávu, () tak se k němu Halino, prosim tě, nepřibližuj. " 

((smích publika)) Mým prvním hostem je Pavel Trávníček. 

((potlesk publika a jingl)) 

HP: Tak. () Dobrý večer. 

PT: Hezký večer. Ahoj, ahoj () Mmm ((polibek s HP a pozdrav)) 

HP: Dobrý, () dobrý (.) 

PT: Hm: () Stopy něhy () 

HP: (úsměv) 

PT: hm ... 

H?: Pavle, prosim tě 

PT: =ano: 

HP: = kdna si svedl? -(.) Na -scestí sem chtěla dodat, ale stačilo by, kdao si svedl v tve1n případě? () ((smích 

publika)) 



PT: No, () no (), no:, ano: () to sme hezky začali, no () no (), ano: člověkje sváděn v životě, od dětství mě 

sváděli taky, () napřed mě svedli na: špatnej, () špatnej směr, protože třeba kupříkladu mně celé mládi tvrdili, 

že se má řikat pravda a kolem mě to nikdo nedělal. () Ale já si myslim, že Faust má velkou pravdu, protože 

v každém člověku je trošku, () trošku chtění, trošku ochoty se nechat svést (). Mefisto to dělá velmi dobře, to 

velmi dobře ví, () a proto toho taky využívá. () To zakázaný ovoce je velice lákavý, i když člověk má to nejlepší 

předsevzetí, že by neměl, a ví že nedělá dobře, že by to neměl dělat, přesto to zkusí() 

HP: promiň, Pavle, sved si každou? () (položí hostovi ruku na předloktí, nakloní se k němu s otázkou a 

tázajícím se pohledem) 

((smích publika)) 

PT: každou ne: 

HP: Icterousi-chtěl, ne:, každou 

PT: =kterou sem chtěl ne: () 

HP: kterou ne () 

PT: každou, každou () 

HP: počkej, řikaš to nepřesvědčivě, (.) kaž- (), co si chtěl ne každou? 

PT: =e: svést (.) 

HP: nechtěl si každou svést?! 

Pl: necntělsem každou svest () 

HP: ano, ano, a když si chtěl? Tak () 

PT: to nešlo (j, a když sem nechtěl; takto šlo () 

((smích publika a Haliny)) 

FT: 1aje paradox nalé věci, () anatf7msemprávědošelkpoznáni, že když čkwěknechce, taktede, -aspoň 

v této oblasti aspoň jako tak () 

HP: čili člověk by neměl být tak ctižádostivej, () ani v tom svádění, myslíš? () 

PT: neměl, () měl by to trošku nechat na tom () a já: myslim, že čim víc je nedostupnej, fim víc je lákavější 

(), to nedobytný je to, co člověka vzrušuje, () hlavně ženu, protože muž může bejt šťasten s jakoukoliv ženou, 

pokud ji nemiluje, (.) říkal Oskar Wilde. () Takže by chlapi měli být takoví trošku nedostupný, () ne takový to 

hurá na ni () 

HP: myslíš, že to deiá větsina? () 

PT: ano většina () 

HF:c není to takovápOIlěrajenom ? 

PT: =je to pověra () 

((Smích)) 

HP: no, vidU () 

PT: většina chlapů si samozřejmě myslí, že je to jejich úspěch, ale: já si mys lim, že dávno už předem sou 

vybraní () tou kterou, a ta to prostě přesně umí, jak na to, ale chlap musí mít ten pocit () že to byl jeho úspěch, 
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že on zvítězil, m: () že on je ten dobyvatel, kdežto kdyby se naučil bejt trošku nedostupnej a naučil se dělat fóry, 

tak by to možná bylo zajímavý () 

HP: já sem jednou dělala v jednom takovým podniku, bylo to v ráji () a: jako, víš, nemyslim jako v nebeském 

ráji, myslim jako hospody, restaurace, jídelny (.). A tam chodil ten ředitel se svojí sekretářkou () taková 

banální situace, ale nebanální bylo to, že: O ho přitom () dostal přitom prostě infarkt s tou sekretářkou a 

umřel (.). No, a zástupce pak měl pohřební řeč, O a tam řekl "Zemřel uprostřed tvořivé práce" ((smích 

publika)) a všichni umřeli smíchy, co sme tam byli () 

((smích publika)) Ajá mám takovou radu, a to si prosim tě v žá:dnem případě neber osobně: (nádech) 

Zhýralého dědka, často klepne pepka. ((smích publika)) Mým dalším hostem je Marcela Košanová 

((potlesk publika}) 

MK: Ahoj () 

HP: Ahoj, Marcelko. (.) Opatrně (.) (polibky na tváře apozdrav) 

MK: Ano. O 

PT: tak princ (.) 

MK: tak princi () já sem čarodějnice () 

PT: smím políbit ruku (.) 

MK: no, když princ políbí čarodějnici ruku, pak si ji musí vzít (.) a to je problém. () My sme většinou ty žáby, 

TV? I (.) VlS ••• 

FT: a:no ano, () paní carodějnice, to, to, to mě zajímá (.) 

HP: paní čarodějnice, to je pan princ vlastně (.) a já jedině () to, co, co já tady dělám, když vy todle to tak 

máte roz/rozený () 

PT: takovýho arbitra (.) 

HP: Jťle, lJele, já mám ()mám () 

MK: takový střevíce () 

HP: no, hele takjá mám takový popelčí zlatý botky, já nevim,jakje ukázat O,já nedokážu dát nohu na stůl (.) 

PT: takje sundáme, (.) ukaž, ale nádhera () to je co? (.) 

MK: a sme komplet (.) 

((smích publika a jingle)) 

PT: a je to opravdický zlato (.) 

HP: to znamená, já to vodřu, jo? () 

HP: No, Marcelko, vzhledem k tomu, že ty seš profesionální čarodějnice, (.) jakým směrem čarodějnice lítají? 

MK: jistě (.j, tak my lítáme vždycky jenom jedním směrem, a: to musím mít měsíc nebo úplněk po levé ruce. 

Lítáme vždycky směrem na (sabat), a takže prakticky to my nemáme žádné problémy se silničními ňákými 

pravidly nevaleteckými nehodami () žádný problémy, protože iitáme v přímkách a vždy jenjednim směrem () 
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((smích publika)) 

HP: já mam kamarádku a taje čarodějnice, a:le amatérská. A jela sem s ní autem, zastavili nás policajti, () 

policista, jak se tam nahnul a teďji říká" Paní řidičko, uvědomujete si jakého přestupku ste se dopustila? ", 

řiká "Ne". 'Nříká" Všimla ste si značky? "p'dá "Ne". "Vy nevíte, že stejela v protisměru?" "Ne". M· "Ste 

ochotná zaplatit pokutu?, "Ne ", "Tak jeďte" ((smích publika)) 

MK: No, protože to byl zásadní postoj! () Vždycky k mužů, () k mužům musíme zaujmout zásadní postoj, no a 

tenhle je ten nejlepší, který v ten moment mohla udělat, to bylo skvělý (.) 

HP: já sem si četla o tobě materiály, () a: ty máš tam hodně prostoru v těch materiálech věnováno tomu, () 

jak utovit muže, jak si ho udržet O 
MK: ano: () 

HP: jak -O ulovit, svést potom pop,'{ipadě ... 

MK: je to tom prakticky, () je to tím, že my lidé nejvíce v životě potřebujeme lásku, a my ženy, () nám to 

schází, () ty () ta partnerská láska ta láska toho muže nejvíce, () každá z nás chce svého žofré () to je daleko 

důležitější () než třeba () 

HP: zjizvenýho, kulhavýho () 

MK: Určitě, i takového kliďo () 

HP: jakýhokoliv, myslíš? () 

MK: no, no (), tam je to už pak jedno. (.) Já mam dokonce i takovou klientku, která říká, že může trošičku být i 

takovej t'aplavej, a nemusí tolik vydělávat, hlavně at'je to chlap, ale já tvrdim jednu věc, že muž má být mužem. 

(.) No a my čarodějky s lim máme zkušenost, to sem podotkla už na začátku; viď princi, že když princ políbil; (.) 

pamatuješ Halinko? 

PT:=ano{) 

HP: =ne, ne, nepamatuju si vůbec () 

MK: Když princ políbí žábu, tak si ji chce vzít, už jako nekouká jak vypadá, (.) to je moje zkušenost () 

HP: no, ale jak vidí mně tak ne: (.) 

MK: no, jo, ale, tak to musíš nasypat ten správnej prášeček, nebo vonět tak jak ta žába, (.) v tom je ten háček 

Žádný takový Chanely, Niny Ricci () 

PT: No, já sem čet' takovou finskou pohádku, () takovej drsnejší humor mají ti seveřani, () a tam byla 

pohMka, (.) tam právě žába říkala prl""nd "Polib mě; prlnd" a on Ii na to odpovědeí "Polib se sama, ty hnusná 

tlamo" 

((smichpubťika)) 

MK: no, to udělal chybu, (.) zas neví co je vzrušení () 

PT: nO,ac-o by z -teho vyr-estl-o {) 

HP: já mám kamarádku, která se rozhodla, že už nechce žádné () m:uže, řikala, že se konečně naučí, konečně 

být š:t'asná sama se sebou, že už nikoho nepotřebuje, a: tuhle mi volala a říkala" Tak víš, jak už sem byla na 
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dobrý cestě, úplně spokojeně, nikoho nepotřebuju, a představ si, že se zase našel nějakej kretén, kterej se do mě 

zamiloval H ((smích publika a hostů)) A já mám na to takovou radu, která možná trochu je brutální: 

"Když seš holka senilní, stačí ctitel debilní" 

(jingl s rybkou) 

HP: koho si, Marcelko, svedla, () teda prakticky, když tak máš dobrý návody na to? Pochlub se 

MK: =ano, () já sem si myslela, že sem svedla, teda svedla sem mnohokrát a snažila sem svést a dostala sem se 

na scestí a ono to souvisí se zablouděním () jestli můžu? 

HP: = ano () 

MK: já sem Imed po revoluci jela za dcerou do Milána, což bylo úžasné, protože to byl nádherný výlet, (.) a: 

s mym manželem sme jeli autem, a tak já sem vjela do Milána, když Italky braly kožichy a šly do baru, () a 

vyjížděli sme tam vod sad: když Italky braly ty kožichy a o4jížděly z baru (), a tam sme zabloudili neskutečným 

způsobem, a motali sme se tam opravdu, opravdu celou noc, a když už ta situace byla opravdu bezvýchodná, a 

už sme viděli celý Miláno křížem krážem, () tak mě napadlo zatelefonovat, což teda jako nebylo jednoduché, 

protože sme neměli tu kartu že? () Takja sem si nechala zastavit předjedním úžasným barem, () a: můj muž 

tam trucoval, protože neuměl italsky, a muži před nedělají to, co neumí dokonale. () Takja sem tam vlezla 

sama, a to by7a ta uchvatná situace, protože to by7 náifhernej bar, kae stiHi dva překrásný k7uci, v takovejch 

rondonkách, () a tiše tam hrála hudba 

HP.- =co to sou ly rondonky, promiň? 

MK: =to sou takovýty bílý slušivý kabátečky s černýma knojlíčkama, () jakoby tak jako na toho napoleonka, 

moc h€zounky (.) 

HP: =jojo 

MK: =a já sem teda vstoupila, () a šla sem tym koberečkem k tomu baru, a tam byly ty ritz stolečky, () ty 

kulatý stolečky, a tam ty pánové s těmi dámami, úžasný to bylo. () A já abych teda dokázala, že si vim rady, 

tak sem se tam postavila a: - zaprvé sem pozdravila - řekla sem" Bon Giorno, 10 cecco, por favore telefon. " 

Načež ten, oni se něco řekli urychleně, ten jeden, to byl nejkrásnější kluk ve střední Evropě, ten Itálek, oběhnul 

ten bar a chytil mě tak něžně, Halino, že sem byla okouzlena a rozhodla sem se, že bych ho mohla svést alespoň 

k takovejm těm něžnym () jako: () koketériím, () něžnejm hrlztklzm (), on byl neskutečnej: vzal mě kolem pasu 

za ruku, vedl mě po schodech, hladil mě po tváři, vzal mi ruku, položil ji na telefon, já sem si vzala svoje číslo, 

zavolala sem teda SlJ7 dreři a domluvila sem se; () Ort tam trpěltvě čekal, alTelil mě zpátky; něžným způsobem 

mne vyvedl ven () a choval se nesmírně galantně, a mě právě napadaly takovýty myšlenky, že škoda, že nemůžu 

s-etrvat, že tojeúžasný, že je na mně zřejmě něco -ek-ouzlujiciho, a: až když sme dojeli na misto, tak sem se 

dozvěděla od svého přítele, kam sme mířili, že "cecco" je slepý, čili ja sem přistoupila () ((smích Haliny a 

publika)) a velmi razantně sem řekla "Dobrý den. Sem slepá, potřebuji telefon. " No, proto byl tak milej. 
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(jingl) 

HP: Jak to znělo, () tak romanticky, () než si přišla k tomu rozřešení. () Tak sem si uvědomila, že vlastně sem 

nikdy nepochopila, že mě někdo svádí, protože vždycky sem buď jako diskutovala a vůbec mě nenapadlo, že to 

má i jinej plán, anebo takový jako bych byla úplnej debil, kdyby mě nenapadlo, že mě sváděj, což sem zřejmě 

často byla. () Ale třeba když mě šel doprovodit před dům, tak tam ten chlapec něco třeba tak jako se blížilo to 

k tomu, že by něco jako: () a to se mi většinou chtělo čurat hrozně () ((smích publika)) a já sem právě 

spoustu vztahů začala tím, že sem je líbala ve spěchu, abych už mohla běžet, () tam kam sem potřebovala () 

PT: a tak když to nedochází čtověku, tak se to dělá dobře, O tak se to má dělat, to nemá být poznat, když se 

svádí 

HF: =110 tak, a když se mi ·chce čurat, tak 

PT: =tak ono to někdy vypadá i hodně vášnivě 

HP: = no, to vypadalo, to sem se tak kroutila, věšela, aby už to tak bylo, () ostych šel stranou, no, to bylo takle, 

takle začínala většina mých vztahů teda 

MK: = já teda jako: sem velmi nesmělá () a prakticky () a nejsem zvyklá na to svádění od mužů, protože oni 

to tak často kryjí, že to pak není ani vidět, viďte princi? () 

PT: hm: 

MK: =tak že já si to mám všecnno vyřldít sama (), no, jak, co nám zbejvá, že jo? 

HP: =no, tak ty máš nápoj lásky, () to sem právě 

MK.- = hm: 

HP: = víš, má nápoj lásky (k PT) 

PT: =nápoj lásky? Funguje to? 

MK: stoprocentně () 

PT: co to je? Whisky? 

MK: Koneckonců () whiskey, to ne. () Když se jí vypije příliš moc, koneckonců, když se vypije trošičku, tak 

zvedá náladu, že? () Ale když se jí vypije příliš mnoho, tak to spíš umrtví 

Pl.' =klesá 

MK: =hm: 

HP: ((smích)) 

PT: =nálada teda ((smích publika)) 

(jingle) 

HP: Pavle, do čeho se vrháš po hlavě? 

PT: Já se asi vrhám po hlavě do pracovních věcí spíš, () tam se snažím, tam se velmi snažím 

HP: = počkej, seš třikrát ženatej, ale zase to taky muselo bejt jako nějak nebo to bylo 
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PT: = no, to bylo takovou nešťastnou náhodou většinou 

HP: = to nebylo po hlavě, nic? 

PT: to nebylo, tak nějak sem, () ani nevím, jak sem k tomu přišel v podstatě. () Já se taky hodně nechám 

ukecat (smích publika) 

HP: já sem četla, že někde řikáš o ženách, že ti připomínají () e: rozzuřenýho tygra? 

PT: =ano 

HP: =ale že vzhledem k tomu, že si ňák přišel do styku s rozzuřenejma tygrama () 

PT: = a:no a:no 

HP: = tak že ty ženy sou jako horší, že když chtějí, že se nějak nemůžou urvat? () 

PT: no, tygr má takovou, my sme točili takovej film pro srovnání, kdy sem měl jako skočit do takový jámy a 

tam byli ty tygř. Ty krotitelé je tam tak jako celej den přežíral masem, a: ty tygři byli tak líní a už to maso 

nechtěli ani vidět, nic takovýho, ale jakmile sem tam - oň' mi řikali "Buďte v klidu, všechno dobře dopadne, 

oni si Vás nebudou ani všímat ". () Ale jakmile sem tam skočil do tý jámy, tak tygr se podíval, "Aha, živá 

kořist" ale pozor, to málokdo ví, začne po obvodu vobcházet a útočí ze zadu. () On Vás potřebuje zezádu 

takhle plácnout tou tlapkou, čili to není rovnej boj, jako že by šel po Vás. Ne, von se takle plazí po vobvodu, a 

to mi strašně připomíná 

HP: =šelma, no 

PT: =no, šelmu. (.) Záludnost je v tom, (.) jakýsi kus záludnosti, rafinovanosti 

HP: =a to dělají ženy? 

PT: =a to dělají často ž:eny, a dají mu to do vínku, aniž o tom ví, že jo? chlap je vetkej, chlap je hrdina, ten se 

postaví a pak hrdinsky padne, že jo? To je všechno blbost, to né: , ženská to umí líp, ta útočí velmi nenápadně, 

a: dosáhne většinou toho, co chce, kdežto chlap chce hejt černej tulipán, že jo? 

HP: =to je vlastně, () Delona, tak krásně mluvíš, no jo, to je nádherný, m: 

PT: =taky ... 

HP: =taky, ty hodně jich mluvíš, ale Delona, () zrovna toho Černýho tulipána sem si vzpomněla 

PT: =no, to se mi 'dycky líbilo, to sem chtěl bejt (.) 

(scéna z am. filmu) 

HP: Marcelko, můžu se tě jako čarodějnice zeptat na radu, když muž je nevěrný ženě, a ta žena na to přijde, () 

ta manželka, co má dělat? 

MK: no, tak záleží na tom, (.) ta žena si musí urychleně e: srovnat ten svůj žebříček hodnot 

HP: = já myslela taky někoho najít, že řekneš () 

MK: ne ne, musí si okamžitě uvědomit co vlastně chce. () Pokud chce s tim svým nevěrníkem zůstat, protože 

jinak je to statnej kus, a protože slušně se, hm: , stará o rodinu, () nebo cokoliv jinýho má, důvodů může být 

spousty, tak není dobré dávat jakékoliv otázky, na které nechceme znát odpověd~ čili () chce to lehce 

přehlídnout 
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HP: = no ne počkej, když už to ví ale?! () 

MK: on už to ví? 

HP: ne, vona to ví, () ano, už to ví () 

MK: tak já to vím, on to ví, všichni to víme, a navzájem () no, tak 

PT: =no, zastřelit 

HP: =cože? 

PT: =no zastřelit, aby to mělo takovej rychlejší dopad 

MK: =ne ne: 

HP: = no, tak to není špatná metoda, ale nebezpečná jako () 

MK: (nesrozumitelně si něco povídá sama pro sebe) 

PT: no, ano, ta naše metoda je taková středoevropská, nemá ten, () ten dramatickej náboj jako na tom jihu 

HP: =ne, já sem se totiž dneska ptala kadeřníka 

MK: =ano: 

HP: =a tomu sem říkala, kolik máš těch klientek, () a von říká asi sto, a já sem tikala, jak často to je tadyta 

situace, že: 

MK: =že všichni to víme 

HP: =a von říká asi osumdesát procent () těch žen tam přichází a ví, že má nevěrnýho manžela a že von to 

taky ví, a teď to řeší. Ajá sem řikala "A jak to dopadá?" A von říká "No, sou naštvaný, pronásledujou ho, že 

jo, řvou ". No, a teď to je ale těžký, () no, a co, a já sem řikala "A: víš, jakej je důsledek? Že von ten muž je 

nevěrnej, a má vobě a je vlastně vítěz" () 

MK: no, a prakticky se nic neděje 

HP: =pakliže ho nevyhodí, pak je vítěz 

MK: =přesně tak 

HP: =to mě tak rozčililo, teda 

PT: =mně se to líbí, ,eda 

HP: =dneska sem se to dozvěděla, () říkala sem si to 

MK: =ne, to chce zásadně potrestat. () Ne, zásadně potrestat takového muže, když to dopustil, aby to prasklo, 

to je nezodpovědný, () to se nedělá, a to se trestá, to jako se nedá nic dělat 

HP: =a:no, ano 

MK: =to znamená, ožebračit, vyhodit a pak milostivě vzít zpátky () jinak to nejde 

HP: =a:no 

PT: =použít, odložit, použít, odložit, () ale ten chlap je chudák 

MK: =to je konec, to je konec() 

HP: = proč je ten chlap chudák? 

MK: =no, jakej chudák (současně s HP) 
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PT: =no, už jen tim, jak od malička se motá kolem toho, od malička se motá kolem tý sukně mámy, že jo? () 

A pak se motá kolem tý sukně tý slečny, že jo? Vonje to takovej závislák, chudák, s nim se musí šetrně zacházet 

((smích publika, HP a MK)) 

MK: =no, já nerada skáču do řeči (smích publika) 

HP: =on je vlastně nemocnej (smích publika) 

PT: =vonje nemocnej, () to je závislej člověk, kterej nemůže za to, co, co je 

HP: =to je novej pohled 

((smích publika)) 

MK: =či!i to je to, co já říkám, každej sňatek je potencionální adopce - od maminky k jiné sukni 

PT: =no jistě 

(jingle) 

HP: kam, kam, () kam, Pavle ty teď mÍřiš? 

PT: no, v životě já sem :ijistil, že se mi docela líbí taková jednosměrka () - proti Vám nikdo nejede, celá ulice 

je Vaše 

HP: =teď to myslíš nějak s tim třeba řízením divadla? () 

PT: ne:, ne, () třeba v životě jako 

HP: =to není moc jednosměrka teda, () to: 

PT: =ne, to není, () jednosměrka je dobrá věc 

HP: =počkej ty myslíš, že jako se nebudeš ženit? () 

PT: =no, v životě vůbec ne.yvolává problém jednosměrka (), namířit si to, v obou směrech 

HP: = no, počkej, konkrétnějc mi to řekni () 

PT: konkrétnějc? No, jako v životě, () svůj život, dyby si měla svůj život nějak jako ještě modelovat, () jako 

s někým žít, () nebo se pustit do něčeho, nebo do támhletoho, nebo se začít měnit, jo, takovej celej směr, () sem 

:ijistil, že jednosměrka asi už bude nejvhodnější pro mě () 

HP: =počkej, to znamená, že se nechceš ženit, jo? () a žít si jak chceš? 

PT: =m:, a:no, tak 

HP: =toje tajednosměrka? 

PT: = to je ta jednosměrka 

HP: =to je tvoje směrka? 

PT: =ted'ko moje směrka, () přemýšlim, asi to bude pěkná nuda 

HP: =hm: 

MK: =a ta: protisměrka vede z hlavní na hlavní, protíná nebo je slepá? 

HP: =ale! 

PT: =mhmhm, () no, já už se nechci s nikým potkávat, já chci svoji ((smích)) jednosměrku 
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HP: =počkej, ale v jednosměrce nejezdí jenom O jeden vůz 

PT: =no to ne, ale za sebou, O nikdo proti 

HP: =jo, takhle, nikdo proti 

PT: =nikdo proti, O to je důležitý asi 

HP: = čili vedle tebe může někdo jet? 

PT: = i za mnou O chvilkama ((smích publika)) 

(scéna z amerického filmu) 

HP: máte, O máte radu na to, jak, O jak v životě využít O směr, nebo jak žít v dobrém směru, O jak chcete? 

MK: =já myslím, že každý z nás má jiný směr, Osměr je k tomu, abysme došli k určitému cíli, a každý z nás ho 

má úplně jiný, O a dokonce se mu, O dokonce ten směr se za život několikrát může změnit, protože my v půli 

cestě můžeme zjistit, že směr nebo: O je sice dobrý, ale ten cíl už nás tolik nebere, nebo není tak vynikající 

dojít až k němu, O tak můžeme trošičku uhnout, a to je, em: to je: O myslim daleko lepší, než se zuby nehty 

držet jednoho: , O jednoho směru, protože na to můžeme, a:no svou nepružností, často velmi dojet. 

PT: využít směr? O Využít směr se dá, O taky se dá využít velice dobře směr a udělat ohromnou š: kariéru a 

štěstí, žejo? O Když 'deme fim správným směrem, kterým bysme měli jít, a i když se nám nechce moc, protože 

citíme to jinak, je nám to protivný, přesto se vydáme tím směrem, pochlebujeme šéfovi a chválime ho, a 

uděláme veliký štěstí, směr je strašně důležitej, kudy jít, že jo, O kvůli práci 

HP: =ne proti proudu 

PT: =ne proti proudu, () takže se buď svést nebo nějak se šikovně, aby nás to vyplivlo nahoru, směr () 

HP: tomu by tak mohla odpovídat i moje rada, kterou se pokusím to shrnout a to je : 

Klidně miřte nahorů, 

klidně miřte dolů, 

jen se nikdy neztraťte mezi stádem volů. 

HP: Na statku, se hádá prase, O býk a kuře (.). A prase říká "Já, když sem špinavý, jo: , a takhle se rozeběhnu 

po dvorku, tak hospodyně už utiká pryč. " () A býk říká "No, to já ani nemusím běhat po dvorku, to stačí když 

já takhle udělám kopytama, no, a hospodář i hospodyně šup utíkají pryč." O A kuře říká: "No, a to si já 

jenom lehnu na záda, takhle zaklepu nohama a je pryč celá vesnice H. Dobrou noc. 

((smích a potlesk publika)) 
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Sociologický ústav AV CR 

Ov60118 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz 

v o v 

Hrdost Cechu na Cechy 

Technické parametry 
Výzkum: 
Otázky: 
Termín terénního šetření: 
Počet respondentlJ: 
Reprezentativita: 
Výběr respondent{J: 
Zveřejněno dne: 
Zpracovala: 

Naše společnost 2005, v05-12 
OV.134, OV.135, OV.136 
5. - 12. prosince 2005 
1098 
obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
kvótní výběr 
18. ledna 2006 
Markéta Škodová 

V prosincovém pruzkumu jsme se respondentu mimo jiné ptali na jejich pocity 
hrdosti či studu, které souvisejí s Čechami - s jejich politickým uspořádáním, s 
vybranými oblastmi společenského a kulturního života či s národními dějinami. 1 

Z šetření vyplynulo, že nejvíce jsou Češi hrdí na český sport, uvedlo to 89 % 
respondentu (při součtu odpovědí "velmi hrdý a docela hrdý", viz tabulku na 
následující straně). V pomyslném žebříčku následovaly české dějiny, na které je 
hrdých 81 % dotázaných. Sedmdesát a více procent odpovědí "velmi hrdý" a 
"docela hrdý" získaly ještě položky hudba (75 %), literatura (72 %) a věda (70 
%). 
Nejčastěji respondenti vyjadřovali stud v souvislosti s dodržováním zákonu. 
Negativní konotace má tento pojem pro téměř dvě třetiny občanu, resp. 57 % 
lidí při součtu odpovědí "velmi se stydí" a "docela se stydí". Hrdých na 
dodržování zákonu je pakyouze 5 % oslovených. 
Ambivalentní vztah mají Ceši k politice a transformaci po roce 1989. Hrdých na 
transformaci společnosti po roce 1989 je 26 % respondentu, zatímco 24 % 
dotázaných vyjádřilo u této položky stud. Obdobně za politiku po roce 1989 se 
stydí 26 % oslovených, 27 % z nich je pak na ni hrdých. 
Podrobnější analýza ukázala, že co se stranických preferencí týče, statisticky 
významně častěji jsou na politiku a transformaci po roce 1989 hrdí příznivci ODS, 
naopak stoupenci KSČM častěji než stoupenci jiných politických stran odpovídali, 
že se stydí za politiku a transformaci po roce 1989 a za lidská práva. 
Diferenciace podle vzdělání hrála roli zejména v odpovědích na otázky z oblasti 
kultury. Velkou hrdost na české výtvarné umění, hudbu a literaturu ve výzkumu 
častěji artikulovali respondenti-vysokoškoláci. lidé se středním vzděláním bez 

1 Znění otázky: "Jak jste hrdý nebo se stydíte za Čechy v následujících oblastech? a) Dodržování 
zákonu, b) působení českých speciálních vojenských jednotek v zahraničí, c) české dějiny, d) politika 
po roce 1989, e) výtvarné umění, f) lidská práva, g) literatura, h) sport, i) transformace společnosti 
po roce 1989, j) věda, k) demokratické zřízení, I) hudba." Možnosti odpovědí: velmi hrdý; docela 
hrdý; ani tak, ani tak; docela se stydí; velmi se stydí; neví. 
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Tabulka: Jak jsou Češi hrdí na Čechy (v %) 

velmi hrdý docela hrdý ani tak, ani docela se velmi se 
tak st~dí stx:dí 

Dodržování O 5 35 44 13 
zákonu 
Pusobení armády 16 43 26 4 2 
v cizině 
České dějiny 36 45 14 2 O 
Politika po roce 5 22 42 20 6 
1989 
Výtvarné umění 17 49 19 1 O 
Lidská práva 2 19 51 17 3 
Literatura 24 48 20 1 O 
Sport 50 39 7 1 O 
Transformace po 5 21 42 18 6 
roce 1989 
Věda 24 46 18 2 O 
Demokratické 5 26 45 14 3 
zřízení 
Hudba 28 47 18 1 O 
Pozn.: Dopočet do 100 % v řádcích tvoří odpovědí "neví". 

maturity a vyučení zase významně častěji uváděli, že se docela stydí za oblast 
lidských práv. 
Třídění podle věkových kategorií ukázalo, že dodržování zákonu a transformaci 
společnosti po roce 1989 si s pocitem studu nejméně často spojují lidé ve věku 
15-29 let. Tíž oslovení zvolili častěji než jinak staří lidé odpověď "docela se 
stydím" pro otázku po hrdosti na českou hudbu. Docela se stydí i významně více 
respondentu z kategorie 45-59 let než dotázaných z jiných věkových kategorií u 
oblasti lidských práv. 
Rozdíly mezi pohlavími hrály roli u odpovědí na otázky týkající se sportu a 
pusobení českých vOjenských jednotek v zahraničí - svou hrdost deklarovali 
častěji muži než ženy. Ženy naproti tomu častěji než muži říkaly, že jsou velmi 
hrdé na české výtvarné umění. 
Z třídění podle proklamované životní úrovně vyplynulo, že lidé s dobrou životní 
úrovní významně častěji než ostatní říkali, že jsou velmi hrdí, ať už na české 
dějiny, literaturu, sport, ale i na pusobení vojenských jednotek v cizině, politiku 
po roce 1989 a demokratické zřízení. Respondenti, kteří svou životní úroveň 
označili jako špatnou, zase častěji zvolili odpověď "velmi se stydím" pro oblast 
lidských práva transformace společnosti. 

Součástí baterie byly též dvě otevřené otázky.2 Pro téměř polovinu respondentu 
(47 %) byl v poslední době duvodem k hrdosti na české občanství nějaký 
sportovní výkon, úspěch či utkání. Pět procent oslovených si s pocity hrdosti na 
občanství spojuje pomoc při přírodních katastrofách či dobročinnost, tři procenta 
dotázaných zvolila jako odpověď úspěch českých vědcu či jiných odborníku. Pro 
necelá tři procenta lidí zas otázka hrdosti na občanství není relevantní, protože 
uvedli, že takové pocity nikdy nemívají. 
Chování politiku, politické aféry, korupce a politická situace obecně - to jsou 
duvody, pro které téměř 22 % respondentu uvedlo! že nejsou hrdí na to, že jsou 

2 Znění otázek: "Z jakých duvodu jste hrdý na to, že jste občanem České republiky?" a "Z jakých 
duvodu nejste hrdý na to, že jste občanem České republiky?" 
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občany České republiky. Šest procent lidí má stejný pocit v souvislosti s kauzami 
kolem pOdnikatelu Koženého a Krejčíře, shodně necelá čtyři procenta oslovených 
uváděla okrádání cizincu v tuzemsku (například ze strany taxikářu) a krádeže 
Čechu v zahraničí. Pro téměř 3 % respondentu nejsou duvodem k hrdosti na 
české občanství události spojené s technoparty CzechTek. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz 

Vztah občanu k naší zemi 

Technické parametry 
Výzkum: 
Otázky: 
Termín terénního šetření: 
Početrespondentď: 
Reprezentativita: 
Výběr respondentď: 
Zveřejněno dne: 
Zpracovala: 

Naše společnost 2005, v05-12 
OV.142, OV.143, OR.125 
5. - 12. prosince 2005 
1098 
obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
kvótní výběr 
23. ledna 2006 
Naděžda Horáková 

V prosinci 2005 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR ve svém 
výzkumu mimo jiné zajímalo o to, jaký vztah mají obyvatelé České republiky 
k místu, kde žijL1 

Tabulka 1: Jak blízký vztah máte k ... (odpovědi respondentu v %) 
velmi blízký blízký ne moc blízký vubec ne blízký 

Vaší čtvrti či vesnici 37 48 11 2 
Vašemu městu 34 53 10 2 
regionu, ve kterém žijete 29 55 12 2 
České republice 29 59 9 1 
Evropě 16 56 18 4 
Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi "nevím". Do analýzy nebyli 
zahrnuti respondenti, kteří uvedli, že se jich položená otázka netýká. 

Přibližně tři čtvrtiny českých občanu mají blízký či dokonce velmi blízký vztah ke 
své čtvrti či vesnici, ke svému městu, k regionu, v němž žijí, k České republice 
i Evropě. Jako velmi blízký označovali respondenti nejčastěji vztah ke své čtvrti či 
vesnici (37 %). Více než třetina dotázaných (34 %) uvedla, že má velmi blízký 
vztah ke svému městu. Přibližně tři z deseti Čechu (29 %) pak pociťují velmi 
blízký vztah k regionu, ve kterém žijí, a k České republice. K Evropě má velmi 
blízký vztah podle svého vyjádření 16 % dotázaných, další více než polovina (56 
%) označila svuj vztah k Evropě jako "blízký". 

Za ne moc blízký či vubec ne blízký považovala vztah ke své čtvrti či vesnici, ke 
svému městu, k regionu, ve kterém žije, a k České republice jen přibližně 
desetina oslovených. Ne moc blízký či vubec ne blízký vztah k Evropě má pětina 
českých občanu. 

1 Otázka: "Jak blízký máte '{ztah k Vaší čtvrti či vesnicit. Vašemu městu, regionu, ve 
kterém žijete (např. Haná, Sumava, Krušnohorsko ... ), Ceské republice, Evropě?" 

-'olše Spol eč' " ?" 
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Ve výzkumu jsme se dále všech respondentů zeptali, zda by si vybra-Ii Českou 
republiku, pokud by měli možnost vybrat si zemi, ve které chtějí Žít. 2 

Graf 1: Kdybyste měl možnost sj vybrat, chtěl byste žít v ČR? (odpovědi 
respondentů v%) 

39 

o rozhodně ano 
Ospíše ano 

Iii spíše ne 
• rozhodně ne 

• neví 

Vke než tři čtvrUny českých občanB by si v případě možnosti volby vybrali 
k životu Českou republ1ku. Naopak naši zemi by si pro svůj život nezvolHo 16 % 
obyvatel starších 15 let. 8% dotázaných v našem průzkumu uvedlo, že nevi, jak 
by se v tomto případě rozhodlo. 

Život v České republice by si častěji nezvolili mladí lidé ve věku od 15 do 29 let. 
(Zápornou odpověď zvol-ilo 27 % respondentů ve věku 15 až 19 let a 22 % 
respondentů ve věku 20 až 29 let, ale pouze 8 % dotázaných starších 60 let. ) 

Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR se ve svém prosincovém 
výzkumu dále zajímalo o to, jak by se lidé rozhodli v případě, kdyby se Česká 
republika ocitla ve VOjenském ohrožení, a oni by měli možnost dobrovolně se 
přihlásit k účasti na její obraně.3 

Graf 2: Přihlásil byste se dobrovolně k účasti na obraně ČR? (odpovědi 
respondentů v %) 

16 12 

20 

25 O rozhodně by se přihlásil 

O spíše by se přihlásil 

. sp_íše bysenep_řihlásiJ 

.-rozhodne by se nepřihlásil 

• neví 

Necelá polovina dotázaných občanu (47 %) uvedla, že by se dobrovolně 
nepřihlásila k účasti na obraně České republiky, kdyby se naše země ocitla ve 
vojenském ohrožení. 12 % oslovených uvedlo, že by se rozhodně přihlásilo, další 
čtvrtina dotázaných by se podle svých slov "spíše přihlásila". 16 % respondentů 
si nebylo jisto, jak by se v takovém případě rozhodlo. 

2 Otázka: "Kdybyste měl možnost vybrat si zemi, ve kter-é byste chtěl žít, vybral byste si 
Českou republiku?" 
3 Otázka: "K-dyby se Česká republ-ika ocitla ve VOjenském ohrožení a Vy byste měl 
možnost dobrovolně se přihlásit k účasti na její obraně, jak byste se rozhodl? (viz graf 
2)" 
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Poměrně výrazný rozdíl v ochotě zapojit se do obrany naší země panoval mezi 
muži a ženami. K účasti na obraně naší vlasti by se rozhodně nebo spíše 
přihlásilo 53 % mužů a 23 % žen a nepřihlásilo by se 23 % mužu a 58 % žen. 
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Sociologický ústav AV éR 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

V Holešovičkách 41, Praha 8 
Tel./fax: 286840 129, 130 

E-mail: rezkova@soc.cas.cz 

Nakolik jsme spokojeni v osobním životě. 
Jak vidíme perspektivy vlastní, obyvatel ČR a lidstva. 

Technické parametry 
Výzkum: 
Otázky: 
Termín terénního šetření: 
Počet respondentů: 
Reprezenta tivita : 
Výběr respondentů: 
Zveřejněno dne: 
Kód tiskové informace: 
Výsledky zpracovala: 

Naše společnost 2003, 03-03 
ov.1, ov.2a, ov.2b, oV.21a - c 
3.-10.3. 2003 
1110 
obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
kvótní výběr 
14. dubna 2003 
ov30414 
Miluše Rezková 

Pravidelně jednou ročně pokládáme respondentum otázku: "Jak jste celkově 
spokojen se svým osobním životem?" Více než polovina (56 %) dnes vyslovuje 
spokojenost, 29 % je "ani spokojeno, ani nespokojeno" a u 14 % převažuje 
nespokojenost. Z výsledků zachycených v tabulce 1 vyplývá, že hodnocení 
osobního života se v průběhu posledních pěti let mění jen minimálně. V 
současnosti byl nicméně zjištěn výraznější pokles skupiny těch, kteří jsou "ani 
spokojeni, ani nespokojeni" (od února 2002 o 7 procentních bodu) a mírný 
nárust části spokojených občanu. 

Tabulka 1: Jak jste spokojen se svým osobním životem? (v %) 

12/99* 12/00* 12/01* 2/02* 3/03 
Velmi spokojen 11 10 8 8 5 
Poměrně spokojen 40 45 46 44 51 
Ani spokojen, ani nespokojen 37 33 32 36 29 
Poměrně nespokojen 9 10 11 9 12 
Velmi nespokojen 3 2 2 3 2 
NEVí O O 1 O O 
spokojen/nespokojen 51/12 55/12 54/13 52/12 56/14 
* Možnosti odpovědí: velmi spokojen, spíše spokojen, tak napůl, spíše nespokojen, rozhodně 
nespokojen. 

Dotázaní měli dále možnost sdělit, zda mají obavy, případně z čeho. Dvě třetiny 
obavy přiznaly (65,5 %), třetina odpověděla záporně (33,S %)1. Ti, kteří 
přítomnost obav potvrdili, vysvětlovali, z čeho je mají2

• Celkové rozložení obav v 
české populaci, včetně údaju z roku 2001, zachycuje tabulka 2. 

1 otázka: "Máte z něčeho obavy?" Možnosti (nic jsme jim nenabízeli) odpovědí: Má / nemá. 
2 otázka pro respondenty, kteří uvedli, že mají obavy: "Z čeho máte obavy?". V r. 2001 byl použit 
dotaz: "Když se zamyslíte nad svojí současnou situací, co Vás nejvíce zneklidňuje? Máte z něčeho 
obavy? Pokud ano, z čeho?" 
1 
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Vyjádřené obavy lze roztřídit do tří podobně početných skupin. Celkově asi pětina 
dotázaných (19,6 %) je vztahovala bezprostředně k nim samotným a k jejich 
rodinám - souvisely např. se zdravím, problémy v rodině a manželství, osaměním 
apod. Podobně rozšířené byly ale také obavy sociálně-ekonomického rázu - např. 
z nezaměstnanosti, ze zhoršení životních podmínek a sociálních jistot obecně 
(20,S %). Relativně často se vyskytlo znepokojení ze situace ve světě, konkrétně 
z blížící se války v Iráku, a z válečných konfliktu obecně (16,4 %). Oproti 
poslednímu šetření v roce 2001 značně ustoupily obavy vysloveně subjektivního 
charakteru a vedle toho se podstatně rozšířilo znepokojení z vývoje ve světě, 
konkrétně z válečných konfliktu. 

Tabulka 2: Z čeho mají lidé osobně obavy (v %) 

Měsíc/rok šetření: 1/01 3/03 
Obavy týkající se vlastního osobního života a rodiny (např. nemoc, operace, 
zdravotní stav, studium, zkoušky, přijetí na školu, ztráta někoho blízkého, 
samota, problémy s dětmi, s rodiči, konflikty v rodině, stáří,apod.) 
Sociálně-ekonomická situace, ekonomika (např. strach z nezaměstnanosti, ze 
ztráty zaměstnání, problémy v práci, v podniku, neúspěch v podnikání, osobní 
finanční problémy, nedostatek peněz, horší životní úroveň, inflace, drahota, 19,9 20,S 
zdražování, bytová situace, nemožnost sehnat byt, ztráta jistoty bydlení, 
hospodářská situace, zhoršení ekonomiky, krachy podnik{J, bank apod.) 
Zahraničně-politická situace (např. obavy o mír, strach z války, ze světového 
dění) 
Vnitropolitická situace (např. vývoj po volbách, obavy ze vstupu ČR do EU) 
Kriminalita, drogy 
Budoucnost ( obecně) 
Globální problémy (např. budoucnost lidstva, zhoršování životního prostředí, 
změny klimatu) 
Jiná odpověď 
NEMÁ OBAVY 
Pozn.: Zpracovávána vždy první odpověď respondenta. 

16,4 
2,2 
1,4 
1,9 
0,7 

Šetření se dále zabývalo rozšířením optimismu a skepse v pohledu na vlastní 
budoucnost respondenta a jeho nejbližších, na budoucnost obyvatel ČR a lidstva 
celkově3 

- viz tab. 3. Z jeho výsledku vyplynulo, že vlastní budoucnost je 
spatřována lépe než vyhlídky obyvatel ČR a mnohem lépe než perspektivy celého 
lidstva. O budoucnosti své a svých blízkých se vyjadřují optimisticky téměř tři 
čtvrtiny dotázaných (71 %), o budoucnosti českého obyvatelstva 58 %. V 
souvislosti s perspektivami lidstva jako celku již jednoznačně převažuje skeptický 
postoj (53 %); optimisty zustává 39 % respondentu. 

Tabulka 3: Pohlížíte do budoucna s optimismem nebo pesimismem? (v %) 

Pokud jde: O Vás O lidi v Ceské O budoucnost 
a vaše blízké republice lidstva celkově 

Rok šetření 99 01 03 99* 01* 03 99 01 03 
rozhodně s optimismem 17 13 12 7 S S 7 4 S 
spíše s optimismem 52 64 59 40 47 53 39 37 34 
spíše s pesimismem 26 19 25 38 35 34 34 36 42 
rozhodně pesimismem 3 2 2 11 7 3 12 12 11 
NEVI 2 2 2 4 6 S 8 11 8 
Optimismus 69 77 71 47 52 58 46 41 39 
Pesimismus 29 21 27 49 42 37 46 48 53 

v ov 

Pozn.: Setřeni v r. 1999 a 2001 byla provedena vzdy v prosinci. *Použlta formulace: "O nas stát, 
naši společnost". 

3 Otázka: "Jakým zpusobem pohlížíte do budoucnosti, pokud jde o ... (dále viz tab. 2)7" 
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Současné nálady občanu jsou v porovnání s rokem 2001 ve znamení jistého 
nárustu skepse pokud jde o osobní budoucnost (o 6 procentních bodu) i o 
perspektivy lidstva (o 5 procentních bodu). Osobní očekávání se tak po vzestupu 
optimismu v prosinci 2001 vrátila na předchozí úroveň. Vedle toho perspektivy 
lidstva jsou vnímány s rostoucím znepokojením: od r. 1999 registrujeme 
postupný pokles optimismu, resp. nárust skepse. Hodnocení budoucnosti 
obyvatel ČR přitom vykazuje pozvolnou vzestupnou tendenci. 

V přístupu k celému okruhu otázek hrají značnou roli některé sociálně 
demografické faktory. Platí, že osobní spokojenost a optimismus do budoucna ve 
všech třech sledovaných směrech klesá s rostoucím věkem a roste spolu s 
dosaženým vzděláním a s výší životní úrovně. Z regionálních vlivu se prokázaly o 
něco příznivější postoje Pražanu a naopak skeptičtější mezi venkovským 
obyvatelstvem, což ale zřejmě souvisí s větším zastoupení starší populace na 
venkově. Nijak nebo jen nevýznamně se promítl vliv pohlaví a víry - podobné 
byly jak postoje mužu a žen, tak občanu bez vyznání a římskokatolických 
věřících. 

3/[3] 



Sociologický ústav AV ČR 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

V Holešovičkách 41, Praha 8 
Tel./fax: 286 840 129, 130 

E-mail: seidlova@soc.cas.cz 

Mezilidské vztahy v České republice 

Technické parametry 
Výzkum: 
Otázka: 
Termín terénního šetření: 
Počet respondentů: 
Reprezentativita: 
Výběr respondentů: 
Zveřejněno dne: 
Zpracoval: 

Naše společnost 2004 
OV. 68-71 
15.- 22. března 2004 
1 056 
obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
kvótní výběr 
5. dubna 2004 
Adéla Seidlová 

Nedílnou součástí prostředí, ve kterém žijeme, je také mezilidské prostředí 
vztahu. Mezilidské vztahy v České republice a jejich hodnocení českými občany 
bylo jedním z dílčích témat, které se naším "životním prostředím" zabývalo. 

První otázky v tématickém bloku se ptaly na mezilidské vztahy v naší zemi 
obecně. Nejprve jsem respondentum položili otázku: "Jaké jsou, podle Vašeho 
názoru, vztahy mezi lidmi v České republice? Varianty a četnosti odpovědí na 
tuto otázku jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Hodnocení vztahu v České republice (v %). 

rozhodně dobré 
spíše dobré 
spíše špatné 
rozhodně špatné 
neví 
Celkem 

v% 
1 

40 
47 
7 
5 

100 

v názorech respondentu poněkud převládalo přesvědčení, že jsou ,mezilidské 
vztahy v České republice spíše špatné, oproti 41 % dotázaných, kteří uvedli, že 
vztahy mezi lidmi jsou zde "rozhodně" nebo "spíše dobré", to bylo celkem 54 %, 
kteří je označili za "spíše" nebo "rozhodně špatné". 

Výrazně lépe hodnotili mezilidské vztahy lidé, kteří svou vlastní životní úroveň 
hodnotili nadpruměrně, u těchto dotázaných vždy převládalo pozitivní hodnocení 
mezilidských vztahu nad negativním. Naopak ti, kteří svou životní úroveň 
hodnotili nejvýše výrazem "ani dobrá, ani špatná", nebo dokonce "spíše" či 
"velmi špatná", u těchto respondentu vždy (statisticky) významně převládalo 
negativní hodnocení meZilidských vztahu v ČR nad pozitivním. 

1/[3] 
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Mezilidské vztahy v ČR hodnotí mnohem pozitivněji zejména ti/ kteří jsou 
svobodní (nebyli tedy nikdy dříve ženatÍ/vdané)/ naopak nejhuře je hodnotí ti/ 
kteří jsou rozvedení. Poněkud lépe hodnotí mezilidské vztahy ti, kteří žijí bez 
partnera, než lidé žijící s partnerem (zde se však silně projevuje vliv mladých lidí, 
kteří jsou dosud svobodní). Podle vzdělání jsme nenašli významné diference 
v hodnocení mezilidských vztahu v ČR/ což je spíše překvapivé, vysokoškoláci 
bývají v mnohých ohledech více optimističtí. V tomto případě toto však neplatí. 
Stejně tak jsme nenašli významného rozdílu mezi lidmi bez vyznání a těmi, kteří 
se hlásí k některému náboženskému vyznání. 

Předpokládali jsme dále jistý vliv velikosti domácnosti a ten se v analýzách 
potvrdil: ti, kteří žijí v domácnostech s větším počtem členu, hodnotí mezilidské 
vztahy v naší zemi významně pozitivněji, než ti, kteří žijí v malých domácnostech 
či dokonce sami. 

Češi také nejsou přílišní optimisté co se týká předpokládaného vývoje 
mezilidských vztahu v ČR. Nejvíce Čechu si totiž myslí, že mezilidské vztahy u 
nás se v tomto roce nezmění (67 % dotázaných)/ víc je také těch, kteří si myslí/ 
že se v tomto roce mezilidské vztahy v České republice zhorší, než je těch/ kteří 
očekávají zlepšení1

• 

Dále jsme se zabývali tím/ jak se podle veřejného mínění vyvíjely vztahy mezi 
specifickými skupinami lidí v roce 2003. Výsledky přináší tabulka 2. 

Tabulka 2: "Domníváte se/ že se v roce 2003 zlepšily/ nezměnily nebo zhoršily 
vztahy mezi ... (v %). 

zleQšily nezměnily zhoršily neví 
a) muži a ženami, 6 75 10 9 
b) rodiči a dětmi, 4 66 24 6 
c) mladými lidmi, 6 58 27 9 
d) lidmi v hromadné dopravě, 2 54 32 12 
e) lidmi na pracovištích, 3 43 35 19 
f) příbuznými, 6 77 12 5 
g) manželi a partnery, 3 70 15 12 
h) sousedy, 4 69 23 4 
Q nadřízen:i:mi a Eodřízen:i:mi." 2 44 34 20 

Pokud bychom se podívali pouze na to/ které vztahy se v minulém roce zlepšily/ 
nenašli bychom příliš statisticky významné rozdíly. Snad pouze vztahy mezi muži 
a ženami/ vztahy mezi mladými lidmi a vztahy mezi příbuznými snad naznaly 
v poslední době zlepšení. Z opačného pohledu, nejméně se zhoršily vztahy mezi 
muži a ženami, vztahy mezi příbuznými a vztahy mezi manželu a partnery. 

Co však mužeme říci jistě, v posledním období se zhoršují vztahy mezi lidmi na 
pracovištích, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými a vztahy mezi lidmi ve 
veřejné dopravě; mužeme pouze předpokládat, že to jsou také mezilidské 
vztahy, jejichž úroveň je hodnocená nejvíce negativně. 

V roce 1992 byla pokládána shodná otázka, výsledky nám tedy umožňují 
srovnání s názorem veřejnosti na vývoj mezilidských vztahu před dvanácti lety a 
nyní, porovnání je uvedeno v tabulce 3. Nejvýznamnější změna od roku 1992 
nastala v oblasti vztahu mezi rodiči a dětmi - v roce 1992 bylo pouze o 2 
procentní body více těch/ kteří říkali, že se tyto vztahy zhoršily, než bylo těch, 
kteří si mysleli, že se zlepšily. Nyní to však je již o 20 procentních bodu více. 

1 Otázka: "Ajaké, podle Vás, budou vztahy mezi lidmi v roce 20047 Myslíte se, že se asi zlepší (4 
% respondentu), zustanou stejné (67 % respondentu), zhorší (21 % dotázaných)." Ostatních 8 % 
dotázaných nevědělo, jak se mohou mezilidské vztahy u nás v roce 2004 změnit. 

~e 'loG"> 
SPolečnost, 
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Tabulka 3: Hodnocení vývoje vztahů mezi vybranými skupinami, srovnání 1992 a 
2004 (v %). 

vztahy se zlepšily vztahy se zhoršily 
v roce v roce v roce v roce 
1992 2004 1992 2004 

a) muži a ženami, 10 6 12 10 
b) rodiči a dětmi, 14 4 16 24 
c) mladými lidmi, 14 6 34 27 
d) lidmi v hromadné dopravě, 5 2 42 32 
e) lidmi na pracovištích, 7 3 48 35 
f) příbuznými, - * 6 - * 12 
g) manželi a partnery, 14 3 15 15 
h) sousedy, 8 4 28 23 
i) nadřízenými a podřízenými." 11 2 44 34 

, o , * V roce 1992 nebyla tato otazka respondentum pokladana. 

V prosinci 1992 hodnotili lidé stejně jako nyní, že nejhůře se vyvíjejí vztahy mezi 
lidmi na pracovištích, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými a vztahy mezi lidmi 
v hromadné dopravě. Ve všech těchto případech vždy převažovalo o více než 30 
% těch odpovědí, že se tyto vztahy zhoršily, než bylo těch, že se zlepšily. 

V obou letech (1992, 2004) hodnotili lidé, že se také významně zhoršily vztahy 
mezi sousedy a vztahy mezi mladými lidmi (převaha negativních hodnocení nad 
pozitivními vždy o cca. 20 procentních bodů). 

V poslední otázce tohoto tématického bloku jsme se zaměřili na to, zda 
respondentům našeho šetření nějakým způsobem pomáhají jejich rodiče. Ptali 
jsme se otázkou: "pomáhají Vám Vaši rodiče a) finančně, peněžní půjčkou, b) 
hmotně, např. oblečení, jídlo, c) fyzicky, např. hlídání dětí, pomoc při úklidu." 
respondenti volili z těchto možných variant odpovědí: významně, částečně, 
zanedbatelně, vůbec ne. 

U každé z těchto otázek uvádělo vždy cca. 40 % naší dospělé populace, že se 
jich uvedená otázka netýká (v převážné většině z toho důvodu, že nemají rodiče, 
kteří by jim mohli pomoci), v posledním případu - fyzická výpomoc, zejména 
hlídání dětí jich byla polovina (tedy kromě těch, kteří nemají rodiče, kteří by jim 
mohli pomoci, jsou zde také ti, kteří nemají děti). 

Naši rodiče nám nejčastěji pomáhají hmotně, např. oblečením nebo jídlem. 
Alespoň "částečně" nám tak rodiče pomáhají ve 49 % případů. Následuje pomoc 
finanční, např. formou peněžní půjčky. Takto nám rodiče alespoň "částečně" 
pomáhají ve 46 % případů. Alespoň "částečnou" fyzickou pomoc (hlídání dětí, 
úklid) uvedlo 44 % těch dotázaných, kterých se tato varianta týká (viz tabulka 
4). 

Tabulka 4: Jak nám pomáhají naši rodiče. 

významně částečně zanedbatelně vubec N 
a) finančně, peněžní pujčkou 20% 26% 20% 34 % 653 
b) hmotně, např. oblečení, 24% 25% 19 % 32 % 656 

jídlo 
c) fyzicky, např. hlídání dětí/ 13 % 31 % 17 % 39 % 513 

pomoc při úklidu 

Poznámka: v tabulce jsou uvedeni pouze ti respondenti, kteří uvedli, že se jich tato varianta týká. 
Jejich počet je uveden v posledním sloupCi tabulky pod označením "N". 
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Co je v našem životě dtiležité 

Technické parametry 
Výzkum: 
Otázky: 
Termín terénního šetření: 
Počet respondentů: 
Reprezentativita: 
Výběr respondentů: 
Zveřejněno dne: 
Kód tiskové informace: 
Výsledky zpracovala: 

Naše společnost 2003, 03-04 
OV.23 a - h 
7. - 14.4.2003 
1067 
obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
kvótní výběr 
12.5.2003 
OV30512 
Miluše Rezková 

V dubnovém šetření byl větší prostor věnován otázkám soukromého života 
našich obyvatel. Dotázaní mimo jiné určovali, nakolik jsou v jejich životě důležité 
některé faktory!. 

Tabulka 1: "Jak důležité jsou ve Vašem životě následující okolnosti?" (v %) 

Velmi Spíše Spíše Zcela neví 
důležité důležité nedůležité nedůležité 

Práce 54 31 9 4 2 
Rodina 83 14 2 1 O 
Přátelé 51 40 8 1 O 
Volný čas, koníčky 34 47 17 2 O 
Politika 4 22 46 27 1 
Děti 72 13 4 4 7 
Partner 71 16 5 4 4 
Rodiče 68 19 3 6 4 

Výzkum ukázal, že nejvýznamnější místo ve svém životě respondenti pnplsují 
rodinnému prostředí: rodinu v této souvislosti označilo za velmi důležitou 83 %, 
děti 72 % a partnera 71 %. Rodiče jsou velmi důležití pro asi dvě třetiny 
respondentů (68 %). 

Pro většinu dotázaných představuje vysokou hodnotu práce - pro 54 % je to 
velmi důležitá, pro 31 % spíše důležitá sféra. Podobně, jen o něco méně 
významně, jsou oceňováni přátelé - pro 51 % respondentů hrají velmi důležitou, 
pro 40 % spíše důležitou roli v jejich životě. 

Značný význam byl přikládán volnému času a koníčkům. Ty považuje za 
nedůležité jen asi pětina dotázaných, zatímco pro ostatní představují velmi (34 
%) nebo spíše (47 %) důležitou okolnost v jejich životě. 

1 Formulace otázky a nabídka odpovědí - viz titulek a text tabulky 1. 
1 
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Politika hraje podle výpovědí většiny dotázaných v jejich životě jen nevýznamnou 
roli. Podstatné místo jí přisuzuje pouze asi čtvrtina - pro 4 % je velmi, pro 22 % 
spíše důležitá. 

Analýza odpovědí určitých sociodemografických skupin respondentů potvrdila, že 
ženy přikládají větší význam rodině a dětem, naopak muži kromě práce také 
koníčkům a politice. S výší vzdělání respondentů narůstalo ocenění práce a 
politiky v jejich životě. Pro nejmladší generaci 15 - 20letých hrají významnou roli 
přátelé a volný čas, přitom méně často označovali jako velmi důležité místo 
rodiny a rodičů. Regionálně akcentovali důležitost práce respondenti ze severních 
Čech a ze severní Moravy a Slezska. V souvislosti s politikou se ukázalo, že ji za 
významnou vnímají nejčastěji lidé z obcí o velikosti 800 až 1 999 obyvatel - pro 
34 % je "spíše" nebo "velmi" důležitá. 
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Hodnotové orientace v naší společnosti 

Jan Červenka 

Od počátku roku 2004 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR 
zapojilo do spolupráce na výzkumném projektu "Sociální a kulturní soudržnost 
v diferencované společnosti'\ který finančně podporuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí České republiky a na jehož řešení se společně podílejí pracovníci 
Centra pro sociální a ekonomické strategie (CESES), které je výzkumným 
pracovištěm Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, a Sociologického 
ústavu AV ČR. Součástí uvedeného projektu jsou i některá dílčí šetření veřejného 
mínění realizovaná postupně v rámci kontinuálních výzkumu Naše společnost, jež 
CVVM provádí na reprezentativních souborech dotázaných zastupujících populaci 
České republiky ve věku od 15 let. V řÍjnu 2004 na této bázi proběhlo šetření1 , 
v němž respondenti kromě jiného odpovídali na několik otázek, které se týkaly 
jejich priorit a hodnotové orientace. 

Nejprve byla všem respondentum položena otázka, která zkoumala jejich vlastní 
hierarchii jednotlivých sfér lidského života. Dotázaní obdrželi kartu se šesti 
vybranými oblastmi, které měli seřadit podle významu pro ně samotné. 2 

Tabulka 1: Umístění životních oblastí podle významu pro respondenta (%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. neví ruměr 
rodina 77,2 13,3 4,9 2,9 0,9 0,4 0,4 1,38 
přátelé a známí 10,4 32,9 31,1 20,5 3,7 1,0 0,4 2,77 
práce 8,7 38,3 24,9 19,9 4,7 1,9 1,6 2,79 
volný čas 2,1 8,9 28,6 38/8 14,5 5,9 1/2 3/73 
veřejná činnost, 

0,6 2,4 3,7 10/6 52,1 25,7 
angažovanost, politika 4,9 4,98 

nábožensk T život 08 4 1 6,2 5,4 19,1 59,2 5,2 5,27 
Zdroj: CWM, výzkum Naše společnost, šetření 04-10. 

Výsledky zachycené v tabulce 1, která ukazuje relativní četnosti jednotlivých 
umístění příslušných oblastí a celkový pruměr umístění pro každou oblast, jasně 
vypovídají o tom, že z celkového pohledu zdaleka nejduležitější sféru života 
představuje rodina. Tu na první místo postavily více než tři čtvrtiny dotázaných. 
Jinou než nejvyšší prioritu rodině přitom přisuzovali především lidé mladí, 
svobodní a bezdětní, častěji šlo o muže než ženy a poněkud nižší frekvence 
prvního místa se zde vyskytla rovněž u rozvedených a těch, kdo žijí ve své 
domácnosti sami. 

Na druhém a třetím místě, prakticky bez rozdílu z hlediska celkového pruměru 
získaných umístění a jen s nevelkými diferencemil pokud jde o podíly 
v jednotlivých pořadích l skončili přátelé a známí společně s prací. Práci přitom 
relativně výše v pruměru řadili kvalifikovaní dělníci (pruměr 2,28), vysoce 
kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci (2,39), nezaměstnaní (2,62), lidé 
ve věku 30 až 44 let (2,54) a 45 až 59 let (2 /63). Výrazně nižší prioritu jí naopak 
přisuzovali studenti (3,42), respektive mladí lidé ve věku 15 až 19 let (3,47). 
Kromě toho má práce relativně větší význam pro muže (2,68) než ženy (2,90). 
Naopak přátele a známé kladou relativně výše mladí lidé ve věku 15 až 19 let 
(2,06) a v menší míře od 20 do 29 let (2 /55), často studenti (2,11). 

1 Šetření probíhalo ve dnech od 11. do 18. října 2004. Dotazováno bylo celkem 1058 respondentu. 
2 Otázka: "Jaký význam pro Vás osobně mají sféry lidského života uvedené na následující kartě? 
Seřadte je prosím od 1 do 6, kdy 1 znamená nejvýznamnější. a) Přátelé a známí, b) veřejná 
činnost, angažovanost, politika, c) rodina, d) náboženský život, e) práce, f) volný čas." 



Na čtvrtém místě s poměrně výrazným odstupem za sférou práce skončila oblast 
volného času. Podobně, jako tomu bylo v případě přátel a známých, i tuto oblast 
stavěli v pruměru výše mladí ve věku 15 až 19 let (3,15), respektive studenti 
(3,21). Relativně vyšší význam volnému času oproti jiným skupinám přisuzují 
i nekvalifikovaní dělníci (3,52) a nezaměstnaní (3,47). 

Podstatně menší význam pak lidé přisuzují politice, kterou mezi první tři oblasti 
zařadilo jen 6,7 % dotázaných, což je dokonce méně než podíl respondentu, kteří 
na jedno z prvních třech míst zařadili oblast náboženského života (11,1 %). 
Přesto však z hlediska celkového pruměru skončila sféra politiky a veřejného 
pusobení výše než oblast náboženství, protože to bylo mnohem častěji než ona 
řazeno na poslední místo (59/2 % oproti 25,7 %). Je samozřejmé, že sféra 
náboženství je mnohem duležitější pro respondenty věřící v Boha (4,06) než pro 
ateisty (5,75). 

Analogickým zpusobem jako hierarchie životních sfér z pohledu dotázaných 
v první otázce bylo dále v šetření zjišťováno i pořadí některých hodnot.3 

Tabulka 2: Pořadí hodnot podle duležitosti pro respondenta (%) 

L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. neví ruměr 
pravda 
svoboda 
jednotlivce 
humanita 
(lidskost) 

26,8 18,4 15,5 13,2 10,1 6,5 5,2 2,2 2,1 3,13 

27,0 13,7 10,2 11,3 7,6 10,7 9,3 7,7 2,5 

11,5 15/1 14,2 12,0 12,3 14,1 10,9 7,2 2,7 

vzájemná 
odpovědnost 

9,5 13,8 14,5 12,9 14,7 9,7 11,1 10,8 3,0 

rovnost mezi lidmi 7,2 
spravedlnost soc. 
rozdílu 
solidarita 

9,6 

16,1 11,4 12,0 10,6 10,6 11,2 17,0 

8,0 11,0 11,6 15,2 11,2 15,5 14/2 

s potřebnými 4,4 7,4 12,8 14,0 

vlastenectví 3,3 5,9 8,2 10,0 
Zdroj: CWM, výzkum Naše společnost, šetření 04-10. 

13,7 16,9 16,2 11,0 

12,2 16,2 15J 24,6 

3,9 

3,7 

3,6 

3,9 

3,68 

4,24 

4,41 

4,71 

4,89 

5,03 

5,66 

Jak ukazují data z výzkumu zaznamenaná v tabulce 2, rozdíly mezi celkovým 
postavením jednotlivých, víceméně abstraktních hodnot jsou podstatně menší, 
než tomu bylo v případě konkrétních oblastí života, kterým z pohledu subjektivní 
duležitosti jasně dominovala rodina a kde dvěma posledním oblastem byl 
v pruměru připisován výrazně menší význam. V podstatě to znamená, že na 
rozdíl od jednotlivých životních sfér, které z hlediska významu většina lidí vnímá 
podobným zpusobem, jsou uvedené hodnoty v rámci populace řazeny poněkud 
rozmanitěji. Jejich hierarchická struktura ve vědomí lidí přitom často nemusí být 
příliš výrazná nebo pevně zakotvená. 

Z hlediska celkového pruměru jednotlivých hodnot se na prvním místě objevila 
pravda, za níž následovala svoboda jednotlivce. Obě tyto hodnoty prakticky 
shodně zařadila více než čtvrtina dotázaných na nejvyšší příčku, ovšem v případě 
svobody jednotlivce opět více než čtvrtina respondentu (27,7 %) tuto hodnotu 
naopak zařadila na jedno ze tří posledních míst, zatímco u pravdy to bylo jen 
13,9 %. Analýza ukázala, že svobodu jednotlivce silněji akcentují lidé, kteří sami 
sebe řadí do pravé části politického spektra, respondenti s dobrou životní úrovní, 
mladí ve věku 15 až 19 let a v menší míře i 20 až 29 let, studenti a muži. 

3 Otázka: "Jakou duležitost přikládáte následujícím hodnotám? Seřadte je prosím od 1 do 8, 
kdy 1 znamená nejdůležitější. a) Solidarita s potřebnými, b) vlastenectví, c) humanita (lidskost), 
d) pravda, e) spravedlnost SOCiálních rozdílu, f) svoboda jednotlivce, g) rovnost mezi lidmi, 
h) vzájemná odpovědnost." 



Na třetím a čtvrtém místě s nevelkým odstupem mezi sebou skončila humanita 
a vzájemná odpovědnost. Vzájemnou odpovědnost přitom řadili výše lidé, kteří 
životní úroveň své domácnosti hodnotí jako "dobrou" (pruměr 4,07) nebo "ani 
dobrou, ani špatnou" (4,39), než ti se špatnou životní úrovní (4,94). Poněkud 
silněji vzájemnou odpovědnost zdurazňovali i absolventi vysokých škol (4,05) 
nebo středních škol s maturitou (4,12). Jiné statisticky významné 
sociodemografické diference analýza u těchto dvou položek neodhalila. 

Na pátém až sedmém místě se opět s poměrně nevýraznými rozdíly umístily 
rovnost mezi lidmi, spravedlnost sociálních rozdílu a solidarita s potřebnými. 
Všechny uvedené hodnoty měly relativně vyšší prioritu mezi respondenty, kteří 
se hlásí k levici. Spravedlnost sociálních rozdílu a rovnost mezi lidmi pak 
relativně výše kladli lidé se špatnou životní úrovní. 

Na posledním, osmém místě skončilo s trochu výrazne]slm odstupem 
vlastenectví. Zde se žádné významné sociodemografické diference neobjevily. 

K hodnotovým orientacím se vztahovala i další otázka, která prostřednictvím 
baterie vybraných vlastností zjišťovala, které z nich by si měly podle respondentu 
osvojit současné děti, aby se uplatnily v životě a byly přínosem pro společnost. 4 

Tabulka 3: Měly by si současné děti osvojit ... ? (%) 

rozhodně spíše spíše rozhodně neví +/-

pracovitost 
pocit odpovědnosti 
tolerance a respekt 

k odlišnostem 
šetrnost, skromnost 
nesobeckost 
soutěživost 
schopnost vyznat se 
ohleduplnost 
otevřený vztah k lidem 
schopnost navazovat kontakty 

a přátelství 

ano 
80 
80 

43 

45 
51 
32 
50 
58 
41 

46 

snaha uplatnit své schopnosti 69 
snaha vyniknout 36 
zásadovost 50 
prosazování vlastních názoru 31 
Zdroj: CWM, výzkum Naše společnost, šetření 04-10. 

ano 
19 
18 

47 

42 
41 
51 
41 
34 
41 

49 

28 
50 
39 
51 

ne 
1 
1 

6 

10 
6 
13 
6 
6 
13 

3 

2 
10 
8 
14 

ne 
o 
O 

1 

2 
1 
1 
1 
1 
2 

O 

O 
1 
1 
1 

O 
1 

3 

1 
1 
3 
2 
1 
3 

2 

1 
3 
2 
3 

99/1 
98/1 

90/7 

87/12 
92/7 

83/14 
91/7 
92/7 

82/15 

95/3 

97/2 
86/11 
89/9 

82/15 

Z údaju v tabulce 3 vyplývá, že všechny uvedené vlastnosti za přínosné považuje 
naprostá většina lidí. Šetření sice zaznamenalo rozdíly z hlediska výše celkového 
podílu souhlasících, ale jen malé. V rámci použité škály se ovšem vedle toho 
objevovaly i rozdíly v intenzitě souhlasu. 

Téměř jednomyslnost veřejného mmem šetření zaznamenalo u postoje 
k pracovitosti (souhlas 99 %) a k pocitu odpovědnosti (98 %), přičemž čtyři 
pětiny respondentu u obou vlastností volily variantu odpovědi "rozhodně ano". 
Prakticky všeobecný souhlas se objevil i u snahy uplatnit své schopnosti (97 %) 
nebo u schopnosti navazovat kontakty a přátelství (95 %), i když intenzita 
souhlasu byla slabší než v případě prve jmenovaných vlastností. 

Relativně nejméně jednoznačnou podporu naopak měly vlastnosti jako 
prosazování vlastních názoru, soutěživost či snaha vyniknout, u nichž se 

4 Otázka: "Které vlastnosti by si podle Vás měly osvojit současné děti proto, aby se v životě 
uplatnily a současně prospívaly i celé společnosti?" (Dále viz tabulku 3) 



objevovalo vždy více než 10 % nesouhlasících a kde mezi souhlasícími výrazně 
převažovala odpověď "spíše ano" nad "rozhodně ano". 

Pro zpřehlednění a utřídění celkových výsledků týkajících se řady zcela odlišných 
vlastností jsme použili faktorovou analýzu. Ta z dat extrahovala tři významné 
faktory5, které vlastnosti, jež se na jejich tvorbě nejvíce podílely, rozdělily do tří 
skupin podle jejich věcné povahy. V každé skupině se přitom ocitly vlastnosti, 
které jsou si podobné, blízké či spolu přímo souvisejí. 

Do prvního faktoru se výrazně promítaly postoje k položkám souvisejícími se 
vztahy mezi lidmi a s lidskou pospolitostí a vzájemností. Ty v šetření zastupovaly 
vlastnosti jako nesobeckost, ohleduplnost, tolerance, otevřenost k jiným lidem, 
skromnost a šetrnost, zásadovost a v menší míře i schopnost navazovat kontakty 
a přátelství či pocit odpovědnosti. 

Ve druhém faktoru se uplatnily silně individualisticky orientované vlastnosti, jako 
třeba snaha vyniknout, prosazování vlastních názorů, soutěživost, snaha uplatnit 
své schopnosti, schopnost "vyznat se" a také schopnost vytvářet si kontakty. 

Třetí faktor spojil tradiční, víceméně konzervativní hodnoty jako pracovitost, 
pocit odpovědnosti a v menší míře i šetrnost a skromnost, zásadovost, 
ohleduplnost nebo snahu uplatnit své schopnosti. 

Analýza dále ukázala, že všechny uvedené faktory významně korelují s věkem 
dotázaného. První a třetí faktor přitom sdružují vlastnosti, které silněji zdůrazňují 
starší lidé, zatímco u druhého faktoru je to naopak nejmladší generace. Žádný 
z těchto faktorů naproti tomu nevykazoval statisticky významnou korelaci 
s politickým sebezařazením na pravolevé škále a pouze první faktor jen velmi 
slabě koreloval se subjektivním hodnocením životní úrovně domácnosti, přičemž 
některé vlastnosti, které se na tomto faktoru podílely rozhodující měrou, 
poněkud silněji akcentovali lidé se špatnou životní úrovní. 

Celkové výsledky šetření, které ovšem představovalo pouze stručnou a velmi 
neúplnou sondu do celé oblasti hodnot a životních priorit, naznačilYI že 
hodnotové orientace v české společnosti nejsou v celkovém pohledu příliš 
výrazně diferencovány a ostře vymezeny. Z hlediska životních priorit zde 
jednoznačně převládá orientace na osobní rovinu života a především na rodinu, 
přičemž postavení rodiny mimo čelo žebříčku životních priorit je často spojeno 
s určitou fází života jedince, a to zejména s obdobím jeho vlastního dospívání 
a osamostatňování se, nebo se specifickou životní situací, která znamená 
faktickou absenci vlastní rodiny. Věk je také hlavní sociodemografickou 
charakteristikou, v jejímž rámci se nejčastěji a nejzřetelněji projevují statisticky 
významné rozdíly, pokud jde o hierarchii hodnot a životních priorit. Lze přitom 
předpokládat, že individuální žebříček jednotlivce se v průběhu jeho života může 
výrazně měnit. Individuální orientace na veřejnou a politickou sféru je v české 
populaci věcí spíše výjimečnou. Bezprostřední souvislost mezi vlastní hodnotovou 
orientací a mezi politickými preferencemi či sebezařazením na pravolevé 
politické škále je celkově slabá a projevuje se pouze u některých dílčích otázek. 
To je zřejmý důsledek i doklad celkové apolitičnosti a ideologické nezakotvenosti 
naprosté většiny české veřejnosti, kterou dokládají nejen výsledky řady jiných 
výzkumů veřejného mmenl, ale i mimořádně nízká míra stranické 
organizovanosti v České republice či rapidně klesající volební účast. 

s Celková míra vyčerpané variance v příslušném řešení činila 56,1 %. Míra vyčerpané variance po 
rotaci byla u prvního faktoru 23,6 %, u druhého 19,7 % a u třetího 12,8 %. Pro rotaci byla použita 
metoda varimax. 



2005 

NEJSLEDOVANĚJší ZÁBAVNÉ CYKLY 
(Žebříček zahrnuje cykly o sledovanosti 5 a více procent.) 

Dospělí 

Poř. I Pořad K Dny TVR 1 Share 
I Hodina pravdy 10x ČT 1 SO I 20:04 53 13,41 29,05 

2 I Tak neváhej a toč - speciál! 4x ČT 1 SO I 20:04 55 12,11 28,16 
3 I Uvolněte se, prosím 46x ČT 1 PÁ I 21:30 45 11,71 30,98 
4 I Televarieté 8x ČT 1 ČT I 20:07 65 10,91 26,85 
5 IBanánové_~pj~ 52x ČT 1 ST/ÚT I 20:05 28 10,81 23,28 
6 I Hvězcly letí do století 4x ČT 1 SO I 20:06 54 10,71 22,52 
7 I Bolkoviny 5x ČT 1 ST I 21:35 44 9,61 24,32 
8 IVšechnopárty 6x ČT 1 ČT I 21:45 35 9,31 25,08 
9 I Svět rekordů a kuriozit 41x ČT 1 PO I 18:30 22 9,21 30,42 
1 O I Pošta pro tebe 24x ČT 1 ÚT I 20:35 50 9,0 I 18,93 
11 I Manéž Bolka Polívky 3x ČT 1 SO I 20:06 70 8,81 22,38 
12 I Tak neváhel a toč 50x ČT 1 PÁ I 18:30 22 8,41 31,50 
13 I AZ-kvíz 253x ČT 1 PO-PÁ I 17:30 22 6,61 28,46 
14 I Na kus řeči 12x ČT 1 ST I 21:40 44 5,41 15,66 
15 I Věšák 5x ČT 1 NE I 18:10 40 5,01 19,72 

TVR = sledovanost = % z potenciálního publika dané sociodemografické skupiny 
Share = podíl na publiku:::: % z diváku konkrétní sociodemograflcké skupiny v dané době u televizoru 

Muži 
TVR 

12,5 
10,9 
10,7 
10,0 
9,0 
9,4 
9,1 
8,4 
8,8 
1,2 
9,3 
7,5 
5,5 
5,1 
3,9 

Share 

30,33 
27,64 
31,26 
26,91 
21,77 
22,43 
25,05 
24,43 
30,80 
17,90 
26,38 
31,53 
26,62 
15,77 
16,31 

Zeny 
TVR 1 Share 

14,21 28,08 
13,21 28,57 
12,61 30,76 
11,81 26,81 
12,41 24,43 
11,81 22,59 
10,0 I 23,74 
10,21 25,60 
9,51 30,10 

10,71 19,64 
8,21 19,31 
9,31 31,47 
7,61 29,84 
5,71 15,57 
6,0 I 22,55 



Pořad 

2005 

NEJSLEDOVANĚJší ZÁBAVNÉ POŘADY 
JEDNOTLIVÉ TITULY 

(Žebříček zahrnuje tituly o sledovanosti 10,0 a více procent.) 

Dospělí 
Poř. K Datum I Den Začátek I Stopáž TVR I Share 

Muži 
TVR Share 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Nezničitelný Vladimír Menšík 
Sto největších Čechů 
- nominační večer 
Za oponou s Jiřinou 
Uvolňujte se, prosím 
Večerníček má narozeniny 
Vladimír Menšík nonstop 
Veselé vánoční (pří)hody 
Řekněte mi, kdo to je 
Abeceda hvězd 
Guinness World Records 
Neuvěřitelný svět rekordů a kuriozit 

11 I - speciál 
12 I Největší Čech - finále 
13 I Odkud já vás znám 
14 I Jsou hvězdy, které nehasnou 
15 I Tak mi tecly řekněte 
16 I Za ()lJonou s Jiřinou 
17 I Rozmarné léto s R. Hrušínským 
18 I Milane, Milane, ať se ti nic nestane! 
19 I Atlet roku 
20 I Slavní slavným 
21 I Kufr 
22 I Pocta V+W 

ČT 1 31.12.20051 sobota 21 :00:22 1 55 

ČT 1 5.5.20051 čtvrtek 20:04:34 1 131 
ČT 1 31.12.20051 sobota 20:01 :02 1 53 

ČT 1 31.12.2005 1 sobota 22:02:13 1 108 
ČT 1 3.12.2005 1 sobota 20:08:35 1 73 
ČT 1 26.12.20051 pondělí 21 :04:22 I 55 

ČT 1 24.12.2005 1 sobota 20:28:07 1 43 

ČT 1 23.4.2005 1 sobota 20:03: 10 I 55 

ČT 1 17.12.2005 1 sobota 20:06:28 1 54 

ČT 1 31.12.20051 sobota 19:01 :42 I 52 

ČT 1 22.10.2005 I sobota 1 20:03:33 I 52 

ČT 1 10.6.2005 1 ~átek I 21:37:16 I 100 

ČT 1 20.8.2005 I sobota 1 20:01 :39 I 43 

ČT 1 22.1.2005 1 sobota 1 20:07:28 I 59 

ČT 1 23.7.2005 1 sobota 1 20:06:33 1 57 

ČT 1 15.10.2005 1 sobota 1 20:07:34 1 54 

ČT 1 2.7.20051 sobota 1 20:09:24 1 80 
ČT 1 11.3.20051 pátek 1 20:43:12 I 52 

ČT 1 19.11.2005 1 sobota 1 20:07: 14 I 66 

ČT 1 12.11.2005 1 sobota 1 20:07:46 1 70 

ČT 1 26.2.2005 1 sobota 1 20:05:52 I 50 

ČT 1 5.2.2005 I sobota I 20:06:35 I 84 
Zdroj: ATO - Mediaresearch 

TVR = sledovanost = % z potenciálního publika dané sociodemografické skupiny 
Share = podíl na publiku = % z diváků konkrétní sociodemografické skupiny v dané době u televizorů 

18,51 34,10 17,5 35,00 

18,41 37,49 17,1 37,72 
18,31 34,06 17,3 34,76 
17,81 33,26 18,1 34,97 
17,61 34,76 15,6 33,58 
16,81 32,80 17,6 37,24 
15,81 29,42 15,4 30,10 
14,71 32,81 15,2 36,99 
14,91 30,25 13,9 31,59 
14,1 I 26,81 14,2 28,67 

12,5 24,97 13,8 30,40 
11,9 28,37 11,6 30,68 
11,9 31,98 12,4 36,37 
11,7 23,05 10,1 21,68 
11,1 29,66 10,7 29,59 
10,7 23,20 9,7 23,38 
10,6 28,55 9,5 27,46 
10,6 23,14 9,1 23,26 
10,5 20,36 9,5 19,93 
10,1 20,09 7,2 14,20 
10,0 18,95 9,6 20,47 
10,0 19,56 10,1 22,02 

Zeny 
TVR I Share 

19,41 33,38 

19,71 37,31 
19,21 33,49 
17,51 31,77 
19,41 35,69 
16,1 I 29,23 
16,11 28,84 
14,31 29,51 
15,91 29,23 
13,91 25,25 

11,4 20,78 
12,3 26,61 
11,4 28,49 
13,2 24,13 
11,6 29,72 
11,7 23,06 
11,7 29,43 
12,0 23,05 
11,5 20,70 
12,7 25,72 
10,3 17,80 
9,8 17,67 
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Ministr práce Zdeněk Škromach proti 
živnostníkům 

Prestižní profese? Podle mladých lidí v Česku téměř každá, kde se nepracuje rukama. Starší 
,kterájsou také víc posláním než pouhým způsobem obživy. 

Chcete být vážení? Bud'te lékařem 
Karolina Svldmochová 

Pokud by jednotlivá 
povolání dostala za svou 
prestiž známky jako ve 
škole, pak by lidé v Česku 
dali jedničku lékařům, 
učitelům a vědcům. Mezi 
průměrné žáky by se řadili 
například ministři, 
novináři, účetní či truhláři. 
A komu hrozí propadnutí? 
Jednoznačně poslancům 

a uklízečkám. 

; h>';... LABYRINT 
,~!JI."·') PRÁCE ; ,"/1/ A KARIÉRY 

Průvodce úspěšným Životem 
v zaměstnano 

Preatlinr profese 

J
sem léka,., kdo je víc
mohou si libl chirur
gnvc, aIh.:stcziol{)gov~, 
neur()logov~ II další. 
Veřejnost si jejich ná

ročného povolání považuje snad 
nejvíce ze všech. Alespoň podle 
nedivné studie Centra pro výzkum 
vel'cjného mínění (CVVM), která 
se Zaměřila na prestiž bezmála tři
ccti profesí. 
Úctě lidí se těší kromě lékařů i včd
ci a ti, kteří se starají o vzdělání 
a částečně také o výchovu hudoucí 
generace - vysokoškolští profesoři 
stejně jako učitelé na základních 

školách. "Docela se divím, že uči
telé dopadli tak dobře. Někdy mám 
pocit, že nám lidé spíše nadávají," 
říká učitelka ostravské základní 
školy Markéta ŠlčplÍnková. "Naše 
práce je trochu nevděčná v tom. ze 
její výsledky jsou vidět "7. za nčko
Iik let." dodávíl. 

Prestiž má služba 
národu 
Lidé na sebe v průzkumu prouadi
li, Ze nejvíce oceňují profese, které 
jsou vnímány spíše jako poslaní 
než zpusoh ohživy l1ebo které člo
věk může Lastávat jen po dokon~e
ní náročného sLUdia a při neust<ilém 
vzděláváni. V dalším poj'adí pak 
oceňují specialisty a ty, kteří mají 
možnosl se v práci projevit kreativ
ně - patří sem programátoři, pro
jektanti. Tyto profese více oceňuji 
lidé mladší 20 let. "U nich hraje 
menší roli úroveň vzdělání a služba 
společnosti, Důležitější jsou pro nč 
idoly jako profesionální sportovec. 
počítačový programátor - vše, co 
je tiJ,kzvanč in." tvrdí Jan Červenka 
zCVVM. 
Ze zástupcll státní moci dotazovaní 
nejlépe ohodnotili soudce - jako 
povolání vysoce udhnrné, ak 
i s morálními nároky a určitou mo
cí ve společnosti. V první desíl~c 
se ze z,lstupců }jtátu unústili j sta
rostové, jejichž práci mají včtšinou 
lidé přímo před očima, Naopak 
svou službou národu si nezískali 
prestiž policisté, vojáci z povolímí 
ani poslanci, 

Poslanců a uklízeček 
si nevážíme 
Ze zástupců stÍltu nejhůře dopadli 
prúvě poslanci, klel í se ulIli~1 i li 
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~hk poVol;.1:~~·1"t' 
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HCAe ...... til. jf' .. '. " ,. . ; 
1. lékař' .. :~,.., . 

2. ~ědec 'o, 
3. učitel na vysoké škole 
4. učitel na zákl!ldni ~ole 
5. programátor .. 

",' .~'. 

:·::t, 
':",0', 

6. soudce ',< 

7. projektant 
8. starosta 
9. manažer, sportovec 

<12. novinář . .- -
,~: :. 

1'3, ministr 
14. účetní 

<t§,majitel malého obchodu 

/. 16. truhlář 
17. opravář elektrospotřebičú 
18.bankovnrúředn~ 

19. soustružník 
20. policista 
21. kněz 
22. voják z povoláni 

. 23. sektretářka 
: (2<f;Prodavač 

.".\, 25. poslanec 
" ,'- , 26. uklízečka 

:.:: . Z<Jroj: c~ . . 
'i.!' .. :\ ~! d1r...... .. 
v žebříčku prestižních povolálú na 
předposlední příčce, PodlcJana Čer
venky to souvisí s hodnoceDÚn sou
časné politické sítuace a s dúvěrou 
ve vládu - obojí není nijak valné, 
Zejména mladší dotazovaní ncjhůř~ 
hodnotili manuální pracovníky. je
jíchž povolání nevyžaduje velk" 

.t, 

~t 

vzdělání. Možn:' i proto dopadlo 
špatnč povolání uklízečky. "Mys
lím. lC nejspodnější příčku v pres
liži mají uklízečky neprávcm," bni
ní se neslavnému umístční Milena 
K luková, která chodí příležitostnč 
uklízel do jednoho 7. pražských hy
pennarketu. "Lidé .'0 Ilcštílí udélat 

~-~ r~;:~:\': 
,\t:~>~ 
~ ~ ,~~.

'I 
.. ' -

kolem sehe nehorázll)' binec a b~
rou jako ,amozřejmost, že je hned 
čisto. S uklízečkami je to stejné ja
ko ft mámou, která se stará o do
mácnost - to taky nikdo neocení," 
říká. Dodává, že dá ruku do ohně za 
to, Žl! za tlcn udělá víc užitečné prá
ce pro lidi ncl. n"jaký p()slalle~. • 

, 
I 

r 

~:~:'"\:; •. \.!., , .• ~~. ~;",' . 
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Co jsme psali 
a co si pfečtete 

'"'-tižni profese 

~ 
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Rodina a kariéra 

Job .cz 
Největší n~; 

Češi v práci: mistři výmluv 
a Improvizace 
Na pracovišti trávíme 
nejvíce času ze všech 
obyvatel Evropské unie. 
Umíme 
dokonale 
improvizovat. 
Vážíme si 
dobrých vztahů 
s kolegy, proto 
nevyhledáváme 
konflikty. 

text JAN ZÁLUSKÝ 
foto MAFA - LUKÁŠ 

PRocHAzKA 

atímco za průměr
ným Španělem nebo 
Němcem se už dávno 
zavřou dveře kancelá
ře, Čecha čeká ještě 

několik hodin, které stráví na praco
višti. Podle nedávno zveřejněného 
výikumu evropského statistického 
úřadu Eurostat jsou Češi nejpraco
vitější národ v Evropské unii. Prů
měrný Čech sU'úví v práci téměř 43 
hodin týdně, ostatní národy v pn"l
měru o pět hodin méně. Ale čísla 
mohou působit mylně. "V jiných 
členských zemích jsou lidé mno
hem vlee zvyklí pnlcovat pouze na 
částečný úvazek, v Česku jde spíše 
o výjimky. Proto se objevila tak vel
ká čísla," vysvětluje Naděžda Horá
ková, analytička Centra pro výzkum 
veřejného núuění. 

Dalším důvodem může být i pře
trvávající trend v myšleni lidí, kte
ří zbytečným vysedávánim na pra
covišti chtějí ve vedení vzbudit do
jem, že se své práci naplno věnují. 
Naštěstí stále více vedoucích chá
pe, že rozhodující jsou výsledky. 

Doba strávená v práci také závisí 
na výši dosaženého vzdělání. Čím 
kvalifikovanější práce, tím více ča
su jí pracovnici chtějí věnovat. 

Kamarádství je základ 
Češi v práci měři ostatním přísným 
metrem. Když si podle jejich ná-

\ 

\ 

\ 

\ ' 
\ 
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zoru nadřízený nel.aslouží úctu, 
umí mu to dát razantně najevo. Uz
nání věnují pouze lomu, kdo vy
stupuje skromně. zvládá zadanou 
práci a umí se naladit s kolegy na 
stejnou vlnu. Dobré vztahy v za
městnání jsou pro Čechy tak důle
žité, že jsou kvůli nim ochotni zů
stat i na nústě, kteréjimjinak moc 
nevyhovuje. 

,.ČeŠi však své chování velmi 
výrazně rozdělují. Pro známé jsou 
ochotni se doslova ,rozkrájet', ale 
když je o laskavost poprosí člověk, 
kterého neznají, jejich nezájem je 
až ne\lvěřítelný. Zajímavý je i vel
mi silný sklon omlouvat své chyby 
a hledat výmluvy. Upřímné přizná
ní chyby se bere jako neomluvitel
né selhání, které je větší než provi-

-,o:í"~ 
d. 

h 

n~ní,jež se projednává," říká Ivan 
Nový, vedoucí katedry psycholo
gie a sociologie řízení pražské Vy
soké školy ekonomické. Vychází 
z dat. které katedra shromáždila 
v dlouhodobém výzkumu. 

Češi se podle Ivana Nového 
obecně bojí konfliktů. Až příliš 
často je chápou jako osobní urážku 
a nejsou schopni řešit je věcně. 
Vzedmuté vášnč pak způsobují 
/.bytečné zdržení v řešení, které 
by jinak mohlo být na světě mno
hem dřív, 

Mistři Improvizace 
Vlastnost. na kterou mohou být ' 
Češi právem hrdí, je jejich výji
mečná schopnost improvizace. Za
tímco například německá kultura 
považuje improvizaci za projev 
'patné přípravy a amatérismu, pro , 

.. ,:. , I .~.\\, 

,', 
·"'1 

Čechy je symbolem vynalézavosti 
a schopnosti přizpůsobení. 

,.Při jednáních s našimi němec
h.-ými partnery sleduji, jak se řídí 
podle přesně daných pravidel. Na
prosto pak chápu jejich zděšení, 
když vidí, jak nahodile se někdy 
věci v Česku řeší a jak je často 
problém najít člověka, který je za 
konkrétní věc odpovědný," říká 
Stěpán OIejníček z firmy E\lrea 
Distributor. 

Penfze hraji prim 
Podle analytičky Naděždy Horáko
vé řadí Češi v současnosti mezi 

nejdůležitější potřeby jistotu pra
covního místa a velmi slušný plat. 
Jenže občas jsou jejich finanční po
žadavJ..")' neúměrné. To souvisí 
s další typickou českou vlastností, 
kolísavým sebevědomím. 

"Češi často nejsou schopni jít 
střední cestou. Jednou se příliš 

podcení a nedokážou prodat své 
schopnosti a dovednosti. Podruhé 
se chvástají tím, co dokázali, a pře
ceňují vlastní důležitost. Většinou 
se obávají zesměšněni, ze strachu 
neprojeví své kvality a příště už 
třeba nedostanou druhou šanci," 
vysvětluje Ivan Nový. 

Termfny často hořf 
Dodržování terminů bývá pro Če
chy tvrdým oříškem. Rádi dělají 
více věcí najednou a průběžně do
kážou měnit pořadí mezi jednotli
vými úkoly. 

"Nechtějí propásnout ani jedi
nou šanci a mají oči otevřené. Ne
jsou přitom příliš cílevědomí, po
kud neexistuje žádný tlak," komen
tuje specifické české chování Ivan 
Nový ve své knize Spolllprác~ přes 
hranice kultur. 



V ác1av Klaus 

30.12.2002 - ROZHOVORY 
Jsem holubičí povaha (rozhovor VK pro 
EURO) 

Jsem holubičí povaha (rozhovor VK pro EURO) 

Odcházející šéf ODS soudí, že nové vedení se ho 
nemusí obávat. 

EURO: Hodně se hovoří o tom, že po kongresu ODS 
jste nebyl zrovna nadšen z výsledku volby předsedy. 
Nemáte teď pocit, že bylo možná chybou, když jste 
se zachoval jinak, než například Miloš Zeman, který 
určil svého nástupce? 

V.K.: Chtěl bych být spravedlivý, a proto říkám, že 
nejsem typově člověk Mirka Topolánka. Velmi jsem si 
dával pozor na to, aby tento názor nezatemnil m~j 
mozek natolik, že bych vystupoval proti němu. 
Protože si myslím, že to by nebylo fér. Jsem názoru, 
že každý z kandidát~ měl své silnější a slabší stránky 
a rozdíly se mi nezdály tak veliké, aby vyvolaly pocit, 
že mám vehementně vstoupit do souboje o toho či 
onoho. Dovedl bych si představit jednu osobu, která 
by mohla být vpředu, a to by byl Vlastimil Tlustý. 
Existují ale zase jiné d~vody, proč nebyl členy 
kongresu volen, nebo dokonce ani kandidován. 

EURO: V této souvislosti mě napadá srovnání se 
sociální demokracií. Sociální demokraté se svého 
bývalého předsedu bOjí se pustit na Hrad, protože by 
mohl ohrožovat současné vedení. Vy jste dokonce 
čestným předsedou a strana vás tlačí velmi 
jednoznačně do prezidentských voleb. Proč z vás 
nemají členové ODS strach? 

V.K.: Vědí, že jsem holubičí povaha, a že bych nic 
takového nedělal. Za druhé - já jsem neudělal 
demonstrativní gesta, abych zmizel na šest měsíc~ 
kamsi do hor a s nikým nemluvil. Oni vědí, že jsem 
zde a nikam neprchám, takže mě mají daleko víc pod 
kontrolou. 

EURO: Nastupující generaci politik~ chybí zázemí, 
tým lidí, který bude prezentovat to, co chtějí dělat. 
Nemáte stejný pocit? 

V.K.: Plně s vámi souhlasím, tak to je. Ani naprosto 
netuším, kteří lidé přijdou s Mirkem Topolánkem. Ani 
já opravdu netuším, kteří lidé spolupíší jeho projevy. 
Nevím, kdo je píše Langrovi nebo třeba Nečasovi. Já 
to opravdu nevím. Rozdíl je trochu v tom, že lidé jako 
já vstoupili v té zvláštní chvíli do politiky už v daleko 
větší fázi zralosti a dospělosti. My jsme přece jenom i 
v tom absurdním světě komunismu mohli žít, číst, 
studovat, zabývat se společensko-vědní literaturou -
já jsem to dělal 25 let. Mám pocit, že řada těchto lidí 
toto nikdy nestačila udělat, řada z nich dostudovávala 
vysoké školy v pr~běhu politické kariéry, a to už byly 
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někdy takové rychlé cesty ke vzdělání. Chyběl v tom 
větší prožitek minulého. Ale to je v pořádku. To má 
své plusy I minusy. Nové generace už za sebou 
nevlečou určité břímě. 

EURO: Myslíte si, že ODS začne hledat nějakou jinou 
pozici v současné politické situaci? Možná by bylo na 
místě více komunikovat, dělat více konstruktivní 
politiku, než strana dělala v období od vzniku vlády. 

V.K.: Ano i ne. Já spíše než na straně ODS jsem viděl 
a vidím zablokovanost na straně KDU-CSL, Unie 
svobody. Tam je větší uzavřenost než na straně ODS. 
My jsme nikdy uzavření nebyli a nové vedení také 
určitě nebude. 

EURO: Nicméně před politickou reprezentací stojí 
velký úkol, kterým je vyřešení problémlj souvisejících 
se vstupem do Evropské unie, vyřešení problémlj s 
veřejnými financemi, s penzijní reformou. To se těžko 
obejde bez širšího konsenzu, než jaký skýtá křehká 
vládní koalice. 

V.K.: Vládní koalice je dnes, 16. prosince, určitě 
slabší, než byla 16. července. To Se mi zdá naprosto 
jasné, protože s pokračujícími měsíci rozpory uvnitř 
jednotlivých politických stran spíše zesilují než 
zeslabují. 
Nemyslím, že je to strašlivě na škodu z hlediska 
krátkodobé ekonomické dynamiky. Ta není vládou 
zásadně ovlivnitelná. Ale středně a dlouhodobá 
problematika zahrnující prOblémy, které jste zmínil -
veřejné finance, Evropsku unii, dljchodovou reformu, 
reformu zdravotnictví - to jsou věci, které nemljže 
dělat vláda, která má většinu, a to ještě sporného, 
jednoho hlasu. My jsme si vždy mysleli, že minulá 
Zemanova vláda to nemljže udělat, a proto se čekalo 
na volby, že vytvoří jinou zřetelnou vládu. To se -
myslím - též nestalo. Takže velmi hrozí, že vážné 
reformy tohoto typu začnou až s úplně jinou vládou, 
respektive vládní koalicí. 

EURO: Pokud by ale toto volební období trvalo čtyři 
roky, bylo by to skoro dlouho? 

V.K.: To by určitě dlouho bylo. Zejména z hlediska 
veřejných rozpočtu a z hlediska vstupu do Evropské 
unie. 
Jakkoliv považuji problém dljchodové reformy za 
nesmírný a zásadní, tak to snad je jediná oblast, kde 
není až tak zásadní rozdíl, zda začne o rok a pljl dříve 
nebo pOZději. To není z mé strany výzva neřešit tento 
problém, ale na druhé straně vím, že to jsou zásahy, 
které se projeví za několik desetiletí. Takže jestli ten 
systém bude doladěn v roce 2019 nebo 2021, zase až 
tak fatální není. Tam by eventuelně šlo přežít tu daň 
ze slabé vlády. Jsem ale názoru, že na řešení 
rozpočtového problému určitě není čas. 

EURO: Seznámil jste se s tím, co připravilo 
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ministerstvo financí, tedy s jakýmsi návrhem 
koncepce základní reformy? Jaký je váš názor? 

V.K.: O každá z těchto jednotlivých změn se v naší 
zemi stokrát diskutovalo. Žádná z těch věcí není 
neznámá. Žádná z nich není tím, o čem by se už 
někdy v Parlamentu nehlasovalo. Většina z těch věcí 
padala už dávno jako návrhy z naší strany. V tomto 
smyslu si myslím, že jestli kterýkoliv z těchto 
momentB bude realizován, a jestli zejména uvnitř 
sociální demokracie nalezne svou podporu, pak si -
aniž bych chtěl mluvit za nové vedení ODS - myslím, 
že není dBvod, aby ODS změny tohoto zaměření 
nepodpořila. 

EURO: Tam jsou ale i záležitosti, které se týkají 
daňové kvóty, zastavení jejího poklesu. Často se 
hovoří o tom, že zejména vaše vlády naprojektovaly 
daňový systém tak, že daňová kvóta automaticky 
klesá a je vám to vyčítáno. Co si o tom myslíte? 

V.K.: Chtěl bych za prvé říci, že moje předchozí 
odpověď se spíše týkala té složky, kdy sobotkovské 
ministerstvo navrhuje jistou střízlivost proti 
škromachovskému ministerstvu. Tam mířila moje 
odpověď. A v tom smyslu jsem mluvil o elementární 
pravděpodobné pOdpoře změn tohoto typu. Naopak 
bychom si přáli, aby byly daleko radikálnější. 
Z hlediska pokusB zastavit určitý vývoj v daňové 
soustavě, asi podpora z naší strany nemBže přijít. 
Protože my si nemyslíme, že je potřeba, aby stát 
dostával do ruky více peněz. 

EURO: Všichni sociálnědemokratičtí ministři financí 
říkají, že lze těžko stabilizovat rozpočet při klesajících 
daních. 

V.K.: V brožurce, kterou jsem před časem na toto 
téma napsal, říkám, že naše daňová kvóta nebo 
jakýkoliv ukazatel objemu prostředkB jdoucíCh přes 
státní rozpočet přesahuje něco, co je střední 
hodnotou zemí světa při určité velikosti HDP na 
hlavu. Tam se snažím říkat, že není žádný normativní 
ekonomický zákon, který by definoval daňovou kvótu 
nebo objem rozpočtovaných prostředkB, a že 
ekonomové nemají jiný prostředek než empirickou 
analýzu, která dělá nějakou křivku ukazující vazbu 
mezi HDP na hlavu a mírou zdanění nebo mírou 
přerozdělování. V tomto smyslu je naprosto 
evidentní, že my jsme nad touto křivkou. To 
znamená, že není sebemenší dBvod, aby země naší 
ekonomické vyspělosti zvyšovala svou daňovou 
kvótu. 

EURO: Nesouvisí to trochu s tím, že současná 
ekonomická aktivita je poměrně slabá a ekonomika 
potřebuje nějaký impuls, který z oblasti měnové 
politiky těžko přijde, protože sazby jsou velmi nízko? 

V.K.: Vylučuji, že by mohl přijít impuls z fiskální 
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• politiky. Není zde v~bec žádný prostor a jestli je něco 
možné, tak je to eliminovat negativní p~sobení 
veřejných financí, které svým loading out efektem -
vytlačovacím efektem dělá v ekonomice velkou 
neplechu. Tahounem ekonomiky nem~že být nic 
jiného než privátní spotřeba, privátní investice a 
zejména poptávka ze zahraničí. Ta nepřichází a 
vypadá to, že dlouho přicházet nebude. Česká 
ekonomika je po Belgii druhou nejvíce otevřenou 
ekonomikou v Evropě. Neboli naše zranitelnost při 
evropském vývoJi je naprosto enormní, paradoxně 
ještě větší než v zemích srovnatelných, jako je 
Nlzozemsko, Dánsko, nemluvě o zemích střední a 
východní Evropy. Toto asi my sami nepřekonáme. 
Bohužel, ta naše závislost na bývalé markové oblasti 
je veliká. 

EURO: V podstatě žádná země nebyla nikdy tak 
závislá na vývoJi Německa tolik, jako my. Myslíte si, 
že se to dá nějakým zp~sobem ovlivnit hospodářskou 
politikou? To přece není zdravý vývoj? 

V.K.: Zdravý vývoj to není. Nicméně vznikl a dost 
dobře nevidím formální metody, jak mu čelit. Dobře 
víte, že jinou metodou bylo nezdiskreditování něčeho, 
čemu se v souvislosti s mou osobou říkalo "česká 
cesta". Ale tato diskreditace se leckterým bojovník~m 
podařila, a teď nevěřím, že má stát v ruce nástroje, 
aby to mohl změnit. 

EURO: Ale česká cesta zahynula na to, že ti lidé 
nebyli schopni své firmy uřídit, že byly nepřiměřené 
expanze, že firmy přecenily své vlastní schopnosti, 
kapitálovou sílu. 

V.K.: Určitě i toto byl faktor, ale myslím, že tam byl 
ještě faktor jiný a formální útok na tyto metody ze 
strany světových poradenských firem, zalobbovaných 
novinář~ ubíral šance tomu, aby firmy skutečně 
fungovaly. Ale že tam ten faktor - o kterém mluvíte -
byl, to je naprosto jasné. Samozřejmě nemluvíme o 
pánech Stehlících. Mluvíme o té racionální skupině 
managementu. 

EURO: Vráťme se k p~sobení ODS v budoucnosti. 
Bude referendum o vstupu do Evropské unie. Vy jste 
často kritizováni jako málo proevropská strana. 
Nemáte s tím trochu problém? 

V.K.: Nechci předurčovat novému vedení ODS jeho 
pozici k referendu. Mohu k tomu vyslovit sv~j názor, 
ale v žádném případě ho nechci říkat autoritativně. 
To je velmi jemná věc a já to nechci zásadním 
zp~sobem předurčit. 
O Evropské unii jsem napsal knihu a každému říkám 
- chtějte na mě knihu o unii, ale nechtějte na mě, 
abych tuto knihu zúžil do jednoho sl~vka. Doporučuji 
každému, ať si knihu přečte, a pak si udělá SV~j 
závěr. V každém případě je jasné, že nemáme 
prostor nepodílet se na evropském integračním 
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• procesu. Západní Evropě se podařilo vytvořit z 
členství v Evropské unii strašně zjednodušenou věc -
kdo je uvnitř, je dObrý, kdo je vně, je špatný. Nám se 
nepodařilo toto naprosto falešné schéma rozbít, takže 
se musíme - bohužel - pohybovat v tomto schématu. 
To je racionalita jiného typu, než je jemná 
ekonomická racionalita přínosu a nákladB tohoto 
kroku. 

EURO: Přesto je vstup realitou. Členství v unii a 
podmínky dotací a příspěvkB z rBzných fondB do 
značné míry předurčí fiskální politiku země. 

V.K.: Ale tato dotačně-finanční složka je opravdu 
jenom relativně marginální částí celkových 
Integračních prvkB. Jestli připutuje nějaká koruna či 
euro pro někoho a zase odputuje nějaká jiná, to je 
naprosto okrajové. O tom mohou politici přednášet 
vznešené řeči, ale myslím, že normální ekonomické 
subjekty to neml}že zajímat. Možná to mBže zajímat 
toho jednoho, který dostane nějakou tu dotaci, ale 
jako celek jsou to směšné ceny. Občané snad 
pochopili, že debata o získání 70 eur na hlavu za rok 
je směšná. Stojí sice za to ptát se, proč my méně než 
jiní, to je legitimní, ale jestli to po našem bouchání do 
stolu bylo 75 nebo 80 nebo 85, to je skutečně úplně 
zanedbatelná věc, která nestojí za řeč. 

EURO: Mně šlo spíše o to, že dávky, které plynou z 
unie, jsou podobné tomu, co plyne od nás do unie. 
Pouze nám v Bruselu řeknou, na co je smíme použít. 
To znamená, že to dál omezuje fiskální flexibilitu. V 
situaci, kdy máme tak vysoké mandatorní výdaje a 
ještě nám Brusel bude předepisovat, na co ten zbytek 
mBžeme utratit, se vláda dostává do velmi složité 
situace. 

V.K.: To je velmi přesné, s tím stoprocentně 
souhlasím. Ten efekt nevidím jako agregátní, ale 
vidím ho jako strukturální. A teď jde o to, zda 
strukturální preference byrokratB v Evropské unii 
budou lepší než strukturální preference byrokratB 
českého ministerstva financí, prBmyslu a obchodu 
nebo zemědělství. To je velmi na pováženou a v této 
soutěži byrokratB neumím tipovat vítěze. 

EURO: Stále si stěžujete na naše byrokraty, ale přeci 
jenom v Bruselu jsou lépe placení, více vzdělaní, 
zkušenější. 

V.K.: NestěŽUji si na naše byrokraty více než na 
byrokraty evropské, ani opačně. Byrokraté se chovají 
jako homo economicus. To znamená, že maximalizují 
nějaký svBj efekt, a tím efektem není blaho národa, 
ale jejich žití, bytí, příjmy .•. V tom jsou identičtí 
úředníci ministerstva financí v Praze jako v Bruselu. 
Všichni by toho měli rozhodovat co nejméně. 

EURO: Myslíte si, že diskuse, která se na toto téma v 
současnosti odehrává v unii, směřuje k tomuto cíli? 
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V.K.: Unie nepochybně cítí, že se dostala do slepé 
uličky. Ale myslím, že nemá našlápnuto na revoluci. 
Má našlápnuto na mírný pokrok v mezích zákonných. 
Bohužel hodí se na to naše okřídlené rčení: vlk se 
nažere a koza zBstane celá. 

EURO: Závěrem ještě k vaší prezldentské 
kandidatuře na závěr. To, co se kolem ní odehrává, je 
poměrně dramatické a kreativní. Poslední vývoj 
naznačuje, že vaše šance by mohly výrazně 
stoupnout díky panu Špidlovi, když se nespokojí s 
prvním kolem a místo dalšího kola bude chtít vyhlásit 
přímou volbu. Potom by se možná někteří sociální 
demokraté mohli přiklonit na vaši stranu. Cítíte to 
taky tak? 

V.K.: Myslím si, že kdybych jakékoliv soudy tohoto 
typu potvrdil, tak si rozezlím ty či ony, a to ode mě v 
žádném případě nechtějte. Spíše bych globálně řekl, 
že přes nejrBznější vášně, které cloumají naší zemí 
vBbec a vB či osobě Václava Klause zvláště, mám 
takový jistý pocit - a myslím, že se nemýlím - že si 
řada lidí, kteří nepatří do mého fun klubu, přesto říká, 
že z těch kandidátB by ten Klaus byl asi jediný, 
kterého si dovedeme představit vystupovat tu v 
Bruselu, tu ve Washingtonu, tu na Valném 
shromáždění OSN. Konec koncB tento syndrom mBže 
nějakým zpBsobem zapBsobit. Alespoň v to já 
doufám. 

Václav Klaus, EURO, 23.12.2002 
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TULÁK ČESKOU MINULOSTÍ 

"pramínek prvních SlovanO na naše území přišel v podstatě do pralesa, do 
jedné z nejnehostinnějších končin tehdejší Evropy, a to se v našich 
dějinách promítá do současnosti. My jsme nepřišli do krajiny civilizované 
Římem nebo Řeky. Dorazili jsme do barbarské krajiny a sami jsme barbaři 
byli. Nejsme políbeni antickou civilizací a tohle historické opoždění se s 
námi táhne po celých 1000 let. Občas ho skoro doženeme, ale pak, protože 
žijeme na 'blbé' geopolitické spáře, nás někdo zastaví, strhne zpátky ... a 
znovu a znovu doháníme časovou ztrátu, která nám byla historicky 
udělena už tím, že jsme se na začátku svých dějin objevili ve světě 
neovlivněném antikou," tvrdí po dvaceti letech studia českých dějin Petr 
Hořejš. 

Poprvé jsem vaše literární výtvory 
zaregistroval v Mladém světě. Byly to díly 
seriálO Péťa Vařič a Rodič. 

Figurka péti byl můj nápad a začalo to brutálně. 
Šéfka tehdejšího Mladého světa Olga Čermáková 
léta loudila rubriku vaření. V tehdejší sestavě to 
ale nikdo nechtěl dělat. Nakonec jsem ji dostal 
jako rajony na vOjně. Nebyl jsem členem 

. 
redakce, byl jsem děvečka pro všechno, v 
postavení člověka, "na kterého se mohlo". Já byl 
ale vděčný, otevřela se mi cesta k seriálu, který 
znamenal pravidelný ekonomický příspěvek. V té 
době jsem už byl nezaměstnaný a živil čtyři děti. 
Vzal jsem to s podmínkou, že budu psát z pozice 
člověka, který vařit vůbec neumí, a vznikla 
figurka péti Vařiče. Cyklus vycházel rok. Postupně 
se stal jakousi společenskou hrou ... Přicházely mi 
stovky čtenářských receptu, já je zabudovával do 
textu. Při Péťovi Rodičovi jsem si pak z malé 

'\ 
.~ ... 

I -~~. - . 

dcerky udělal model pro seriál o rodičovské výchově. V roli časopiseckého 
mírumilovného tatínka jsem vydržel přes čtyři roky. 

Vaše Toulky českou minulostí se staly "povinným" titulem do každé 
knihovny. Jaký je to pocit, být najednou literárně veleúspěšný? 

Nechci říct, že úspěch vůbec 
neprožívám. Motivuje a 
povzbuzuje v práci. Jinak jsem ale 
žádné zvyky nezměnil. Do nóbl 
společnosti se necpu. Jsem 
schovaný doma a v pruběhu let si 
jen uvědomuji, jak je moje 
počáteční lehkovážná odvaha, ba 
drzost postupně nahrazována 
pokorou, čím dál větším strachem 
a hlubším studiem. A čím dál 
menší razancí ve formulacích a 
větší nejistotou, zda věci nebyly 
jinak, jestli je víceméně 
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Nechci ríct, že úspěch vůbec neprožlvám. 
Motivuje a povzbuzuje v práci. 

objektivně interpretuji, což 
samozřejmě není stoprocentně 
dosažitelné ... literární úspěch 

L-_________________ ..... beru jako výsledek práce, ale mě 

dnes spíš zajímá, jestli ji vubec dokážu dokončit, udělat poslední tečku. Kdyby 
zbylo torzo, ať jakkoli rozsáhlé, byl by to jen nedokončený závod sama se sebou. 

Čím jste platil? 

Myslím, že už dvacet let práce je hodně. Řadu jiných projektu, které by mne 
zajímaly, jsem musel nechat stranou. Ono to chce koncentraci, obrovské časové a 
energetické vklady. Já mám ale stejně dlouhý den jako všichni ostatní. V prvních 
letech, hluboko za totáče, když jsem psal ještě v maringotce a vlastně načerno, to 
znamenalo úsilí vedle práce pomocného dělníka ve Vodních zdrOjíCh, a tehdy to 
nejvíc odnášela rodina. Pracoval jsem místo dovolených, a když začaly vycházet 
knížky, tak jsem přes prázdniny časopiseckou formu kapitol předěláva/ do knižní 
podoby. Platil jsem ... dovolenými, sobotami, nedělemi, příliš malým prostorem 
věnovaným rodině a zájmum. I teď bych si dovedl představit, že dělám mnoho 
jinýCh věcí. 

Žádná závist v okolí? 

Především se po ní nerozhlížím. Z některých drobných indicií tuším, že se úspěCh 
ne úplně Odpouští, ale nestalo se mi, co se stalo jiným úspěšným - že by na mě 
někdo přímo zaútočil. Tuším, že ne všechno se muže líbit historikum, třeba samo 
pojetí či rozsah díla, skladba a nakladatelský úspěch cyklu, protože i když 
někdejších tirážních nákladu přes 120000 to dnes nedosahuje, pořád mají Toulky 
vysoký náklad a velmi slušnou prodejnost. 

Stejně je to neobvyklé ... laik historikem. 

NepOChybuji, že jako laik mužu být pro mnohé pouhý kompilátor, ten, kdo odborně 
nezná. 

Já opak nepředstírám. Když se člověk rozhodne pro takovou práci, nemá naději 
zastat studium celého historického ústavu. To prostě nejde. Moje osobní znalost se 
rovná tomu, co se dá v daném čase nastudovat, zapamatovat si, vyanalyzovat a 
napsat. Nemužu suplovat kolektiv. Dnes jsou specialisté na každé období, někdo 
studuje baroko, někdo dělá gotiku ... Já jsem si to troufl napsat celé. Za kouzlo, že 
je to jedním jazykem, jedním viděním, platím možná určitou povrchností. Bojuji 
proti ní, snažím se co nejhlouběji zasvětit, ale všechno musí mít míru, protože jinak 
bych se nedostal dál. 

Není ještě navíc u některých profík4 osten - sakra, proč jsem na to nepřišel 
já? 

Řada lidí mi dejme tomu se stínem závisti řekla, že to byl dobrý nápad. Já nevím, v 
čem ale vlastně ten dobrý nápad tkví. Že jde o přetlumočení dějin pro laického, 
středně vzdělaného a středně se zajímajícího čtenáře? Pro mě je duležitější, že je 
text mnohovrstevnatý - což jsem nevynalezl. Existují předlohy, já jsem pokus o 
textovou polyfonii dovedl do absolutního dusledku. Po boku hlavního vyprávění běží 
pásmo glos a odboček, které odkazují k detailum, reáliím, osobnostem. Čtenář si 
muže volně odbočovat, a když ho to namáhá, mUže jet jen v hlavním textovém 
pásmu. Nejdřív jsem se bál, že taková mozaikovitost bude pro čtenáře přílišnou 
zátěží. Za dvacet let se ale nestalo, že by mi tuto techniku někdo vytknul. Naopak, 
valná část soudObých učebnic dnes v nějaké modifikaci tenhle zpusob používá. 

Pročítal jsem si rozhovory s vámi a snad v žádném nechybí odstavec, kde 
jste nazýván Palackým naší doby. 

Je to omyl. Srovnat se snad mužu, dejme tomu, rozsahem práce, ale já 
nepřicházím se žádnou dějinnou koncepcí, zatímco Palacký to udělal, dokonce jako 
první. Já se spíš pokouším opravit některé staré, vesměs záměrně vyrobené 
"dějinné šumy". Hledám příběh, drama, pointu, zajímavost, ne učenou či obecnou 
tezi. Také se neobracím k vědecké ani k intelektuální elitě jako on, ale k běžnému 
čtenáři. Jsem popularizátor. 

Je vám Palacký aspoň sympatický? 

L.t: .. L_L/L ____ _ 
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Na to je strašně složité odpovědět. Sympatický mi je tím, s jak vyspělou a ucelenou 
koncepcí dějin přišel, i když byla ovlivněna tehdy obecnou vírou ve falzifikáty 
Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Jeho nejstarší dějiny jsou tím 
poznamenané. Se všemi mýty - jak jsme holubičí povahy, demokratického založení 
atd ... Je mi sympatický i svým austroslavismem. Očekával, že se státní práva 
českému národu vrátí v rámci federalizovaného Rakouska nějakou vyšší formou 
integrace a že Rakousko muže být jistým zpusobem oChranným štítem celého 
společenství národu. Jenže k této celkové přestavbě podunajského impéria nebyla 
vule, a nejen u Habsburku. Rozpadem Rakouska se ve střední Evropě nic 
nevyřešilo. Naopak. 

Jak se díváte na úlohu osobnosti v dějinách? 

Léta 1982-1984: pracoval jsem jako čerpač ve 
vodnlch zdrojlch . 

Rozhodně si nemyslím to, co 
tvrdila marxistická historiografie, 
která za vším děním viděla jen 
pohyb mas a třídní boj. Úlohu 
osobností naprosto přezírala, 
pokud zrovna nešlo o mistry 
revolučního učení typu Marxe, 
Engelse, Lenina a Stalina. Jinak jí 
byli lidé jen nástrojem. Úloha 
mimořádného jedince v dějinách 
je velká. V jistých obdobích, kdy 
je doba zralá, na velkou osobnost 
čeká, a ona se zpravidla vskutku 
zjeví. .. Jak se stalo třeba za 
Francouzské revoluce a nedlouho 
před ní. To vzplál přímo ohňostroj 

..... -----------------..... osobností: Rousseau, Voltaire, 
Robespierre, Danton, Marat aj., z nichž mnohé se potom ovšem navzájem zničily. 

Nějaký samopožírací virus osobností? 

Problém je asi v tom, že vynikající jedinec kromě velkých myšlenek, silné vule a 
energie, s nimiž je schopný svoje či cizí myšlenky proměnit v činy, v sobě zároveň 
nese něco nekritického a mylného, jakýsi bacil zmaru. Nepostřehne, kdy se má 
zastavit, jak to třeba nepostřehl Napoleon. Osobnost buď už v sobě ten zárodek 
zmaru nese, anebo ji úspěch zkazí, velikán se včas nezastaví a nakonec zničí své 
dílo. 

Sopka, která zasype sama sebe. Přesné. 

Dukazu je v dějinách příliš mnoho, aby na tom něco nebylo. 

Tedy i Hitler na začátku •.. 

Zcela určitě. Hitler dokázal v Německu v první fázi, i když to byl člověk-zruda, 
odstranit nezaměstnanost, rozhýbat ekonomiku, dát lidem vizi. Tehdy to, alespoň 
pro Němce, vypadalo, že je to správné. Zbavil je mindráku. Naprostá většina 
národa mu věřila, šla za ním. To se snad národ zbláznil? Nelze jen povrchně říct, že 
v Hitlerovi se světa zmocnil šílenec, který mu takřka uchystal zkázu. Na začátku té 
cesty byly i některé pozitivní a konstruktivní ideje. 

Víc než v politice je ale úloha osobností patrná ve vědeckých a uměleckých 
oborech. Jednou za čas se tu objeví někdo, kdo to rozsvítí, posune dál. Bez 
Einsteinu by naše civilizace byla poloviční. A pak jsou podobně výjimeční jedinci 
navždy obklopení aureolou. V našich dějinách Hus nebo Komenský ... i když se zase 
zastírají některé stinné stránky a nechávají svítit jasné. 

Co aureola Jana Žižky? 

Upřímně řečeno, je uměle vylepšená. Dlouho to byl náš svatý, geniální a nikdy 
neporažený válečník. Pravda. Jenže za jakou cenu? Za holokaust! Nikdo, kdo 
nesdílel jeho program, čtyři věty, čtyři husitské artikuly, nikdo, kdo nepřijímal 
husitský fundamentalismus, u něj neměl nárok. Byl zavražděn, upálen, strčen do 
vápenky či hořícího kostela ... Žižka, viděno zpětně očima dnešního člověka, byl na 
základě své primitivní fundamentalistické víry nejen génius války, ale ... vlastně 
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masový vrah. Náš tehdejší Bin Ládin. 

Máte svoji vizi dějinného vývoje? 

Nemám, protože nejsem s to si naivně představovat, že dějiny jdou a pUjdou 
výhradně jen kupředu. Ony mohou jít pozpátku, jen to hvízdne. Zrovna teď se 
dožíváme kyselých plodu představ, že dějiny jdou pořád vpřed, že se VŽdy rýmují s 
civilizačním pokrokem. Zcela určitě ne. Jedenácté září loňského roku ukázalo, jak 
rychle muže být všechno jinak. Hledáme maximální míru svobody pro jednotlivce, a 
najednou zjišťujeme, že ji budeme muset významně omezovat, zabezpečovat 
barikádami. A co když ani ony nebudou zárukou úspěchu? 

Národní mýty berou historikové obvykle jako cosi mimo vědu a mimo obor. 
Ale neexistuje něco jako pozitivní mýtus? 

Já uhnu k příkladu. Masaryk a jeho přátelé, když zjistili, že Rukopisy jsou falza, tak 
proti nim bojovali. Byli takřka ukřičeni, považováni zprvu za zrádce národa, posléze 
však získali pověst bojovníku za pravdu. Od nich to bylo statečné a správné, ale 
nevylijme s vaničkou i dítě. Kdyby nebylo Rukopisu, v podstatě by neexistovala 
vrcholná díla naší obrozenecké literatury, poezie, hudby a výtvarného umění. 
Rukopisy, z historického hlediska falzy, je například podstatně ovlivněna celá 
výzdoba Národního divadla, Mánesovo, Alšovo, Myslbekovo dílo, literatura té 
doby ... , bez nich by nevznikla řada slavných českých oper - Libuše, Šárka, a tak 
dále. 

MýtUS měl tady svou kladnou i zápornou stránku. 

Jistě. Vezměme svatováclavský mýtus. KdybYChom neměli kosti svatého Václava, 
mimochodem Dušan Třeštík o jejich pravosti pochybuje, mohli bychom takřka 
přijmout, co kdysi tvrdil v padesátýCh letech popravený historik Záviš Kalandra: že 
svatý Václav je nějaká modifikace antického boha. Známe o něm jen legendy a 
rekonstrukce z několika útržku historických zápisu je zcela chatrná. Zmíněný Dušan 
Třeštík například tvrdí, a je to kontroverzní téma, že zakladatelem českého státu 
byl spíše Václavuv vrah, bratr Boleslav. 

Přesto svatováclavská legenda v národě žije, a jakmile se něco děje, lidé běží na 
Václavské náměstí ke svatému Václavovi. Pohádka se v jistých chvílích opakovaně 
stává mocným, stmelujícím národním symbolem. 

Portrétujete většinu velkých postav našich dějin. Byla nějaká, která vás 
vyloženě štvala a nešla přenést na papír? 

Štvala, to je něco jiného než nešla. Byly postavy, a bylo jich dost, které mi 
vyloženě nešly, protože mě nezaujaly nebo jsem je vnitřně neviděl. K tomu, abych 
mohl psát, si musím postavu před očima takřka vymodelovat. Mám k dispozici jen 
omezený prostor a informace z druhé ruky, neúplné, zpravidla člověk nevidí do 
niterných lidských motivací. Musí mnoho věcí domýšlet, a tak je skoro každá 
duležitá osobnost trochu rébusem. Je dřina ji napsat, objektivně se trefit. V tomhle 
smyslu se mi hodně ztěžka psal Valdštejn. Neobyčejně dramatická postava, ale její 
motivace unikají, a nejen mně. Co bylo jeho ambicí? Proč stál nejdříve na 
habsburské straně, pak na proti habsburské? Co sledoval? Šlo mu o mír v Evropě, o 
zastavení zničující války, nebo o osobní kořist - možnost stát se českým králem? 
Takhle člověk váhá nad kdekým. Ale to, na co se ptáte - že by mě nějaká figura 
přímo štvala, to jsem zažil jednou, a překvapí vás asi, s kým. Muž, který mi byl tak 
nesympatický, má svuj portrét v 8. díle Toulek, a to jsem se při psaní držel na 
uzdě, abych se nedostal do úplného rozporu s obecným pojetím. S přijímáním 
Miroslava Tyrše ... o něm totiž mluvím. 

o zakladateli Sokola? Toho jsem opravdu nečekal. 

Vidíte, já když se brodil literaturou, tak jsem se postupně dostával k člověku, který 
pořád mobilizoval druhé, neustále jim radil, ba s nejpřísnější náročností kázal, jak 
mají zdravě, intenzivně a ve jménu národa žít. On sám se sice o to taky pokoušel, 
ale nečekaně snadno selhával, protože před každou osobní hrozbou, před obtížemi 
ve svém kariérním či privátním životě překvapivě znovu a znovu kapituloval - utíkal 
do neuróz, lítostivých depresí, do náruče lékařŮ, hlavně psychiatru. Nakonec v 
čase, kdy se ocitl na vrcholu, právě jmenován vytouženým univerzitním profesorem 
estetiky, utíká ze života definitivně. Tyrš skončil tragicky, utopil se v alpské říčce, a 
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třebaže se to nikdy s jistotou neprokázalo, šlo s největší pravděpodobností o 
sebevraždu. Ten muž znal recepty pro druhé a vehementně je prosazoval, všem 
radil, aby se tužili, pro sebe však žádný recept neměl a sám se sebou si často 
poradit nedovedl. 

Dokážeme si vážit své minulosti? Nebo náš vztah k ní končí tím, že si 
koupíme knihu od Hořejše? 

Z toho, jak se tu prodává historická literatura, bych řekl, že tady pořád přežívá to, 
co jeden současný historik, tuším že Karel Bartošek, charakterizoval: jsme prý 
"těhotní svými dějinami". Víc než kterýkoli jiný národ se obíráme jejich smyslem, 
pátráme - ovšemže marně - po jakési národní výjimečnosti, vyvolenosti. Budiž 
řečeno, že oproti sousedním společenstvím se fakticky ničím pozoruhOdným 
nelišíme, ničím zvláštním nevynikáme: jsme, a bohudíky, jako druzí. Podobné 
otázky, které vzrušují spíše intelektuály, jsou ovšem tuctovým lidem lhostejné. 
Zejména pak mladým. Ti mají co dělat se svou sebeidentifikací a identitou, žijí 
současností a budoucností, a je to dobře. Pohled do minulosti člověk obrátí až poté, 
co dozraje. 

Jak je to podle vás s českou nevýbojností? Je pravda, že se raději ohneme, 
abychom přežili? Chybí nám statečnost? 

Všichni jsme puvodně z venkova. Žít pod 
knutou vrchnosti máme snad v krvi Či v 
genech. Donedávna jsme pul století žili pod 
pány horšími, než byli feudálové. Přežít 
špatné časy, to byl program mnoha generací. 
přizpusobit se Češi dovedou. Proslulý nacista 
tvrdil: ohnou se, ale nezlomíte je. Něco na 
tom vskutku je ... Ale vám jde o naši 
nevýbojnost. Myslím, že je to určitá česká 
charakteristika. S výjimkou našich starších 
dějin, kdy se Přemysl Otakar II. a pak Václav 
II. neúspěšně snažili o vybudování českého 
feudálního impéria, tenhle národ nikdy 
neprojevoval expanzivnost, totiž v tom 
smyslu, že by se chtěl zmocnit nějakého 
cizího území. Tuhle nevýbojnost a 
mírumilovnost lze určitě považovat spíš za 
kladnou vlastnost. Pak je tu minulost 
posledních 60 let, která je tristní a národ za 
to moc nemohl. Ono se hodně nadává, ale já 
jsem zažil minimálně jedno vzepětí, kdy byl Rok 1985: právě mi vyAel1. knižnl 
ochoten, zdá se mi, I bojovat. Bylo to v srpnu dll toulek: 
1968 a od SVýCh předku i z literatury vím, že 
ještě vyhroceněji byli Češi připraveni bránit svou vlast v časech Mnichova. Naši 
dědové a tátové stáli na hranicích s kvéry, v odhodlání, bez hysterie, vniterném 
přesvědčení o správnosti věci. Já nesdílím názor, že jsme jen švejci, srabové, co se 
vyhýbají boji a nikdy žádnou bitvu nevyhráli. V dlouhodobém dějinném pohledu to 
není pravda, Češi se mnohokrát osvědčili jako výteční VOjáCi. A v krátkodobém? Ti 
lidé, o nichž jsem právě mluvil, řadoví občané, by byli dostáli povinnosti, kdyby je 
nezradily jejich elity. Náš národ zkrátka statečné a jasné elity neprodukuje. Rok 
1938 to ukázal, rok 1968 potvrdil. 

Míříme do jednotné Evropy. Budou tam naše dějiny mít vflbec místo? 

V tom vidím velmi vážný moment - Evropa se integruje a nacionalismus je pomalu 
nadávka. Patriotismus už zní jako něco z dávno minulých dob a v kurzu je spíše 
pojem občanské společnosti. Je nám doporučováno se v té Evropě rozpustit. Víc 
bude platit region než pOdezřelé slovo národ ... A tohle mě trápí. Na jedné straně se 
říká, že máme vstoupit do Evropy hrdě, na druhé straně se málo dělá pro to, 
abychom jako český národ a český stát v sobě vubec nějakou hrdost pěstovali. 

Je ale být na co hrdý? 

Nelze říct, že ne. Zamindrákované řeči, že jsme nemožní, mi vadí. Vlečeme na 
zádech, pravda, těžké dědictví. Ale lidé jsou tu šikovní, brzy začnou být, věřím, i 
pracovití. Naše země je mimořádně krásná. Se vzdělaností na tom vubec nejsme 
tak špatně. Kultura? Proč se stydět? Muzika, výtvarné umění, film, dětská ilustrace 
- to jsou všechno korálky, z nichž lze sestavit slušný ruženec. Máme velmi mnoho 
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chyb, ale to neznamená, že bychom měli v Evropě zmizet jako středočeský region, 
Děčínsko, Chodové ... Není mi v tom jasno, mám v tom zmatek, protože tohle je 
trend na jedné straně neodvolatelný, na druhé správný. Zdá se mi ale, že tady po 
zkušenostech s důsledky vypjatého nacionalismu vzniká jakýsi strach, že pojem 
národ je definitivně přežilá kategorie. Z vlastenectví nám už zustaly poslední 
primitivní trosky ... Když na olympiádě či na mistrovství světa zvítězí český 
hokejový tým, po jeho návratu se slavnostně ožereme na Staroměstském náměstí. 
Křičíme: Kdo neskáče, není Čech! Uff ... 

Co s tím dělat? 

Nevím. Jsou to jen plané kecy, že by s tím něco mělo dělat školství, státní 
propaganda, že by se celé klima mělo změnit, aby si Češi věřili tak, jako na konci 
19. století. Bylo úžasné, co tehdy dokázali během dvou tří generací. Z ničeho, 
protože ten národ už takřka neexistoval. Vytvořili společenství, které mělo velký 
hospodářský, kulturní a intelektuální úspěch. 

Všechno je jaksi jinak. 

K tomu vás ale neZbytně studium dějin dovede - že věci jsou jinak. Pravda je 
VŽdycky jinde. Projekty se lidem pravidelně vymykají z rukou. Nevím, v čem to 
tkví, a nedá se na to přijít. Kdyby na to lidstvo přišlo, dávno se už umí 
sebeopravovat, ale ono to nedovede. Současná situace to jen potvrzuje. Obecné 
vize vždy zahrnují chybu, která nebyla včas postřehnuta. Při realizaci pak vzniká 
tolik nezamýšlených vedlejších efektů, které nakonec původní projekt obrátí vzhůru 
nohama. Sen o ráji se v průběhu realizace promění v peklo. 

Vzpomínáte na optimistickou poezii začátku 20. století? Technické zázraky, jak 
bude všechno fajn ... ale kde je to dnes? Zázraky sice pokračují, Internet 
nepochybně zázrak je, ale hrozny, které technolo9ický pOkrok přináší, především ty 
nezamýšlené, například ekologické, jsou děsivé. Cekal to někdo? Určitě ne. 

Nepřepadá vás deziluze, jestli má cenu se v tom takhle hrabat? 

Chvíle marnosti moderního člověka zajisté přepadávají. "Má to cenu?" pronásleduje 
každého, kdo o něčem přemýšlí. MOderní společnost je natolik složitá a dynamická, 
že člověk nemá šanci pochopit, natož domýšlet všechny souvislosti. Na kdekoho 
padá kocovina z dezorientace. Jenomže za prvé to člověka pudí a za druhé, vždyť to 
je tak VŽdycky! Bez nedokonalého myšlení - dokonalé neexistuje - by nebyl pokrok. 
Blériot by nevzlétl a Edison by nevynalezl žárovku, kdyby oba neinvestovali často 
zdánlivě nesmyslné úsilí. 

PETR HORA HOŘEJŠ 
(*1938) 

Absolvent Filologické fakulty Karlovy univerzity 
(1961), pracuje zprvu v Čs. rozhlase, poté řadu 
let jako redaktor v nakladatelství Albatros. Od 
roku 1972, kdy musí Odejít, je na tzv. "černé" 
volné noze. Píše pod různými pseudonymy, píše 
scénáře výstava "ilegálně" existuje v tehdejším 
Mladém světě, kde se schovává pod 
pseudonymem Hora. V 80. letech je zároveň 
čerpačem ve Vodních ZdrOjích. Po listopadu 1989 
se nakrátko vrací do Albatrosu jako ředitel. 
Vydrží rok a vrací se do Mladého světa. Od roku 
1994 je na volné noze. 

Své nejznámější dílo - Toulky českou minulostí -
začíná psát jako přílohu MS, kde vycházejí 
poprvé v roce 1979 a s určitými přestávkami pak 
do roku 1994. Od té doby vycházejí jenom 
knižně. První díl vyšel v roce 1985, osmý v roce 
2000, v současnosti píše 9. díl, závěrečný 10. má 
naplánovaný na rok 2004. 

LJ.L __ II 
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Psí národ 
Lidové noviny, 24.9.2005, FRANTIŠEK ŠULC 

Češi chovají víc psů než lidé v západoevropských zemích a za své miláčky ročně utratí 
miliardy korun 

Jeden a tři čtvrtě milionu. Tolik by mělo žít v Česku psů. Chování svých majitelů značně 
ovlivňují. Přinášejí radost, ale i omezení. A lidé si to nechávají líbit. Milujeme psy tolik, že jim 
promíjíme, co nejsme schopni prominout lidem. 

Petr Šebesta žije se svou přítelkyní Evou a její dcerou v malém bytě v Praze 6. Rozhodně 
nepatří k boháčům. Přesto mají dva psy - pudla a fenu rotvajlera. Petrova přítelkyně 
rotvajlerku Oxanu v červnu venčila. I když ji měla na vodítku, Oxana skočila do vozovky a 
přejelo ji auto. Řidič zastavil a Evě vynadal. Pak nasedl do auta, rozjel se a přejel fenu 
podruhé. 
"Měla přední levou nohu zlomenou tak, že měla roztříštěný kosti nad kloubem, zadní pravou 
nohu zlomenou, levou polovinu pánve celou rozbitou, museli tam dát železnou ploténku, měla 
vnitřní krvácení, pohmožděnej močovej měchýř a pohmožděný plíce. Naštěstí nic s hlavou. 
Byla polomrtvá," říká třicátník Petr. 
První pomoc dostala Oxana v Praze Libuši, kde Petrovi doporučili převoz do nemocnice do 
Brna. Nabídli mu sanitku za pět tisíc korun, ale on se rozhodl, protože to pro Oxanu "bylo z 
psychického hlediska lepší", že ji tam odveze sám. Oxana prodělala řadu operací. Sice chodí, 
ale do smrti bude na jejím pohybu znát, co prodělala. První operace stála 6000 korun a za dva 
dny v nemocnici zaplatil Petr dalších 5500 korun. Za péči v Brně dal 55 tisíc korun. Nicméně 
nyní bude muset jít Oxana ještě na vyndání šroubů, což zřejmě neproběhne najednou. Celkově 
Petr očekává, že za záchranu Oxany vydá asi 90 tisíc korun. 
"Máš psa, od prvního dne doma vidíš, jak je na tobě závislej, a ty na jeho závislosti začneš být 
taky závislej. Víš, že jsi jedinej, kdo může tornu psovi pomoct," vysvětluje Petr svoje jednání. 
"Měl jsem minuty na to se rozhodnout, jestli půjde pod kytky nebo ne. A tam rozhodovaly už 
jenom a jenom možnosti a její šance. Nikoli peníze, i když byly velký." Prý mu pomohl 
optimismus doktorů, kteří mu sice neslíbili stoprocentni uzdravení, ale tvrdili, že Oxana 
nebude mrzák. Na to, aby mohl výdaje za veterinární péči zaplatit, použil našetřené peníze a 
ještě si musel půjčit 
Petr je jeden z více než 100 tisíc pejskařů v Praze a jeden z mnoha, kteří jsou ochotni udělat 
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pro svého psa téměř cokoli, utratit za něj cokoli. Pes slouží nejenom jako rozptýlení, ale plní i 
důležitou funkci společníka. Na druhou stranu se dá ovšem vztah člověk-pes popsat jako 
parazitický. Pes je s nadsázkou řečeno evoluční zázrak, který i díky juvenilnímu chování 
dokázal unikátní věc - odzbrojit nás, odstranit náš přirozený štít ostražitosti a odstupu. 
Přestože je u nás vzhledem k počtu obyvatel více psů než v západoevropských zemích, vztah 
člověk-pes tu mnoho lidí nezajímá (pokud zrovna médii neproběhne zpráva o nějakém vážném 
incidentu). Neexistují žádné průzkumy (kromě těch, které si dávají dělat výrobci psího 
krmení), sociologické studie jsou spíše výjimkou, data o psech nejsou centralizovaná a 
nefunguje tu žádná zvířecí pojišťovna. Přitom jde o významný fenomén, který ovlivňuje nejen 
chování, ale i výdaje Čechů: v Česku ročně utratí pejskaři miliardy korun, a co je ještě 
důležitější, tento trh má velký potenciál. 

Co důchodce, to pes 
Pes provází člověka odnepaměti. Pro zábavu byl chován už ve starověkých kulturách, 
rozptyloval šlechtice ve středověku, sloužil jako hlídač či pomocník při pastvě a lovu. 
Rozmach městského pejskaření, tak jak je známe dnes, je však mladšího data. Kořeny má sice 
v průmyslové revoluci, ale masovým se stalo teprve v 50. a 60. letech minulého století. Tehdy 
ovšem byla ještě psí veterinární péče v počátcích a na rozdíl od Západu si většina lidí v 
Československu mohla nechat o průmyslově vyráběném krmivu pouze zdát. Další psí boom 
zde nastal až po roce 1989. 
Historicky byl v českých zemích vývoj obdobný jako v zahraničí - ve městech byli psi chováni 
v bohatších rodinách a především kvůli dětem. Jedním z důvodů, který uvádí Milena 
Lenderová v časopise Dějiny a současnost (1/2005), bylo, že děti se péčí o zvíře učí 
zodpovědnosti: "Po celé 19. století se pes objevuje v dopisech a kresbách dětí a adolescentů, 
průvodcem dětství zůstává i v pamětech dospělých. To neštěstí, když se zaběhne - devítiletou 
Zdeňku Braunerovou žene k psaní potřeba sdělit tuto tragickou zprávu jmenovkyni Havlíčkové 
do Německého Brodu," píše Lenderová. Když se pes našel, Braunerová nelenila a napsala další 
dopis: "To ona ví, že já mám Šotečka ráda, a když ho hoši tlučou ajá se o něj zastávám, vždy 
mi říkají Hundsmutter. .. " Rostoucí láska ke psům však nebránila tomu, že byl pes přibližně do 
poloviny 30. let minulého století v českých zemích veden jako jateční zvíře. 
Když dnes někdo hovoří o počtech psů, většinou uvádí kvalifikované odhady (1,5 milionu až 
dva miliony). Průzkumů příliš nebylo. Z šetření GfK Praha na vzorku 10 tisíc lidí nicméně 
vyplývá, že psa má v Česku 41 procent domácností (kočku jen 19 procent, což je oproti 
západoevropským zemím málo). Vzhledem k tomu, že v ČRje 4 270 717 domácností (podle 
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sčítání lidu v roce 2001), mělo by tu žít 1 750994 psů. Ve srovnatelné Belgii je 1 064000 psů 
a v Rakousku 560000 (skutečná čísla budou ale vyšší, protože zdaleka ne každý psa přihlásí). 
Podle průzkumu provedeného pro německou organizaci Verband ilir das Deutsche 
Hundewesen má přitom ve Francii psy 38, v Belgii 37 a v Irsku 36,25 procenta domácností. 
Naopak nejméně psů žije ve Švýcarsku, kde je má jenom 10, v Řecku 11,25 a v Německu a 
Norsku 13 procent domácností. 
V Česku stejně jako na Západě žije nejvíce psů na venkově - 65 procent (41 procento koček). 
"Překvapila mě jedna věc, jak je to strašně vyrovnané. Domnívala jsem se, že se tam objeví 
skupiny, které budou mít víc psy než jiné, ale je tam jenom jedna logická vazba - že u 
vesnických domů žije víc psů, což by nemělo být až tak překvapivé," říká Dana Velíšková z 
GfK Praha, která zpracovávala data o psech. 
V českých městech se stačí ráno a večer rozhlédnout po ulicích a v parcích, aby si člověk 
uvědomil jednu věc - pejskaření je rovnostářská záležitost. Venčit psy chodí zástupci všech 
věkových a sociálních skupin. A průzkum GfK Praha to potvrzuje. Nejméně chovají psy lidé s 
příjmy do 5500 korun (39 procent) a nad 11 501 korun (37 procent). První z toho důvodu, že 
nemají dostatek peněz, druzí proto, že nemají čas. V ostatních příjmových skupinách se 
pejskaření pohybuje okolo 43 procent. Z průzkumu také vyplývá, že co domácnost 
nepracujícího důchodce, to pes. Nepracujících důchodců je ve společnosti 21,9 procenta, 
přičemž mají 23 procent psů. Nejvíce chovají psy lidé nad 35 let. 
Nezájem o zjišťování exaktnějších dat o psech či o sociologický průzkum fenoménu pejskaření 
jako by odrážel chybějící centralizaci dat na úrovni větších měst. Zjistit relevantní číslo o 
počtu přihlášených psů v Praze znamená obrátit se na všech 57 městských částí. Podobné je to 
v Brně. Z takto získaných údajů vyplývá, že v Praze je 87 667 přihlášených psů, v Brně 28 
699, v Ostravě 27 500. K tomu je ovšem třeba připočíst přibližně 30 procent nepřihlášených 
zvířat, abychom se dostali k realističtějšímu odhadu skutečného stavu. Na Prahu potom 
připadá necelých 114 tisíc, na Brno 37 300 a na Ostravu 35 750 psů. Pro srovnání, v Bruselu je 
legálně přihlášených 58 000 psů (skutečný počet ale bude vyšší) a ve Vídni 49 856 (podle 
různých odhadů by mohl být počet až sto tisíc). 
Kromě pozorování venčících pejskařů je ještě jeden způsob, jak kdokoli může zjistit, že ve 
městech je skutečně hodně psů - každodenním kličkováním mezi psími exkrementy. Pocit, že 
Praha je "pokálenější" než jiná města západní Evropy, nebude daleko od pravdy. Jenom pro 
představu, psi ve Vídni "vytvoří" 30 tun exkrementů denně. To znamená, že v Praze musí být 
toto číslo mnohem vyšší. Například na Praze 7 (2596 přihlášených psů) jenom z chodníků 
seberou za jeden měsíc 1,12 tuny exkrementů. Podobnou zkušenost mají i v Praze 8. Jeden 
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týden vyčistili Karlínské náměstí (asi 250x100 metrů) a za další týden se tam objevilo 
"nových" 50 kilogramů exkremetů. 
Větší část z poplatků za psy jde proto na úklid pokálených prostranství. Nejsou to malé částky. 
V Praze bylo loni vybráno okolo 50 milionů korun. Z toho městské části musely odevzdat 25 
procent pražskému magistrátu (ten zřídil například psí útulek) a se zbytkem hospodařily. V 
Brně bylo vybráno necelých 13 milionů korun. 

Tisíce za léčení 
Gerymu je sedm let, je to boxer a má nádor na mozku. Lenka Jeřábková drží Geryho na 
vodítku. Sedí v čekárně veterinární nemocnice AA -Vet na pražském Zahradním Městě a čeká, 
ažjí doktor Hanuš Velebný donese recept. Jeden z mnoha. 
Gerymu způsobuje nádor epilepsii, takže dostává prášky i na tuto nemoc. Ze všech léků, které 
bere, se ale navíc počurává - takže další prášky. Lenka Jeřábková pracuje jako sekretářka a pes 
ji měsíčně, včetně krmení, vyjde na šest tisíc korun. "V šest ráno a večer mu musím dávat 
prášky. Prakticky nikam nemůžu. Nikdo nechce Geryho hlídat, protože se bojí, že by se mu 
mohlo něco stát. Možná by mu pomohla operace v Německu, ale stála by 80 tisíc a na to 
nemám ... Možná kdybych měla jistotu, že se vyléčí, ale tu vám nikdo nedá," říká Jeřábková. 
Doktor Velebný má podobných pacientů celou řadu. Je spolumajitelem veterinární nemocnice 
AA-Vet, která patří k největším v Česku. Pracuje v ní 11 doktorů, sedm sester, tři recepční, 
provozní a uklízečka. Denně provedou tři až šest operací. Ročně uskuteční 20 tisíc ošetření. 
Když už se člověk dostane se psem do nemocnice, musí se připravit na to, že účet může jít do 
tisíců, protože obvykle jde o vážnější případy. Například operace páteře, na které se doktor 
Velebný specializuje, stojí 17 až 22 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že neexistuje zvířecí 
pojišťovna, vše se musí platit hotově. Ceny v Česku však stále nejsou na úrovni západní 
Evropy: "Vím, jak to chodí v Británii, ve Francii a v dalších zemích, kde je ošetření 
nákladnější. K veterináři chodí bud' lidi, kteří na to mají, nebo až když má zvíře opravdu 
problém. Tady je zvykem chodit s každou bulkou, s každým lupnutím," tvrdí Velebný, který 
sedí na lavici v denní místnosti v budově, kde veterinární nemocnice sídlí. 
Na druhou stranu, s každým "lupnutím" chodí k veterináři lidé ve městech. Na venkově je 
situace odlišná. Pes není většinou vnímán jako člen rodiny. Obvykle plní funkci hlídače. Navíc 
venkov je chudší než města, takže zde lidé váhají investovat do zvířete takové peníze. Velebný 
tvrdí, že vesnických pacientů nemá mnoho. Většinou jejich zájem skončí už po telefonu, když 
jim řekne ceny. 
"To je otázka hodnot. Pro někoho je to nejlepší kamarád a absolutně nevidí důvod, proč by měl 

http://www.aovz.czldata/aovz-clovek83.php 30.6.2006 



pochybovat," říká Velebný s tím, že v praxi zdaleka neplatí předpoklad, že lidé, kteří evidentně 
mají peníze, jsou ochotni je vydat za léčení svého psa, a naopak mnozí se raději zadluží, než 
by svému miláčkovi odepřeli pomoc. "Viděl jsem tady spoustu lidí, na kterých je vysloveně 
vidět, že na to ty yeníze nemají, ale ani nemrknou a řekn9u: Nemáme nad čím přemýšlet, to je 
jasná věc." Jan Savrda je dalším z 2500 veterinářů v Cesku. Má ordinaci v šestitisícových 
Roztokách u Prahy. Denně ošetří přibližně 20 případů. V databázi má 3000 psů, kteří u něj byli 
alespoň jednou. Aktivně k němu chodí asi tak tisíc z nich. "Tady je to podobný Praze. Pes je 
pro většinu lidí součástí rodiny, je to společník, takže jsou za něj ochotni utratit první poslední. 
Ale na druhou stranu, najdou se i takoví, pro které je 150 korun za očkování proti vzteklině 
příliš," říká Šavrda. Podle něj vyjde základní veterinární péče o psa (očkování, odčervení) 
ročně na 1100 až 1500 korun. Tento údaj je důležitý, protože podobně, jako to je s počty psů, 
neexistuje žádné číslo, kolik lidé za psy ročně utratí. Pokud by existovala pojišťovna, data by 
byla k dispozici, ale zdá se, že nikdo po pojišťovně příliš netouží - veterináři se obávají nárůstu 
papírování, dohadování o platby a kontroly cen a lidé by asi nebyli ochotni platit tisíce korun 
ročně za prevenci. 
V Česku je podle průzkumu GfK Praha 1 750 994 psů. Pokud od tohoto čísla odečteme 30 
procent psů, kteří k lékaři nechodí (podle veterinářů nejvyšší odhad), a výsledek vynásobíme 
1300 korunami (průměrné náklady), zjistíme, že lidé jenom za nutnou péči utratí 1,6 miliardy 
korun ročně. K tomu je ovšem nutné připočítat vyšetření, léky, operace a podobně, což může 
být další jedna miliarda. Celkově by tedy Češi ročně mohli u veterináře podle střízlivých 
odhadů nechat 2,5 miliardy korun. 

Obliba drahého krmení 
James Spratt ze Cincinnati v Ohiu netušil, co způsobí, když v roce 1860 připravil a začal 
vyrábět z pšenice, řepy, další zeleniny a hovězí krve jakési psí suchary a začal je v Londýně 
(kde nápad dostal) prodávat. Šlo o první průmyslově vyráběnou psí stravu. Jmenovala se 
Spratťs Patent Meat Fibrine Dog Cakes. Netrvalo to dlouho a Spratta začaly ve výrobě psí 
potravy následovat další firmy. I když byl zájem velký a průmyslově vyráběné krmení pro psy 
se už tehdy dobře prodávalo, skutečný rozmach nastal až po druhé světové válce. 
Do Evropy tento druh potravy dorazil již na počátku minulého století, ale do bývalého 
Československa vtrhl až po roce 1989. Už jenom z tohoto důvodu zaostáváme za vyspělým 
světem. V USA používá pro krmení psů průmyslovou 120travu 90 procent lidí, v Británii 70 
procent, v dalších západních zemích 60 procent a v Cesku zatím jenom 30 procent. "Ve 
vyspělých zemích jsou jiné tendence. V Čechách jsme si všechno dělali sami, stloukali věci, 
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opravovali věci, vařili žrádlo pro psy sami doma... Když mluvíte - a to mám z výzkumu 
týkajícího se koček - s majitelkami koček, tak většina věří tomu, že to, co zvířeti připraví, je 
hodnotnější než průmyslově vyráběné žrádlo," tvrdí Velíšková. Ovšem pravda je opačná. 
Používání průmyslového krmení je nejenom jednodušší, ale je lepší i pro zvíře. Jak tvrdí 
Velebný, kdybychom jedli podobně vyváženou stravu my lidé, byli bychom mnohem 
zdravější: "Jenom za dobu mé veterinární praxe se stáří psů prodloužilo o čtyři pět let - a to 
pravděpodobně souvisí právě se zvýšeným užíváním komerčních diet. Samozřejmě i s lepší 
lékařskou péčí, ale hlavně s krmením." 
"Ve stravovacích návycích jsou lidé mnohem konzervativnější a zavádění nových trendů nemá 
tak bezprostřední efekt. Podobné je to u zvířat. Lidé vnímají zvíře jako člena rodiny, kde 
fungují pro všechny nějaké zaběhlé stravovací návyky. Panuje tu řada předsudků, takže je 
velice těžké naučit lidi používat něco jiného," říká Jana Jeřábková z Nestlé Purina PetCare, 
jednoho z největších ry-robců psího krmení na světě. 
Podle odhadů se v Cesku ročně prodá 80 tisíc tun psího krmení. Vzhledem k tomu, že 
kilogram stojí průměrně 25 až 30 korun, Češi zřejmě utratí za krmení okolo dvou miliard 
korun ročně. Do deseti let by se mohlo množství prodaného krmiva zdvojnásobit. 
I trh se psím krmením se ovšem proměňuje - lidé například postupně přecházejí z "mokrého" 
psího krmení v konzervách na suché granule. Motivace výběru jsou zde pouze psychologické -
"mokré" krmení evokuje vařené jídlo, které lidé byli zvyklí psům dávat, a proto se s ním na 
nových trzích vždy začíná. "No, není to totéž. Suché granule vycházejí mnohem levněji, 
protože v konzervě je sedmdesát procent vody, takže za pocit, že dává čerstvé maso, člověk 
platí i za vodu. Co se týká výživné hodnoty, je to totéž," říká Patrik Banas, kolega Jany 
Jeřábkové. Jedinou specialitou českého trhu oproti "novým" trhům střední a východní Evropy 
je to, že Češi si libují v prémiovém, tedy dražším a kvalitnějším krmení. 

Láska až za hrob 
Někde jsou náhrobky z mramoru. Dají se na nich číst jména jako "Terrynek Šmíd", "Ritunka" 
či "Betynka Poláková". Na hrobech rostou okrasné dřeviny a na květiny zdobící hrob byl 
několikrát rozsypán i popel bývalých páníčků. Tak vypadá hřbitov v pražských Bohnicích, 
který buduje Pavel Lukáš. Už nyní je zde asi 1600 "pietních míst", upomínajících nejen na psy, 
ale i na kočky, králíčky či fretky. 
Lukášův projekt není jen obyčejný hřbitov pro zvířata: na každém hrobě je zasazena dřevina 
rostoucí v naší zeměpisné šířce (je v ceně pohřebného, nejlevnější pohřeb, pro zvíře do 1 O kg, 
stojí 3500 korun). Zhruba třetinu "zákazníků" tvoří cizinci. "To není o utrácení. Oni si 
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uvědomí, že zasadí i okrasnou dřevinu. Chtějí se na něčem podílet. Chlubí se tím ... věří, že 
pejsek se reinkarnuje do stromu. Prvně rozkvete magnolie: jé, pejsku, ty sis na nás vzpomněl, 
říkají," vysvětluje Lukáš. 
Psi nám učarovali tak, že se k nim dokážeme chovat jako k lidem. Stará rčení o "počasí, do 
kterého by psa nevyhnal" či přirovnání "zpráskat jako psa" ztratila dnes svůj význam. Polidštili 
jsme si psy tak, že doufáme, že se s nimi setkáme i na tom druhém a lepším světě (tedy pokud 
věříme, že existuje). Máme je tak rádi, že za ně ročně utratíme více než čtyři miliardy korun. A 
to v této částce nejsou započítány další výdaje za náhubky, vodítka, gumové kostičky či 
návštěvy kadeřnických salonů. 

"Rozluštění tajemství sympatií člověka k psímu rodu musíme hledat v tom, jak psi vypadají a 
jak se chovají. Člověk psa nezavrhuje, jen k němu cítí jakési do podvědomí zatlačené 
freudovské pohrdání, provázené silným komplexem viny, z čehož psi jako celek dokážou 
pořádně těžit... Ano, psi jsou manipulativní a chovají se jako příživníci - ale jsou zároveň 
krásní, fascinující," napsal v knize Pravda o psech chovatel Stephen Budiansky. 
Podle něj je láska člověka ke psu plná mýtů a omylů, čehož psi využívají. V průběhu tisíciletí 
se, samozřejmě nevědomě, naučili zbavovat lidi přirozené obezřetnosti a odstupu. Pomáhá jim 
k tomu jejich nedospělost, juvenilní chování. Psi jsou jednoduše řečeno na rozdíl od vlků až do 
smrti mláďata. "Psi úspěšně využívají citového vztahu rodič-dítě. Simulují děti, pro starší lidi 
třeba zastupují vnoučata. Pes je dětsky oddaný a stále se chová jako mládě," tvrdí biolog 
Stanislav Komárek "Ve zvířecím světě to je taková specifická vlastnost. Řekl bych že 
unikátní." 
Pro osamělé lidi či děti je pes obvykle důležitý společník či partner, a tak mu jsou často 
přisuzovány i lidské vlastnosti a schopnosti. Lidé zacházejí tak daleko, že na psy přenášejí i 
jisté sociopsychologické stereotypy, viz například oblíbené trumfování o čistotě a stáří té které 
rasy. 
Pes je důležitým průvodcem lidí, většina pejskařů na své miláčky nedá dopustit a je ochotná 
jim dopřávat totéž co sobě. Mnohdy jsou k nim laskavější a shovívavější než k vlastnímu 
partnerovi a dětem. 
"Zubaře odložíš, víš, co se může stát. Pes ale neumí říct, kdy ho něco bolí, je bezbrannej, tak s 
ním chodíš na běžný kontroly. Sám jdu k zubaři, až když mě to bolí," popisuje vztah vášnivého 
pejskaře kjeho psovi Petr Šebesta. "Nejsem sám k sobě tolik zodpovědnej jako k psovi." 

"Z šetření GfK Praha vyplývá, že psa má v Česku 41 procento domácností. Přitom podle 
srovnávacího průzkumu v Evropě je nejvíce psů ve Francii - má je 38 procent domácností. V 
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Belgii je to 37 a v Irsku 36,25 procenta." 

"Celkově by tedy Češi mohli u veterináře podle střízlivých odhadů nechat za psy 2,5 miliardy 
korun ročně " 

"Psi úspěšně využívají citového vztahu rodič-dítě. Simulují děti, pro starší lidi třeba zastupují 
vnoučata. Pes je dětsky oddaný a stále se chová jako mládě." 

Stanislav Komárek biolog 
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Lidé a zvířata 
František Hrdlička, Zdena Bratršovská 

V rozhovoru, který vyšel o Vánocích 2004 v příloze Lidových novin, srovnává Petr Fejk, ředitel Pražské zoologické zahrady, úroveň středoevropských zahrad se zahraničními a shledává, že ty 
v našem oko li jsou vůči zvířatům mnohem ohleduplnější. Zahrady v arabském světě, jak je poznal, jsou zanedbané, čínské a japonské jsou sice prostranné a upravené, ale zvířatům jsou vyhrazeny 
jen těsné, nevyhovující klece, a německé odrazují svým vědeckým, chladným přístupem. Petr Fejk připouští, že zoo je civilizační produkt, který nikdy nebude ideálním řešením pro prezentaci 
zvířat, a předvídá, že o postupné zlepšování podmínek se přičiní přísnější normy, které stanoví velikost výběhu, výběr stravy, druh veterinární péče atd. 

o to~, že se náš vztah ke .zvířatům celkově zlepšuje, svědčí nejen vývody ředitele Fejka, ale i televizní osvěta, o níž se pokouší napřlklad pořad Chcete mne; přibývají rovněž psí, kočičí a 
koňské utulky, záchranné stanice pro poraněné ptáky, výukové programy, při nichž se školáci seznamují s běžnými hospodářskými zvířaty, rozvíjí se canisterapie a hipoterapie, určená postiženým 
dětem, a dospělí si vyhližejí v zoologických zahradách zvířecí jedince, které pak sponzoruji. Podle psychologů se dá tento trend vyložit bud' jako pozdní, ale průkazný návrat k přlrodě, respektive 
jako potřeba obklopit se přírodou i v domácím prostředí, nebo jako reakce na zhoršení vztahů mezi lidmi, což ovšem nezní pro náš druh příliš lichotivě. 

Podobně rozporuplné jsou statistiky: Ve srovnání s ostatními evropskými státy chov!\ií Češi nejvíc psů, ale také je nejvíc týrají. Je zřejmé, že vlastnictví domácího miláčka nemusí ještě nic 
vypovídat o citlivém vztahu ke zvířeti. Někdo si obstará vzácné psí plemeno nebo exotickou šelmu proto, že je to právě v módě, někdo doufá, že si z bojového plemene vychová svého bodyguarda, 
a někdo zjistí, že péče o zvíře vyžaduje vic financí a víc trpělivosti, než původně očekával, a tak svého svěřence v lepším připadě odloží do útulku a v horším případě uváže v lese ke stromu. I sama 
obliba psů u Čechů je ostatně trochu podezřelá: Nedáváme jim přednost proto, že se podřídí našim rozkazům ochotněji než například kočky? 

Náklonnost ke zvířatům se dá samozřejmě zpochybnit tvrzením, že jde o skrytý projev mizantropie. To může být někdy pravda: Někteří chovatelé se tak vyrovnávají se svou citovou frustrací, ať 
už je její příčina jakákoli. Ten, kdo zpochybňuje soužití se zviřaty, zpravidla vycházi z předpokladu, že citový vztah si zaslouží jen člověk, protože si podmanil přirodu. Z tohoto předpokladu 
nicméně nevyplývá, že člověk je nejhodnotnějším subjektem na Zemi, že rozumí všem zástupcům rostlinné a živočišné říše, ani že jim svou existencí a svou aktivitou skutečně prospívá; postupná 
devastace naši planety svědčí právě o opaku. 

Praktický závěr tedy zní, že láska ke zvířatům by neměla být zaslepená, stejně jako by neměla být zaslepená láska k lidem. Příběhy starých dam, které odkázaly svůj majetek svým kočkám, nebo 
starých pánů, kteří vykrmili svého jezevčíka do té míry, že z něj udělali imobilního chudáka, se hodí spíš do grotesky než do melodramatu. 

Nabízí se samozřejmě otázka, zda může být vztah člověka a zvířete po citové stránce rovnocenný. Některá pozorování dokládají, že zvířata dokážou být napojena na své pány intimněji, než si 
vůbec umíme představit. Britský zoolog a filozof Rupert Sheldrake například popisuje chování psů a koček, kteří neklamně vycítili, kdy se jejich pán, vzdálený několik desítek kilometrů, vrací 
domů, nebo dokonce kdy se k návratu rozhodl; někdy vytušili předem i okamžik, kdy zatelefonuje. Artisté, vystupující se zvířaty, odečítají zase spolehlivě nálady svých svěřenců, jejich projevy 
exhibicionismu, sentimentality, dotčenosti atd., což ostatně podmiňuje úspěch celého představení. Jako letití chovatelé koček můžeme doložit, jak výborně se umí tato šelmička orientovat podle 
intonace, i když nerozumí vlastnímu obsahu sdělení, jak se umí přizpůsobit a jak umí sama navrhnout program pro nadcházející chvíle. O tom, jak může být empatie mezi člověkem a zvířetem 
intenzívní, vypráví také ředitel Fejk ve zmíněném rozhovoru: Napojení na zvířecí svět vyřazuje často ošetřovatele v zoologické zahradě ze světa lidí, před nímž prch!\ií. Historie zná ostatně i 
tragické důsledky této vazby, jako je případ americké zooložky Dian Rosetové, zavražděné zřejmě někým, kdo nesnesl její vypjatý vztah k africkým gorilám a nevlídné chování k domorodcům. 

Dík moderním etologům, k nimž patří například její zakladatel Rakušan Konrad Lorenz, Brit Gerald Durrel a Čech Zdeněk Veselovský, Fejkův předchůdce ve vedení pražské zoo, pohlížíme už 
na zvířecí psychiku mnohem osvíceněji, než tomu bylo za časů našich dědů a pradědů, kteří by bližší vztah k domácím zvířatům považovali za projev slabosti, ne-li bláznovstvl. Přesto se většina 
vědců dosud staví k mimořádným schopnostem zvířat skepticky. Hádanek zbývá ještě dost: Neumíme uspokojivě vysvětlit, jak dokážou zvířata několik dní předem vycítit hrozbu zemětřesení, 
smrště nebo záplavy. Neumíme jednoznačně objasnit navigační schopnosti holubů a ostatních stěhovavých ptáků. Nenašli jsme ani klíč k chování velryb, které občas uvíznou na mělčině. Neztěžuje 
nám rozřešení těchto záhad naše úporná, někdy až absurdní snaha aplikovat na vše, čemu nerozumíme, lidská měřítka? Je zvláštní, že vědcům například nečiní potíže představa čtyřrozměrného 
prostoru, ale že odmítají připustit existenci odlišných emocionálních a psychických vlastnosti, jimiž možná oplývají zvířata či mimozemšťané. 

Teoreticky by měla mít zvířata stejná práva jako my, lidé, ale takovou výsadu jim zřejmě hned tak nepřiznámť( Český p~~vní řád je dosud pokládá za majetek, tj. za neživou komoditu; zabití 
zvířete se tedy nedá označit ani stíhat jako vražda, což samozřejmě nahrává chamtivým lovcům slonů, tygrů, tuleňŮ a velryb. jSe zvířaty souvisí i další paradoxy: Měli bychom jim dopřát svobodu 
pohybu, ale musíme je chovat v zoologických zahradách, protože jim ve volné přírodě často hrozí vyhynuti; lepším řešením jsou jistě přírodní rezervace, ale ty se zas neobejdou bez státních 
subvencí a bez neúplatných hlidačů. Musíme zvířata kastrovat, abychom buď zmírnili jejich přirozenou divokost, která nás ohrožuje, nebo abychom omezili jejich populaci, která by je vystavila 
nepříznivým životním podmínkám. Jejich přirozenou hravost využíváme k cirkusovým a filmovým produkcím a jejich výbojnost k zastrašování ostatních lidí, případně je vysíláme do válečných 
střetnutí, v nichž je obětujeme, počínaje antickými slony, přes středověké koně až po cvičené psy a delfiny v současných armádách. Vítězíme nad nimi jen svou technologickou výbavou, svými 
pastmi a zbraněmi, ne svou fyzickou konstitucí; pouštíme-li se do přímého boje se zvířetem, jako se to děje například při býčích zápasech, diktujeme podmínky my, a ne zvíře, protože víme, že 
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jsme slabší. Náš odvěký, i když popíraný strach z živočichů, kteří nás obklopují, se ostatně odráží i v některých uměleckých výtvorech, například v Knize džunglí, ve Válce s mloky nebo v obří 
postavě King-Konga. 

Je potěšitelné, že se opět sbližujeme se světem zvířat, z nějž jsme se vydělili civilizačním vývojem; živočichové, kteří zpravidla lpějí konzervativně na zvoleném prostoru, mohou svým 
přikladem kompenzovat naše trvalé baženi po revolučních proměnách společnosti a po znevážení tradičních hodnot, jimž nedůvěřujeme. Nedá se samozřejmě předpokládat, že všichni lidé 
přehodnotí svůj povýšený vztah k živé přírodě, ale za úspěch se dá pokládat i to, že přežije pár biologických druhů, které bychom bez současné osvěty vyhubili. Není vlastně podivné, že se nám 
zvířata, které jsme si ochočili a podrobili, psi, koně, krávy atd., dosud nevzepřela? To, že nejsou nadána lidskou sebereflexi, jak o nich soudíme, neznamená, že jim scházi fYlogenetická paměť. Je 
dokonce možné, že vyčkávají, až lidstvo vyčerpá své zdroje obživy a energie, nebo až prostě zdegeneruje, aby se s ním pak mohli definitivně vypořádat. 
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Nevěsty přes internet o 

Nezadaní muži ze 
Západu touží najít 
nevěstu v Česku. 

Své krajanky mají za 
moc emancipované 

a vypočítavé. Adeptky 
si vybírají na internetu, 

za sjednání schůzek 
UTRÁCEJí VELKÉ 

SUMY, což je pro 
seznamovací firmy 

výnosný byznys. 

LINDA KHOLOVÁ 

M
ám jít na rande ~ cizin
cem. S~ejně jako tisíce 
dalších Cešek se 1 já svě
řuji do rukou odborníků. 
Mezinárodní seznamka 

se sídlem v Praze má slibný název: Planet 
Romance. Když o s.vé práCI začne hovořit 
Její ~polumajitelka Ludrrůla Fajmonová -
mladá usměvavá žena oblečená výrazně. 
ale vkusně - poslouchAse to Jako pohádka. 
"Bylajseru sVědkem příběM jako o Popel· 
ce," říká nadšeně. Své klienty prý často 
.• páruje'· za pomocI inruice. Před očima se 
mi přitom vynořují obrázky všech těch pa
ní z Hodonína a gentlemanů z Floridy, kte
rak bělí ruku v ruce plážj ke svým ohrom
nýmjachtárn. vlajíjirn vlasy ... 

Ovšem cestovárií na romantickou plane
tUJe hlavně výnosný byzny~. "Snažte se pů
~obit chytře a upravené. ChOĎte včas! Vy· 
měňte si s. dámou nejprve pár esemesek ... " 
nabádá klienty. kteří jsou ochotní platit za 
schůzky desetitisíce korun, trochu jako ma
lé kluky agentura Romantic Future"na we
bových stránkách. 

Sama St: slávám klientkou Planel Ro
manec. Nestojí to moc námahy. Nejdřív vy
plním dotazník. Jak se popsat? V předepsa
ném seznamu jsou na výběr k lJlŠkrtnuti jen 
samé ušlechtilé vla~tnosti. Připojuji tři fot
ky, na nichž mám vypadat ,.reprezentativ
ně" - a Je to. Registr~ce žen je zdarma, Teď 
zbývá jen čekat. jestli si mě mezi sedmi 
stovkami .. konkurentek" vybere nějaký ten 
ropný magnát. 

o 23 lat _rif, ale sympafák 
Po dvou týdnech mi telefonuje Ludmila Faj
monová a švitoří: "V dotaZníku uvádíte. že 
pánovI má býl do "šestatřiceti let. Tenhle je 
tro~ku starší. osmačtyřicet, ovšem vypadá 
skvěle! Kdybych nebyla vdaná, sama bych 
si s ním vyšla." 
Upřímně řečeno, ~a nepracovních okol

ností bych šla na rande s mužem ve věku 
mého otce, jedině pokud by vypadal jako 
Srucc Willis. Nebo by to BYL Srucc WH
lis Dozvídám se, že pan P. je z Dánska 
a v tu chvíli se mi L. hlavy úplně vykouří, že 
bych mohla nejdřív požádat o fotografii. 
Takže z mě strany - ach bože - schůzka na
slepo! 

Snu máme \I luxusní restauraci na Vác
lavském náměstí. Jak ho poznám?'Prý se 
nemám rozpakovat a směle se vyptat číšní
ků na stůl rezervovaný panem P. Rozpakuji 
:.e. ale naštěstí se ke mně sám rychle hlásí. 
Vysoký. štíhlý. v pěkném <cdém obleku. 
Vypadá mladší tl má hezký úsměv, ovšem 
barva jeho zubů se mi jeví až podezřele snč
hobílá Ale každopádné sympaťák. Líbá 
mč na obě tváte, pomáhá mi z kabátu. "Co 
si dáš k piti'~" říká a usmívá se. je vidět. l.e 
chcc zapůsobit. Taky se zubím. Neví, že 
chr.:l nuši '\ChŮllll popsat v reportaži. Ob
jednavá šampaňské Nemohu <;e zb~vit myš
lenl}', že když jsem se narodila, mčl on už 
za sebou vysokou ~kolu! Začíná otřepaný 
seznamovací di~~~,_ 

• věrná 
• romantická 
• rodinný typ 

FOTO' PROFIMEOIA.CZ. KOLA2:: MF DNES 

P. je v Praze počtvrté. "Kupuj u staré do-
. my a'přestavuju v nich interiéry. I pro.sebe 

bych si"lu chtěl jeden koupit. Nebo v Buda
pešti," říká dobrou, ale ne dokonalou ang
ličtinou. 

Při vyprávění o své vlasu lamentuje. Kn
tizuje příliš silnou sociální síť, která lidi ne
motivuje k tomu. aby se starali sami o sebe, 
,.Na oplátku chce stát o tobě vědět všechno. 
Kontroluje tě a to se mi nehbí," říKá. 

Když mluvím já. P. pozorně naslouchá. 
"Proč hledáš příte1kyni v Českn?" ptám se 

"Dánku nechci. Mám špatné z1 .. ušenosti. 
Jsou emancipované, vypočítavé a roimaz1e
ně." říká. Naposledy žil s Rumunkou. Hlav
ně její temperament a inteligence ho okouz
lily. Proč se rozešli? Nechce :prozradit. Vů
bec se zdráhá víc mluvit o bývalých vzla-

~.' 
.,;.,:. ..... : 

DO 

zích .. A že hledá další partnerku právě v Ces- . příšernou chuť na cigaretu a s kouřením 
ku?Byla to prý náhodli, že naraZil zrovna na P. dávno skoncoval. Nevím, jes~Ii jselll tak 
manžele Fajmonovy, jinak by klidně využil vtipná nebo legrační, ale čast~ zaklání 
i maďarskou nebo polskou agenturu. . hlavu a hurónsky' se směje. Působí to sice 
.. v práci se neseznámím anadiskotéky moc . srdečně, ale když to uděla po osmdesáté, 
nejsem." Přede mnou už měl schůzku s čes· zdá se mi to ~ž afektované. Nebyl nikdy 
kou dívkou, "Byla milá, ale ovládala jen zá- ženatý a nemá žádné "dětI. .,Celý život. od 
klady angličtiny. Domluvili jsme se. R"4ka· vys.oké školy, Jsem pracoval. Chtěl jsem 
ma nohama. Bylo to zábavné. ale hledám . vybudovat kariéru a necítil jsem potřebu 
ženu, se kterou si popovídám bez jazykové zakládat rodinu," tvrdí. Po večerech. celá 
bariéry." : ta léta, prý chodil do fitness-centra! 

•. Třicítky mě děsí. Hned by chtěly děti, 
:tany nad tl'Icet.mě děs! jdou na všechno zhurta." Hledá tedy ženu 

: Po dvou skleničkách šampaňského už jsou výrazně mladší - hezkou, inteligentní, 
. l~y prolomené docela. Bavíme se o doce- vzdělanou a taky vděčnou a pokornou. Tak-

la všedních věcech. Má rád fihny Kmotr že už rozumím: P. je bohatý, a tak má tedy 

trhu ... To 90 ~e mi zdá hodnč nabuhřelé. JC 
pro něj zjevně samozřejmé 

"A co kdyby ta žena snů měla děti?" na
padne mne: On říká: "Snesu nejvíc.je~o 
Dvě cizí hy ·na mě byly moc." Krčí beze· 
lstně rameny ~jeho odpověď se mi nelíbí. 

Po dvou hodinách oha cítíme. le z toho 
nic nebude. Ale přesto to byl docela pří
jemr:tÝ večer, A zkušenost. Žádá o účet 
"Chceš přispět?" ptám se schválně a sahám 
po kabelce. Jako bych to ncčekala: prudce 
zakloní hlavu a vyb!lchne smíchy. Vytáhne 
kreditku. políbí mi ruku a mizí \' noční 
Praze. 

Celky jsou party 
V posledních letech zdejší majitelé meziná· 
rodních seznamovacích agentur skvěle vy
dělávají. Nikdy dřív neměli cizinci takový 
zájem o to, najíť si u nás budoucí choť. A 'ne
váhají investoval značné částky. Lu~i1a 
Fajmonováje chápe: .. Češky ani nevčdí,<jak 
jsou úžasné, jsou to perly." 

,,Angličaaky nebo Američank" J'uu na· 
ročné a přitom nevděč~~. Muži touŽÍ po tra

: dičních hodnotách," míní Gabriela Justino
: vá z agentury Flying Hearts Tuto seznam

ku provozuje druhá vicemiss 1997 už třúo
ky. Za zprostředkováni čtyř schůzek s Češ
kami, které si cizinci sami vyberou podle 
fotografií a stručné charakteristiky (databá
ze čítá až dva tisíce žen), ~e platí 1100 eur. 
Při setkání s dvaceti dámami získá klient za
jím<ivou slevu a ubude mu z kreditní karty 
3200 eur. 

· Proč tak vysoké ceny? ,.Pokud pán .lapla
: ti několik tisíc, d.okaiuje. že mu nejde jen 

o flirt:' vysvětluje"Fajmonová. Klientí ;,; je
jí agentuře většinou neutratí víc než třicet li· 
síc korun. A odkud jsou potenciální žeru· 
chové nejčastěji? Z Velké Británie, USA 

: a Německa .. ~eské ženy ale nejvíc žádají 
: muže ze Skandinávie. Údajně jsou největší 

gentlemani a fešáci. 

Bezuzdnou váieil neěektt/t4t 
Podle odhadů, které nedávno uveřejnil časo
pis Prague Post, hledá v současné době svůj 
ideálni mužský protějšek touto cestou sto až 
sto padesát tisíc žen hlavně z Ruska, býva· 
lých sovětských republik a jihovýchodní 
Asie. Rozdíl mezi nimi a češkami je podle 
Ludmily Fajmonové obrovský: "Rusku mo
tivuje bída. Touží se dost<:rt do zahraničí, pro
tože hledá lepší živobytí. O vztah jí většmou 
nejde. Ceška není zoufalá. Má práCI. vlalOtní 
pe~ze aje se svým životem spokojená.~' 

Před kontakty s ruskými a ukt:ajiilskými 
dívkami ze seznamovacích portálů i před 
agenturami z těchto zemí se už muži ze Zá
padu vzájemně varují. Například na strán~ 
'kách www.russian-detective.com JSou po
psány figle, které se používají k získání .dů
věry a k vylákání peněz. žena. do níž <;c Pře.<., 
internet za~ují, často ani neexistuje. 

: Jak vypadají podle .,ruského detektiva" 
l příklady výstražných znamení? "Dívka se 
~ už za pouhý týden neh9 dva podepisuje:. tva 
· láska Natasha, tvá princezna Natasha nebo 
· tvá budoucí žena Natasha. Bude tvrdit. že je 

jí 26,je panna. a v příloze pošle svoje akiy:. 
Sedmadvacetiletá Kristýna l Prahy je 

: manažerka, cestuje po světě a seznamuje se 
· jen s cizinci. Musí z ní být paf: dívka s dlou· 
: hými blond v~asy, vtipná, s vysokoškolským 

diplomem. Na české muže zanevřela. ,,Ma
jí v sobě machistický pud. Chtěli by per-

· fektní manžell. .. u. milenku a matku ... jedne 
: osobě, ale sami moc nenabízejí." řiká roz~ 
: hořčeně. 

Žila už s Němc.em. pak s Cechoameriča
nelJl· Když se chystá na schúikll s cizincem, 
nemá přehnané představy: ,,Nečekám, 7.e 
vypukne bezuzdná vá~eň.. Vždycky <.,e ale 
těším, že se dozvim nčco nového o jiné pro
fesi, o jiné zemi." 

Po roce randění si našla Svýcara. s nimi. 
: žila šest měsícú. ,.Pak: mě začal chtít jen 'pw 
; sebe, přemlouval mě, abych se přestala stý-
· kat s rodinou, s kamarády. Vztahjsem ukon· 

čila. Zatím se bavím prací a užívám si vydc
laných peněz. A1~ pro rodinu s mužem, ktc

: rý za to bude stát, klidně všechno obětuju.·· 

a Pan a pani Smithovi. Radši než šampaň- i v osma,čtyřiceti letech PRÁvo lovit nej-
ské ,by si prý dal pivo, ale měl by po něm . krásn:ě~~~<~ ~~~~~~ší dívky?a Part.~~E~_k~.~_.: 

Reportáž o obchodl' ~. ne\'lstumi 
na Ukrajině na strarút192 







;)f<,arncli pro\'(>cil,l ,1gr.:rltLlrú .:\I~A :1:l 

';;;~k!,~rlč IJdp()':ědí Vlel' než UOO rCSIJu:J

dl'ntú, 7<:lZnameilaJ i to. jaké nm iny t'fl" 

IlIC, jak trúvimt' \'oln~' čns, jak[· rnúme li· 
votní cíle, ,'wry a taj ni- sny. jak '>ú jevíl1le 

ukoli ajak ddfmr "'<lm}' sebe, cu jíme a ko
lik za to ~ltralímc. lod isou tedy (:C~i na 

prahu tředho lisídletí O('lllm "'U('j<JI(lgŮ? 

Jsme líni, ale léčíme se 

P
ředev~ím - o práci. podnikání a vol· 

ném trhu si. <.;Iatisticky vzato, pořád 

nemyslíme nic moc dobrpho. Ukázalo se, 
je ... ~i.it)ln představám o lOm, že do z..1I11{-"!' 

nánl se chodí jenom kvťdi obživě, se po de
",,·ti letech kapitalismu daří obdivuhódnč 

ptezivat. V posledních tfech letech ale ple
ci jen docháZl k rychlým změnám. Muže za 
to noční můra jménem nezaměstnanost, 

která do roku 1999 postlhln statisfcc lidí 

a další milioI1~ alespoň řádně vystrašila. 
Nejméně polovina lidí za posledrúch deset 
let pocítili] strdch 7.C máty práce, která tak 
na žebříčku hodnot stoupá stále výše. 

Jsou bohati jen zloději? 

VII dcmolmi~U a volný trh nijak zvlášt 
ne\'éřín:le. Térněf tři čtvrtiny populace 

se domnívají, že demokracie je ptíliš slabá 

na boj s krIminalitou a s problémy ohledně 
rozdílů v bohatství. Přestože majetkové roz· 

dUy' JSOll ve světovém měřítku spíše malé. 
více než polovina lidí s nimi ncsollhlao.;í. bvť 
lřPriny Čechit mají za to. :'..e podnikatelé (ja

ko homogenní skupina) použíVrljí nezákon

nÍ' prttl-tiky. Ovšem mladí a dynamiřtí lidé 

Sf' ua podnikatelskou elitu (s výjimkou 

.. Inťoušů") dívají s nckritickfm ohdivem. 

Co se nám na sobě líbi 

Z vlastností. kter~ na sobě "imni oecilu· 

jeme, jsou 10 přt:dcvMm upřímnost. 

poctivost, pracovitost, "mysl pro rotlinu. 

tolerance. ochota pomáhat druhým 

a srn}'"".?1 pro humor. Schopnost nskm·at, 

ctižádostivo:H, průbojnost a .... clkoryso~1 
oceňujeme nejméně. (Naptíklad jen d('
sedna Čechů by byla ocholna naslOupil 
na nejisll' misto jen kvůli finančnímu :ds· 

ku.) Rodina zUf:tává středobodem na~ťho 

života, stěhoval se za prací ~v USA na

prosto hěžnj včel nemáme zájem. 

Zpátky ke strojum? 

Na my,,1 Sl' ::;koro dere otázka. k čemu 
nám tr2l1J ~ys{ém vjastné je? VzWe-

1: - ~.'"'''' ~ \, 

...... J" u"<:,, ,UL""'''II'' '-":11\<1 :I!,UIt:CI1USl (od ,q lel výše) 
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AKTIVITA (Čim vice dDpr ... ,llm má skupina aktlYntjtl přistup k ti'Dlu) 

dem k tomu, 7..c pocetnč největší skupiny 
{,',Novákovi z paneláku" a ;,J\utoritativní 
hlava rodiny") nemají daleko k náwru, 7-" 

stát by měl občany zase převzít do své. las
kavé péče, nebylo by nakonec lepší vniti! 

se k socialismu? Odpovčď zní - pmvděpo

dobne nikoli (skeptik by l110žná řekl. že je 
již přiliš pozdč) .. lednak výše zmíriěné sku
piny obývají pfedevMm vesnice a mali. 
města odtržená od metropolí. v nichž se to 
jen hemží podnikavými jedincI s velkými 

plány do budoucna. A7.a dmhé-Nov&ovi 
a .. Autoritativní hlava rodiny" něco jiného 

tikají, tak trochu něco jiného si mysií a j(>š· 

tě jinak se chovají. Z pruzkumu vyplývá. že 
větši~a Hdf se již smmla s tím, že 7..a SVflj 7j· 
vot odpovídají ptcdl'v.šfm sami. Počet lidi, 

l1ctí práci přestali považovat 7.<1 slu'.bu 

společnosti a vnímají ji jako osobní odpo· 
vědnost, ~tále roste. ,'\ jCStli7.f' se nestanL' 

něco zcela nepřcdvl(latelného. tento trend 

bude nadále pokrařovai - a s nim ~e bude 

měnit i náš životlll styl. 

Hurá d? teplá!{u a na guláš! 

Z
řejmc alp IJiJak závratnou rychlosti. 

Z pnizkmnu spotřebních návyků totit 

\,)Td)"\'á. že a;; Ild nejmladší gf'IlrTClci jsou 
Češi značně konzPrva1ivnim národem. 

Snad kromč Prah). a Bma vás \'Šudebudoll 

př("..;vědč(waI, ze vepřO\<i pt>(;eně a bTtÚáš 

jsou ty nejvNší pochoutky na svctč (n nej· 

lépe S~ .zJejmé konzumují v teplákové SOll

pravé). Zmrazpné po1otovary nakqpujc 
jen asi pětina spotfebitelů a někteří. jako 
například příslušníci kategolie .,skromná 
babička·'. je zřejmě v životě nedrželi v nl

ce. Otázkou Také je, jal se v CR může uživit 

takový počet rcklamnjrh agentul - zřejmt' 

díky obrovské spotř('b(' pracích práškľl 

nutných k vyprání mn~y džíl1Sľ! a t.epláko· 

výrh souprav. Stáje méně (echů tati;;, po· 
važuje oblečení 7.<1 dúležilOU 'vcc (před pěli 

lety 61 procent. (orli :.>4), o kvalirní výrobky· 

se příliš l1ť'Zajímajf a \' supermarketech Jl: 

nejýice zajímají roznl- slt'vy. 

P. 5.: Kam patříte právě vl~ 

AtkOli měl ~riizkum povodně pomOCI 

markNingovým ;lgenltml laby "Skro

mné" babJ(;ceN ne .. :nucovali ddeokan1l'flI 

tl v l\ITV ncprupag:ov-d.li hráhěl, r()~kyt! 

zároveň. bC7počer informací. které nám na· 

bÍZejí llŽÍtečnf po.hl~d do l.fcadla_ NeL011lej· 

mi', pokud sr y něm Il~pozná'/ámť'. ~ažd{l 

kategorie :'Oe ... k1ádá 7(> sto\'ck tisín"l jcumcú 
tl nčkteří z nú.-. jwu možná natolik nriginál. 

ní a v}jimecní. že se do žádné z mch 7.celli 

nt'\ cjďou. h'dy, ·.-?t~ina "e tam z'řejmt"· ani 

\'cjfr ncmul.l', prutoie je kombinací npkoli 

ka typu najednou_ O",št'm k nl'ktcry'm jedin

cům jako by nebylo to dodáHlf 

tj 



Věčně mladí 
Kolik jich Je: 468 000 

Pnlm!rnj Rk: 3~ 

Sandr., Alan.m do tfetlho Us/cU.U vpadli jakoby rovnou, roku 1985. (1 když ne 

ySlehnl "Věčně mladí" museji nutn! ')'pild~t tak zoufale nemoderně.) Jsou W!selí 

iII trochu arogantnf. Život je jen hra a jedna nlká módni přehlfdka. Skromnost 

rovní. se nesmělost. Berou d:Ulnou s!ušnt penrze, ov1em jen proto, aby Je utl'ltilf 
Y b»ech. diskotékách, kosmetických salonech II za značkové oblečení. SohJ. jim 

zbude na jidlo~ ZatlmeD , týdnu okupují videopújto,ny (ty by bez Alana a Sandry 

vyhlásily krach), • .,fkendech nastb'á praY~ hortčb sobotní noci. V tu chvUi ZJt,,,, 

"nonstop, ji chci žit nonstep", Kdyby neexistovalo slovo image, mohlo by se mu 

slejnf tik dobře tikat "Alanil. účes" nebo "Sandtina chtlze". 5101'a zítřek 

a budoucnost "škrtli ze slovniku. Váži si "VYk svých ptátel a rodinntm závazk6m 

'fětšinou dostojl za cenu vysokého pracovního nasazeni během týdne.. 

Novákovi Z paneláku 
Kolik jich je: 1 559 000 

PrCII11ěrnj věk: 40 
Jan I Jana Novákovi a jej,leh cesta od výplaty k vyplatě: "Co my z té demokracie 

vlastně mame? Pracuj~me osm hodin denně, iiI stejn~ jsmt chudí. Chceme více 

peněz a často o tom ml~vime. Možni kdybychom se trochu vfce snažili ... Ale vlastnt 

se nám ani nechce. Politika nás nezajímá, stejně nic nezměníme. Bohatr jsou 

podezfeli. Co nam dělá radost? Dát si s rodinou večeři I podiVit se na nějaky 

zábavný pofad. Proč b)'chom se po tt una,né praci ještě znepokojovali nějakou 
dinou činnostf?'· 
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Skromíiábabička 
Kolik Jich je: 1 091 000 

Průměrný vek: 58 

Aničkiil je laskavá starší dáma s upra't'enjm zevnějškem I dobrým vystr.lpodním. 

Bjt vnoučatkem, pejskem nebo kočitkou. nemohli byste sl ji ~yn.chYáJlt. 

Přtlto!e dak babička na svých mazličcích ndetři, sama si většinou nedopřeje 

nic. Jen díky Aničce se prodeJcttm 'tYplltl snižit cenu másla o deset haléřCl (kdo 

,I,zdol by dl!setnfky bez Aničky už dá'no neunikly}. Souhsni1 společnost podle 

ni není o nk lepU, než byli ta v roce 1989. ale nijak zvlášf se tim"netrap!. Občas 

flk'.2e dřin bylo lépe, ni mysli mi vlak ntJspfše to, že byla mladš( a čipernějšJ. 

Ve svých njzorech je hluboce konzeryatlvnl, ale moderni zpllsoby práce pfljíma 

pohotověji, než by se dalo čekat. Aniččin Vlor: něJakj česky politik. Životní přáni: 

Iby vnoučata a děti byly zdra'lé a spokojené. AniČka očima marketingu: hla,ně 

oni udržuje pP, fl'loU vyrobce křlžovek ll; pletacích jehlic. 

:, 
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rUUrHKdVeC 
Kolik jich je: 546 000 

Pr(lmérnj věk: 28 

Patrik: ,.Hla,n~ ne j'ko rodite (Nodkovi)! Život se nesmí lol~tayit, mUSI byt 

u:Jtmlvj. Nejdfiv je trénink, a potom teny a zpěv. Do práce autem ifI zaparkovat 

smykem. Jednou budu dOlefltý. ale zatím se chci bavit. Večer na tenis a pfed 

pidn()(:í lm s přítelkyni y mexické restauraci. U51nám pozdě s Esqulrem v ruCI!. 

Někdy ul mám chuť to y)'křiknout (ille naltěst! se ddy včas ovládnu): Tenhle svět 

je tu jenom pro mě!!! Teď mne omluvte. muslm už běleL." 

Emancipovaná moderní žena 
Kolik Jich je: 780 000 

P,Omhnj věk, 39 

Kdyby jích bylo více, mOhly by si firmy dovolit přestal zaměstnávat muZe. 

Nikola je vyrovRi.ni, spokojená a má ze sebe dobry pocit. NII rOldU od 

podnikavce trav! tas doma nebo chodi za kulturou. Jejím vzorem je 

zahraniční spisovatel. Ve svých snech je slaynQu básnířkou nebo politiGkou. 

Je stejně dobrDu matkou jako ko!egynLJe jediná., která předběhne H~lenltu 

(z .,Dobré. rodiny") u stánku propagátora nožil n<1 mdounJ. V je.dnom v!ak 

neuspěje: nikdy nedohonl ten volny tas. který by si tak přila. 

Manažer 
Pot.t, 54& 000 

Prúměrnj věk: 38 

Eduard: "Necnápu, prof mi .-šicho) poUd liÍvidl peníze. Kai'dy přece mOle rnlt 

úspěch, když bude chUt. Navíc já ani nemám t.as je utratit. KonH, dal uf se 

o penězfch nehodlám bayit. Jilk nejlepe uspět? Zařid'te sfživot tak. aby systém 

pro V'ás prlcoviill, i1 využijte toho. Rlsk'ujtl!, ale jenom promy!lenf. Svět? To je 

maje price, obchod, kolegove a obchodni partneři. S nimi si i nejlépe 
odpočinu, třeba yečer při squashi. Ono existUje jdtě n~co jiného? Promiňte, 

na to nemam čas." 



vUL,HIV:'lIVI 

Pofet; 455000 

Prilmtrný v~k: 1 Ci 

Jtjich budoucnost je jasná - stat se jedno LI .,Man.ue.rem" nf!bQ .!Emanc" 

ponnou moderní ienou··. ZlVotni sen: vlastnit firmu. byt mulUrrulioniř. 

Ještě pfed deseti let, by !i'lotnf styl Robertčl i. k.i.udll' vtbuloval posmlch 

(říkalo se jim >,snailvec" ~ sk!~di111 "l' o nich pi .. nič,ky}, dnu už je lide terou 

vá1:ne. Jejich rodičl! m~jl měnl ptnť!z MtZ rodič., ,.lntou~t)'j, možná proto 

penězům lepe rozumějí. Kon!ltruktéři, ktcrl prJwé krhl. now~ modely 

jaguánl, a návrh~fl budouclch kolekcI od Vt'r~at,.ho a Gucclhc s.e ni ně t~šj 

a pttjf jim do tivot.l vše n"JI,.p~í. 

Staří m!adí 
Poč,t,225 000 

Prúměrnj věk, 18 let 

Když se Oldřich před rokem piístěhoval na hospodáhtví sy(!ho tcháf1a,ldála 

se mu budoucnost růž ov!. Ani dnes si nestěžuje, ale staéif Ul zjistittže život je 

před~'I'ilm práce - v ~adu: na zahradě, na v!nici i ve mlýně je stále co dHaL 

R6tena se zatim pečlivě stará o jejich chlapečka. Když cHté konečně usne, 

maminka si listuje 'i easopisech Domova Náš útulný byt. Rádi se v pátek večer 

sejdou s přáteli (kteff jsou zároveň jejich sousedé) a pro debatuji spolu 

poosmdesáté, která nemoc to vlilltně skolila ,,!tchny králíky ve vesnici. 

! ~; 

Frustrovaní 
PoČ.t, 182 000 

PrOměrnj věk: 21 

Mlra <II Romana odhalili celkem 5pravně nedostiilt!<y tonoto 5vUa: 

bezohlt'dni lidé JSDU úspUnějši, rozhodující jsou (věHinou) konHI:' 

a korupce je viudypťítomná. NevyYOdlll z toho OVSt'M nře jíneho
J 
nel že maji 

n~zignoYat na jakoukoli snahu o změnu a rad~jl se ~táhnout do komunit)' lidi 

$ podobnjmi ollory. Stfedobodem ~IYota jl:! hospoda. Od budoucnosti nelzt 

nic otekavat. Míra a R:oman~ tvoří podhoub. proextrfmi5tlcké skupiny. 

Vlastně ale iilnl neyědl proto protole fádn)' světový názor nezas.tá'laji. Ale 

stejn! il dejte. bacha! 



Cena 
Klára Smolová, Tamina Quinto-Penková, foto Petr Poliak 

:ed pěti lety se na místním trhu usídlilo 

ikolik obchodů s luxusními značkami 

Jblasti módy jako Louis Vuitton, Hermes, 

:cada, které měly být pouhým předvo-

n. Došlo však k opravdové invazi? 

DLE CELOSVĚTOVEHO PRŮZKUMU nejdražších ulic 
<ta, uskutečněného konzultační firmou v oblasti realit 
;~man & Wakefield Healey & Baker, se pražska nákupní zóna 
Přikopě umístila na 18. místě. Nájmy zde za poslední rok 
ostlyo rekordních 25 procent: na 1680 eur lm' ročně. Na 
vyorskou Pátou Avenue síce zdaleka nemá - na této nej
Ž§í ulici svéta čini nájmy 7967 eurjm' ročně - Praha však 
Jmťo žebříčku o hodný kus předčila konkurenční Budapešť 
. místo) a Varšavu (35, místo), 
Tento výrazný nárůst dokazuje, že konkurence na malo

:hodnim trhu v České republice, respektive v Praze, 
upá, Za poslednich nékolik let po celé zemi vyrostl 
;počet nových nákupních center, která přilákala řadu 
Imých retailových značek, jako napřiklad Zara, Mango či 
111, Ale zatímco obchody zaměřené na střední vrstvu oby
elstva přibývají, obchod s luxusním zbožim oproti původ-
1 očekávánim spíše stagnuje, Již počátkem 90, let se zde 
~ etablovalo pár značek, například obchod s designovým 
lytkem Ligne Roset. módní Hugo Boss či kosmetické firmy 
,cáme a Estée Lauder, k nimž zhruba před pěti lety přibyly 
ové ikony, jako Versace, Louis Vuitton, Escada či Swarovski. 
1 se ale vývoj prozatím zastavil. 
'Versace měl původně velký obchod, ale musel se 
stěhovat do maléno, Pringle zavřel, Donna Karan tu byla 
několik měsíců, Chybí zde Cuccí, Prada, Yves Saint Laurent. 

lnnel či Vivian Westwood. Proč? Místní trh je ořiiiš malý," 
pokračovanf na strane 39 

When luxury brand names like Hermes, 

Louis Vuitton, and Escada landed on the 

local market five years ago, some said it 

was just the beginning. But díd the fashion 

ínvasíon actually happen? 

ACCORDING TO world-wíde research in to the most expen
sive streets worldwide, conducted by the real estate consulting 
firm Cushman & Wakefield Healey & Baker, Prague's Na Příkopě 
shop ping zone rated 18th, Last year, rents there rose by 
a record 25%, to EUR 1,680 per m' per year. True, this is a far 
cry from New York's Fifth Avenue - rents on that most expen
sive street in the world amount to EUR 7,967 per m" per year
but Prague rated well ahead of nearby neighbors Budapest 
(29th place) and Warsaw (35th place). 

This sharp growth indicates that com petit ion on the Czech 
real estate market, especially in Prague, i5 rising, ln the last sev
eral years countless new shopping centers have sprung up 
throughout the country, attracting many well-known retail 
brands such as Zara, Mango, and H&M. But while more and 
more stores focusíng on the middle class are appearing, trade 
in luxury goods is stagnating, in contrast with original expecta
tions, True, back at the beginning of the nineties several 
brands, such as Ligne Roset designer furniture, Hugo Boss, and 
the cosmetics firms Lancáme and Estée Lauder, set up shop 

continued on page 39 

T 



-řijít na chuť luxusu • Getting a taste for luxury 

abídkou luxusní módy Praha ani zdaleka 
~připomíná Londýn, Paříž nebo New York. 
hybějící esa módního průmyslu jsou toho 
ikazem. Češi totiž stále více investují 
) domácností než do oblečení. PopJávka 
) luxusní módě tak roste velmi pomalu. 

3E JE OTAZKOU životního stylu. "V Čechach je 

lousta bohatých lidí, kteří se oblékajÍ levně, ale 

ké je tu mnoho lidí, kteří SI radl na luxus ušetří," 

lpisuje siluacl Barbora Bergová, PR mana2erka 

lchodů s oblečením značek Malo, Alberto 

uardiani a módními doplňky Francesco Biasla, 

cini, které SI dovolí pouze nejvyšší vrstva obyva

I. Milena Stavric-MakSlmovlc, majitejka obchodu 

obuví a dOPlňky Baldininl, říká "I když u nas 

eši tvoří padesát procent nakupů. ještě pořád 

,radl Investují do bot a doplňkú." Podle Jejího 

izoru kořeny tohoto jevu 

IhaJÍ do minulosti, protože 

Čechách se lidé 50 let 

vall na šeď a neměli na 

,běr. "Na rozdíl od cizinců 

,máme v sobě kulturu 

llékání, ani vrozený cit pro 

xus. Teprve nyní se vytvaří 

lbídka luxusního zboží 

zákazník žádá kvalitu. 

hce to ale ještě čas," tvrdí 

ana Rudičová, PR 

anažerka obchodu 

lu(usní módou Hermes. 

Obchodníci se shodulí, 

, český zákazník je těžký 

ikazník. Získat SI ho lze 

,jlěpe osobním kontaktem 

;ešl nakupuJí často 
spíše drobné véci. 

Jstupně se pak rozhodulí 

)fO větší nákup. 

ozhodování ke koupi 

lmé pak může trvat 

ýdny, , tvrdí Rudičová. 

Ivana Rudiéova 

~to evropsky zákazník nakupuje úplně jinak -

á totiž dlouholetou zkušenost se značkovym 

ložím a také víc peněz. "Zatímco větŠina Čechů 
lkupuje jednotlivé části oblečení zvlášť, 

zahraničí se lidé přlcMzeF do obchodu obléct 

Jině. Hodně to vypovída o psychologii zakazní-

1 a leho kupní síle," říká Lukáš Loskot. retail 

lanažer obchodu s pánskou módou a módními 

Jplňky Allred Dunhlll a obchodu s doplňky 

šperky Carolllnum. 

Právě kupní síla domácí klienlely Je stále ještě 

·oblemem. "I když JSou šperky Swarovskl cenově 

"Slupne všem zákazníkum. Ceši zde tvoří 

Juhých pět procenT tržeb." říká Silve Steinerová. 

The offer of luxury fashion in Prague is a far cry 
from that in London, Paris, or New York, as the 
lack of fashion induslry leaders shows. Czechs 
stili spend more on their homes than on clothes, 
50 the demand for haute couture is growing verv 
slowly. 

Irs ALL A OUESTION ol hfestyle 'In the Czech 

Republic there are lot s ol wealthy people who dress 

on tne cheap, but there are also lots ol people who 

like saving up lor luxury." says Barbora Bergová 

PR manager ol stores seli Ing tho Malo and Alberto 

Guardiani clothlng brands and lashion accessones 

by Francesco Biasla and Vicini, whlch can be 

aHorded by on ly the upper c~ust ol soclety. Milena 

Stavnč-MaksimovIČ, the owner ol a shop seli Ing 

Baldifllni shoes and accessones, says, "Although 

Czechs make 50% ol the purchases here, they stili 

manažť:rka obchodu Swarovskl. Za vše mluví Ul 

Jen lakt že napři klad luxusní hodinky značky 

Cartier si v pražském Carollinu zákazník pořídí již 

v cenové relaci od padesáti do šesti set tisic, 

zatímco ceny v Londyne nebo Paříži zdobí mno

hem více nul 

I když le ale cesta do peněženek českých 

zákazníkú trnitá v centru zájmu luxusních 

obchodu Je nyní právě dornacl klientela Ke 

změně cílové skupiny Je donutily udalostl posJed

ních dvou let - zářijový útok na WTC, zaplavy. 

SAR S a válka v Iráku. které zaVinily úbytek 

zahraniční ~I!entely 

don t IIKe Investlng ln shoes and aecessones ' 

ln her opifllon thls phenomenon can be traced bac k 

to the past wtJen ior 50 years people had nothlng 

:0 choose Irom. "As opposed to lorelgners we don't 

tJave a 'clothes culture' or an Irltlate ieehng lor luxu

rv' clalms Ivana Rudlčová, the PR manager lor a 

shop tha! sells Hermés luxury lashion goods. "Only 

noV! IS an oHer oi luxurioLJs goods appearing, as 

well as C'.Jstomers who demand hlgh quallty. But it 

will stili take some tlme " 

Merctlants agree that Czech customers are typ

Ically hard-sell. and the best way to wln them IS 

through personal contact "Czechs go shopplng 

often lor small iterns, maklng declsion on larger pur

chases more gradually Declding on a particular 

purchase can take weeks,' Rudlčova says 

European custorners go about thelr purchases ln 

a manner that Indlcates many years ol expenence 

wlth branded goods, as well 

as comfortabllitv spendlng 

more money 'Whlle most 

Czechs buV individual cloth

ing Items separately, ln other 

countnes customers come to 

stores lor complete OUtfltS 

Thls says a great deal about 

a natlon 's psychology and 

purchasing power." says 

Lukáš Loskol. retatl manager 

for a shop seli Ing men's lash

Ion and accessones by 

Alfred Dunhlll and a shop 

wlth Carolhnum jewelry and 

accessorres. 

But the purchaslng 

power ol Czech clients IS stili 

causltlg store-owners prob

lems. 'Although Swarovskl 

Jeweiry is aHordable for 

everyone. only flve percent oi 

our revenues come Irom 

Czecns," says Silvie Steiner-

ová, manager of the Prague 

Swarovskl shop. This !S lurther Illustrated by the lact 

thal. lor example. luxurious Cartler watches can be 

bought ln Carolllnum ln Prague lor 50,000-600,000 

crowns, yet the most expensive models can be 

lound on ly in London or Paris, ar by speclal order. 

Whlle Czech customers continue to guard their 

wallets with cautlous frugallty, they are now becom

Ing the center ol attenlion for many luxury mer

chants. This has been a declsion based ln necessl

ty, as events ol the last two years - from floods and 

SARS to global terrorism and war - has reduced Ihe 

number ol forelgn ViSllors, making loeal clienrs 

3 default large: group 
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tvrdí Jan Králíček, zástupce šéfredaktorkY časopisu Dolce Vita, který se 

zaměřuje na luxusní design. Řada lidí z oboru je ale přesvědčena, že za 

deset let bude situace jíná. Je to prý jen otázka času a růstu kupní síly 

obyvatelstva. 

Vstanou noví zákazníci 

Maly trh rozhodně neni jedinymdůvodem, proč se do Česka nehrnou 

vyrobci luxusních značek. Podle zprávy Wall Street Journal z pOloviny záři 

se v uplynulých třech letech totiž samí potVkali s nejhorší krizi za posled

ní desetileti, způsobenou nejen celosvětovou stagnací hospodářství, ale 
také katastrofamí jako byly terorístícké útoky na New York, epidemíe 

SARS nebo válka v Iráku. Tyto události oVlivnily cestovní ruch, na němž je 

právě obchod s luxusním zbožím závisly, a tak většina významných 

značek hlásila propad tržeb. "Mnoho našich dodavatelů řeší existenční 
problémy," tvrdí Aneta Rašovičová, majitelka firmy Linea Pura, prodejce 

nábytku a doplňků. 

Také český trh zaznamenal negativní dopady celosvětovych událostí, 
včetně poklesu zahraníčních návštěvníků. Podle prodejců luxusnich 

značek ale pomalu dochází ke změně Skladby zákazníků, takže úbytek tu
ristů částečně kompenzuje zvyšující se počet českých klientů. "Osmdesát 

procent našich zákazníků jsou Češi," říká jednoznačně Miloš Staněk, 

generální ředitel společnosti Potten & Pannen, která prodává kuchyňské 
potřeby včetné porcelánu Rosenthal. Typicky zákazník zde může utratit 

až 50 000 Kč. Podobná čisla hlásí í ostatní prodejci. "Devadesát pět pro-

pokraCOV;3ni na smme 41 

Experience the diff1erence of the Smafl Luxury 
Hotels of the World in Central Europe 

Vou will appredate the luxury, elegance, charm 
and exceptional view of our five stars hotels, ideally 

located in the center of each city 

I 
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Janáčkovo nábřeží 15, 150 00 Prague 5 
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here. About five years ago they were joined by such icons as Versace, 

Louis Vuitton, Escada, and Swarovski - but for now this trend has halted. 

"Versace originally had a large store but then had to move to a small 

one," claims Jan Králíček, assistant editor-in-chief of the luxury-oriented 
magazine Do/ce Vita. "Pringle closed down, and Donna Karan stayed around 

for only a few months. There are no Gucei, Prada, Yves Saint Laurent. 

Chanel, or Vivian Westwood shops here. Why? The local market is too 

small," he adds. But many people in this field are convíneed that in ten 

years the situation will have changed. As they say, iťs only a question of 
time and increasing purchasing power of the eitizenrv. 

New customers are on tne wsy 

The limited market is certainly not the only reason why luxury brands 

and upscale shops aren't flocking to the Czech Republíc. According to 

a mid-September report in The Wa" 5treet Jouma/, in the last three years 
these fírms have been facing their worst crisis in a decade. This was 

caused not on ly by global economic stagnation, but also by such catastro

ph es as the New York terrorist attacks, the SARS epídemic, and the war in 
Iraq. These events affected the travel industry, on which the luxury goods 

trade depends, so most of the leading brands suffered falling revenues. 

"Many of our supplíers are having survival problems," says Aneta 

Rašovičová, the owner of Linea Pura, a furniture and accessories vendor. 

contlnued on oage 41 
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~valita je důležitější než kvantita • Duality above quantity 

:iyž se procházíte v některých částeCh Prahy, 
'jména pak kolem ulice Vinohradská, nemůžete 
nevšimnout, jak tady vytrvale přibývá luxus
ch obchodů se značkovým nábytkem a vyba
:ním pro domácnost, které lákají zákazníky 
'ými drahými produkty. Není divu, po éře, kdy 
~ši toužili především po získávání kvalitních 
Itomobilů a drahých šatů, se teď posouvají na 
tiší stupeň: touží po vysoce kvalitním bydlení. 

)BORNíCI ZAMĚRUJICI SE na trh s luxusním 
ložím nás Ujišťují. ze lidé dnes vyhledávají 
'Jména tu nejlepší kvalitu. Jindra Kramná. deko-

ldra Kramná 

těrka intenérů firmy Llgne Roset. jednoho 
Jrvních obchodú. který nabízí luxusní nábytek 
českém trhu už od roku 1993, říká. že lidě už 

JU vzdělanější. a proto také mají vyšší 
lžadavky. "Dříve jsme prodávali víc zboží z kata
W Dnes musíme mít většinu produktu fyzicky 
lbchodě. protože 90 % zákazníků si je chce 
Jhlédnout a vyzkoušet." říká Kramná. Proto 
,chod musel své prostory před šesti lety rozšířit 

120 na 350 čtverečních metrů 
Mojmír Ranný majitel Ranný Architects, sou· 

lsí. že (ešl nakupují víc s rozmyslem. "Probral: 

se a uvědomili si, že SI nakUPuJí domy bez 
skutečné hodnoty" říká Ranný. když upozorňUje 
na unlformnl domky. které v polOVině 90 let vyrostly 

na pražských předméstích jako Ilouby po dešti 
Tito lidé jak řiká dnes hledají pomoc arChiteKtu 
a designéru. kteří mají vylepšit lejlch domovy Ale 
Ranný vldi také velky potenciál který se uKryva 
u mladych manažeru zastavajících slušné 
postavení a očekávajlcích. že jejich kariéra poroste 

I nadále "Už dnes je padesát procent našicll 
zákazníků mladších 35 let." říká Ranny. 

Také podle Miloše Staňka, generálního 
manažera Potten & Pannen. spOlečnosti prodávající 

luxusní vybavení kuchyně včetně porcelánu značky 
Rosenthal, le na nové generacI. aby šířila trend" 
vlastnit vybavení nejvyšší kvality Většina lidi. kteřl 
kupují luxusní zboží. pochází z nejvyšší příjmové 
skupiny, ale také střední vrstva SI začíná kvality 
celllt čím dál víc "Máme zákazníky. kteří SI mohou 
dovolil za měsíc koupit jeden dva výrobky." 
říká Staník o zákaznicích právě ze středni přijmo
vé skupiny. kteří SI radl doplňuji své kuchyně 
,,,ýrobky firmy Potten & Pannen a pOSlupné z nich 
vytvářejí sbirku 

Tan7ma Ou/ntc -Penkove 

Strolling in some areas of prague, especially 
around Vinohradská, it is hard not to notice the 
steady growth of luxury interior design shop s 

alluring customers with pricey goods. 
II comes as no surprise then, lhal after an era of 
yearning for top-model cars and brand-name 
fashions, Czech shoppers have moved to lhe 
next level: high standard living. 

!:XPERTS IN THE LUXURY MARKET assure that 
optimum quality has become a majOr priOrity. 
Jindra Kramná Intenor decorator ,vlth L1gne Roset. 
one of tř'le first shops offenng luxury deSign furnlture 

on the Czecll market since 1993. 
says lhal people are becoming more 
educaled. and Ihus gettlng more 
ciemandlng "Before we used 10 seli 
more products Just Irom the cata
logue. Today. we have to have most 
Items on display. because ln 90% 
ol cases. customers hke to see 
and try them. Kramná says. Thls 
reqUlfed the 8tore to enlarge ItS 
showroom fmm 120 to 350 square 
meters SIX years ago 

Mojmír Ranný. owner ol Ranný 
ArchllectS. agrees lhat Czechs are 
beconllng smarter shoppers 'They 
have woken up and realized they 
were bUylllg houses wlthout value. 
says Ranný pointlng aut at the unl
lorm houses thal mushroomed ln 

Prague suburbs ln the middle ol the 
'90s Those peoole. he says. are 
now seeklng asslstance Irom archl
tects and desígners 10 Illlprove 1I1elr 
IlVIng space. But Ranný sees a great 
potentlal ln young managers who 
hold good positions and are expect
ed to chmb hlgher. . Already flfty per

cent ol our customers are younger 
than 35," he observes 

Miloš Staněk is general manag
er of Potten & Pannen, a shop that 
sells luxury kltchenware. Includlng 

Rosenthal porcelaln. According to hlm. It 15 ln the 
hsnds of the new generatlons 10 spread the 

trend' of ownlng superlative quality housewares 
Al!hough the majority of people bUylng hlgh-end 
are ln the top salary range. the mlddle class IS 
Increaslngly gettlng a taste of luxury. 'Some of our 
CJstomers can afford buying one or two products 
a month." says Staněk of middle-class shoppers 
who IIKe to festoon iř'lelF knchens with Potten & 
Pannen ,tems bul who muSI gather thelr collec
tlon Slowly 

TamméJ Oumfo-PenKova 
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nakupujících tvoří Češi žijíCí v Praze," tvrdí Jindra Kramná, ínterí

á dekoratérka z Lígne Roset. a dodává, že počátkem 90. let to byli 

! cízinci-expatrioti, kteří znali zboži ze zahraničí. 

"ento posun je zcela logický S tím, jak Češi vice cestují a otevírají 

lětu, stávaji se vZdělanějšími v oblastí designu, módy a kvality, 

oveň začinaji být náročnější. Kromě tzv. horních deseti tisic. kam 
top manažeři firem, podnikatelé, umělci a expatrioti, se nová poten

i klientela rekrutUje z generace dnešních třícátniků a čtyřicátníků, 

jsou na vrcholu kariéry a mají dostatečné finanční prostředky. 

lim, že je to přirozené chováni. Zpočátku šlo o kvantitu, ale poté, 

,pokojite své základní potřeby, začnete chtit něco víc: říka Mária 

Já, ředitelka aukčniho domu Dorotheum, který je na českém trllu 
j roku 1992 a zaměřuje se na prodej šperků, obrazů 20. století 

rcelánu. 
)proti západním zemím však v Česku nakupUjí luxusní zboží i lidé ze 
jní vrstvy, kteří sí na vybrané zboží ušetři. Zaměřuji se většínou na 

nosti, jako jsou módní doplňky. Proto je třeba možné vídět po Praze 

lít mnoho žen s malými kabelkami či pásky Louis Vuitton, I v Ligne 
t pOdle Kramné občas nakupují Obyčejní lidé, kterým se tento styl 

! odnesou si alespoň lampičku, když si nemohou dovolit sofa za dvě 

isíc korun, 

místě záleží 

)bchodY s luxusním zbožím se v Praze zcela přirozeně soustředily 

'ížské ulicí a v okoli Staroměstského náměstí. Důvodem je nejen 

FOKUS • FOCUS 

continued from jJage 39 

The Czech market was also hurt by global events that entailed a 

decline in the number of fmeign visitors. But according to luxury brand 

vendors, the customer base is slowly changing, so the decline in the num

ber of tourists is partly made up for by increasing numbers of Czech 

clients. "Eighty percent of our customers are Czechs," claims Miloš Staněk, 
the general director of Potten & Pannen, Wllich sells kitchen products, 

including Rosenthal porcelain. The typical customer spends up to CZK 

50,000 at the store, and other vendors are reporting similar numbers. 

"Ninety-five percent of our slloppers are Czechs who live in Prague," says 

Jindra Kramná, an interior decorator from Ligne Roset, adding that in the 

early nineties shoppers were mainlv foreigners or expatriates who knew 
the goods from abroad. 

This change is entirelv logical. The more Czechs travel and open up to 

the rest of the world, the better educdted thev become in the areas of 
design, fashion, and qualitv, 50 thev also become more demanding. Besides 

the so-called upper ten thousand - comprised of top companv managers, 

entrepreneurs, artists, and expatriates - a new potential clientele is being 
recruited from today's generation of thirty- and forty-somethings who 

are at the peaks of their careers and have money to spend, "I think this is 
natural behavior, ln the beginning quantitv was the most important thing, 

but once you've satisfied vour basic needs vou want something more," 

says Mária Gálová, the director of the Dorotheum auction house, which 

has been active on the Czech market since 1992, focusing on the sale of 
jewelrv, 20th century paintings, and porcelain. 

Explorer WebCare - komplexní řešeni v oblasti webových prezentaci 
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'istická atraktivita míst, ale též větší koncentrace obyvatelstva 
yššími pi'ijmy, kteři si pronajímají luxusní byty v hístorických budovách 
JO zde mají své kanceláře. Podle Martina Žížaly, vedoucího maloob
Jdního oddělení Cushman & Wakefield Healey & Saker, jsou ale vhodné 
)story v této oblasti limitované (nejen množstvím, ale i vlastní 

Sut unlike western countries, in the Czech Republic people from the 
middle class save up to buy luxury goods. Thev are interested mainly in 

íkostí), proto se ostatní začínají poohlížet jinde. "Například prodejci 
lVtku potřebují mnohem větší prostory. Pro ně se stala zajímavou 
ast Vinohrad: vvsvětluje Žížala. Počet nově otevřených obchodu, jako 

small items like fashion accessories, which is why small handbags or belts by 
Louis Vuitton are popu lal" items here. According to Kramná, Ligne Roset is 
accessible to all shoppers, because if someone likes the style but can't afford 
a CZK 200,000 sofa, they can stili buy a smalllamp, for example . 

. uxus na kolech • Luxury on wheels 

pecifické luxusní zboží představují automobily, 
ena tě.ch nejšpičkovějších se mnohdy rovná 
eně třípokojového bytu, přesto si čeští prodejci 
a nedostatek klientů nemohou stěžovat. 

SEGMENTU luxusních sedanů hrale na českém 
11U prim Audl AS, jehož se za prvních deset 
Iěsíců roku 2003 prodalo 153 exemplářů Jeho 
3jvětší konkurenti zustali za ním: prodel vozů 
lercedes-Benz třidy S dosáhl 90 kusů. automobilů 
MW řady 7 pak 60 a luxusni limuzíny Jaguar XJ 
Jkonce jen 20 exemplářů. Přes 40 % trhu 
Jičkových sportovnich vozu držela po deseti 
Iěsících značka Mercedes-Senz prodejem 
3 kabrioletu SL a 12 kupé CL. roadsterů 
MW Z4 se prodalo 27. sportovních 
odelů porsche celkem 13, o jeden 
éně než italSkých ferrari. 

Prodelnost drahých automobilu je 
ce Citlivá na výkyvy hospodářství, i tak 
e maji tyto statistiky vzestupnou tenden
. jProdeje se každý rok pozvolna 
ryšuji: libUje SI Richard Vegera, vedouci 
udeje Porsche Inter Auto Praha. Auta 
Jejich nabídce přitom stoji od 1.5 až do 
) milionů Kč. podle výbavy. Podobně 
Noři i ředitel Jaguar Praha Jan Fecht-
~r: "Letos jsme prodali 80 vozu a příští 
k plánujeme prodat přes 100 kusů." 
3 druhou stranu se na prodeji vozů 
)Ivo. podle Sylvy Webster, specialistky 
1 propagaci prodeje výhradního 

Cars are a special sort of luxury purchase, Price
tags on the fines! au!omobiles can often equal 
the cos! of a three-room apartment, bu! Czech 
vendors can'! complain about a lack of clients. 

IN THE LUXURY sedan segment the Audl AS IS the 
Czech market leader ln the Ílrst ten months of 
2003. 153 ASs were sold. lis closest competltors 
are well behind: sales of Mercedes-Benz S class 
reactled 90: BMW sold 60 senes 7: and Jaguar XJ 
luxury models amounled to only 20 The Mercedes
Benz brand accounted tor 40% of lhe top sports 
car market over the Ilrst ten months. with sales ol 36 
SL cabriolets and 12 CL coupés. whlle 27 BMW Z4 

)Vozce Volvo Auto Czech. odrazila 
:utečnost, že v poslední době byly velmi 

Richard Vegera 

iznivé úrokové sazby hypoték a řada lidi odložila 
lkup auta na úkor pořizeni nemovitosti. 
Mimořádně ůspěšní lidé. top manažeři, umélci. 

)()rtovcl - tak poplslJjí své zákazníky dodavatelé 
ličkových aut. Každý vúz však vyjadřuje specllick
I image. která přitahUje jiný typ hdí. Zatimco např 
Ilvo či porsche si prý kupUJi spiše konzervatlvni 
'é. jimž se líbí neokázalý luxus. vlastnit jaguar SI 
Ivoli jen sebevědomý extrovert. "Image značky le 
le nepřirozeně vysoká." vysvětlUje Fechtner. "Lidé 
myslí. že na špici je rolls-royce. pak jaguar a pak 
JuhO niC. Přitom ale naše auta JSou cenově 
nkurenceschopná napřiklad s BMW" 

Společným znakem těch. kdo nakupUJÍ vozy za 
nékolik milionu. je velká náročnost. "Když uŽ se pro 
vúz porsche rozhodnou. chtějí mit maXimálně vyba
vené auto. Jsou SChopni za výbavu utratit dalši mili
on." vysvětlUje Vegera. Podle Fechtnera jsou 
Jaguary S-Type. tedy vozy střední třídy. v ČR neJ
prodávanějším modelem. zatímco v západni Evropě 
se nejvice prodávaJi nejmenší vozy řady X-Type 

Nehledé na okázalost jejich produktu. se pro

dejci shodují. že nemají zapotřebí okázalé reklamy 
a prezentace. "Tato značka se nepodbizi. KlieJ1iela. 
která nás oslOVUje. přijde sama," tvrdí Vegera 

Klára SmOlova 

roadsters and 13 Porsches were sold. one behlnd 
Ferrari 

Although the high-end car market 15 very sensl
tive to a tluctua!lng economy. statistics stili show 
a rislng trend "Every year sales rise a bit .. notes 
Richard Vegera sales manager lor Porsche Inter 
Auto Praha The cars hls lirm offers cost lrom 
CZK 1.5 to 16 mlllion. dependlng on the equlpment. 
Jan Fechtner. the director of Jaguar Praha. IS ol a 
slmilar opinion "This year we sold 80 cars. and nexl 
year we're countlng on selllng over 100. - On the 

other hand. according to Sylva Webster. sales pro
motlOn speclallst lor Volvo Auto Czech. sales were 
affected by recent low interest rates on mortgages. 

so many people have put olf buylng cars 
in order to Invest in real estate 

Luxury car supphers de5cnbe their 
customers as extremely successful peo
pie. strong Indlvlduallsts. top managers. 
arllsts. and athletes. But each car 
expresses a specif,c image that draws 
part.lcular types of people For example . 
whlle Volvos and Porsches are said to be 
bought mainly by conservative people 
who Iike unostentatlous luxury. sell-conll
dent extrovert s buy Jaguars. "There IS 
unu5ually higl1 value placed on brand 
"nage in this country." Fechtner explalns 
'People thlnk that RolIs-Royce is on top. 
followed by Jaguar. and 50 on down the 
line. But ln terms of pnee our cars com
pete with BMWs.· he adds. 

A common traa ol people who buy 
cars for a few million crowns IS that they 

are partlcularly demandlng. "When someone choos

es a Porsche they want as many options as pOSSI
ble. They can easlly spend an extra million on 
options.· Vegera explalns. Fechtner says that 
Jaguars mid-range S-Type IS the best-selling model 
ln the Czech Republic. whlle ln western Europe the 
X-Types. the smallest Jaguars traditionally seli best 

Disregarding the spectacular nature of thelr 
products. the vendors agree that there is no need 
for snowy adverliSements and presentations. "This 
brand doesn't kowtow The clients were In:erested 
ln wili come oj Ihelr own accord. clalms Vegera 

Klara Smolova 
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:in Žížala 

Living space či Scavolini na Vinohradské třídě mu dava za pravdu 
;tejně tak například Holešovice, které si za své sídlo vybraly 
lčnosti prodavajlci designový nábytek a doplňky Vitra a Koncepti, 
šanci stat se centrem designu Opuštěné továrny v této dřive 
lVslové části Prahy lákaji Inovativní architekty, kteři řadu z nich 
Jářejí na lofty, Jejichž pronájem či koupě rozhodně nebude za paka
'odobný vývoj zaznamenava i dalši kdysi prúmyslova zóna - Karlin. 
ldně z rekonstruovaných tovaren přestěhoval z centra sve sidlo 
<ý architekt Mojmir Ranný, jehož společnost Ranný Archítects ex
mě prodává nábytek a doplňky firem jako Wittman, Cappelini, 
:is Čl Fantom "Chceme se vice soustředit na trh s kancelářskym 
tkem. Tady (v Karlině) vznika množstvi novych kancelářských prostor 
ll1e zde i užši kontakt s developery," vysvětluje svou strategii Ranný. 
Aúže-Ii se tedy na prvni pohled zdát. že teš i nemaji o luxus až tak 
, Zájem, boom obchodú s drahym designovym nabytkem a bytovými 
lky svědčispiše o tom, že dochazi k posunu chápáni samotného 
IU. "Luxus ve stylu Ivany Trumpové je přežitek. dnes jde hlavně 
ginalitu a jedinečnost .. domnivá se Králíček z Dolce Víta. Každopadně 
a má podle mnohych velký potenciál stat se jednim z nákupních cen· 
vropy "Praha byla a bude Obvyklým mistem pro nákup luxusniho 
i a módy," konstatuje Žižala. Pro ty, kdo na to opravdu maJí, ale 
cky bude atraktivní zaletět si na nakupy třeba právě do New Yorku. _ 

Location is everything 

ln Prague luxury goods shops are naturally concentrated on 
Pařižska street and around Old Town Square. This is due not only 
to the area's attractiveness for tourísts, but also its greater con
centration of residents with higher íncomes, who rent luxury 
apartments and offices in historie buildings But according to 
Martin Žižala, the manager of the retail department at Cushman 
& Wakefield Healey & Baker, the amount of suitable space ln this 
area is limited (in terms of numbers and size), so other business
es are beginning to look elsewhere. "For example, furnlture 
vendors need a lot more space, so the Vinohrady area IS of 
interest to them," Žížala explains. The number of newly opened 
shops on Vinohradska street, such as Llving Space and Scavolini, 
seem to bear him out. 

The same is true of Holešovice, where companies like Vitra 
and Koncepti that seli designer furniture and accessories have 
chosen to locate their headquarters. Once considered "out of 
the way". this district now has a chance of becoming the design 

center Abandoned factoríes in this formerly industnal quarter of Prague 
draw innovative architects, who have converted many of them into lofts 
that will surely not rent or seli cheaply. Karlin, once an industrial zone, is 
being similarly developed. One reconstructed factory has been converted 
into the headquarters of the Czech architect Mojmir Ranný, who moved 
from the city center. His company, Ranný Architects, is the exclusive ven
dor of furniture and accessories by companies like Wittman, Cappelini, 
Montis, and Fantoni. "We want to concentrate more on the office furni
ture market. Here (in Karlín) many new offices are being created, and 
we're also in closer contact with developers," explains Ranný. 

Although at first glance Czechs may not seem verv interested in 
luxury goods, the boom ln shops that carry expensive designer furniture 
and accessories announces that a change is occurring in how people 
perceive the term. "Luxury a la Ivana Trump is an anachronism - today 
what counts is originality, uniqueness," opines Králiček of Dolce Vita. 
According to some of the cíty's upscale retailers, Prague has great 
potential to become a major European shopping mecca. "Prague has 
been and will continue to be a common place for buying luxury goods 
and fashion.- Žižala claims. Time will tell how the local market shapes up 
compared to the relatively affluent cities of the west. but flying to 
New York for a shopping spree will always be an attractive option for 
those who can truly afford iť. _ 
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Tiscali Peníze 

STEM: Nejsilnější odpor mají Češi stabilně vůči Romům 
®8~ 

Praha 16. června (ČTK). Nejsilnější odpor mají Češi stabilně vůči Romům. Podle 
průzkumu agentury STEM mají negativní vztah k romskému etniku pi'es dvě třetiny lidí. 
Tři čtvrtiny Cechů nesouhlasl s tím, že by se v Česku mělo vice dbát na práva romské 
menšiny. Roma by si Češi přáli mlt za souseda nejméně ze všech cizinců. Bez problémů 
by to snášelo jen 11 procent z nich, asi třetina by to pokládala za zcela nepřijatelné. 
Podle tisku v Cesku přibývá romských ghett, stlžnosti na diskriminaci Romů v česku 
letos zněly i v bruselském sídle Evropského parlamentu • 

... :'i. ~ ::~:, 
, , .'~ 

";_- _. 0_. __ ~_" .... _ .. 
. .. • <-""-: .. 

Podle romských aktivistů nemá 70 procent romských dětí v ČR šanci získat plnohodnotné 
základní vzdělání, protože končí ve zvláštních školách. Podobně z 25.000 mladistvých Romů 
jen šest procent studuje na středních školách. Důsledkem je pak prý i nezaměstnanost 76 
procent Romů. Jen 19 procent Romek, na rozdíl od poloviny Češek, má práci. V ghettech 
údajně žije 23 procent Romů. Při posledním sčftání lidu se k romské národnosti přihlásilo 
zhruba 11.700 lidi. Podle odhadů může žit v zemi až 300.000 Romů. 

Velmi dobrý vztah má podle agentury STEM k Romům pět procent lidí, pětina pak stejný jako k 
ostatním. Zhruba desetina nemá vztah žádný. Od minulého roku mímě ubylo těch, kterým je 
romská menšina lhostejná, a přibylo lidí s odmítavým postojem k Romům. Ve srovnání z 
výsledky výzkumu ze srpna 1994 se však vztah veřejnosti k Romům mímě zlepšil. 

Vztah Čechů k jiným národům a etníkům je dlouhodobě stabilní, výrazně se změnil k horšímu 
pouze vztah k Arabům po teroristických útocích na New York a Washington v září 2001, uvedl 
STEM. Mít za souseda Araba by podle průzkumů před útokem v roce 2001 dobře nesla třetina 
Cechů, zatímco dnes už by to byla pouze pětina. 

STEM také zjišťoval, zda Češi přistupují k cizincům bez předsudků a bez zaujatosti. OdpOvědi 
spíše ano či spíše ne tvořily asi 78 procent, proto lze podle agentury konstatovat, že lidé nemají 
ujasněný názor na vliv předsudků na postoje české veřejnosti. 

Tradičně nejlépe Češi vnímají Slováky, naprostá většina lidí (94 procent) má s nimi 
bezproblémový vztah. Po nich s poměmě velkým odstupem následují příslušníci "bohatých" 
národů, Angličané, Francouzi a Američané. Jako své sousedy by je snesly tři čtvrtiny lidí. 
Dvěma třetinám by nevadili Židé a Němci. Nadpoloviční podíl kladných vyjádření se objevuje 
ještě u Volyňských nebo Kazašských Cechů. S větší nedůvěrou se pak Ceši dívají na východní 
národy, obyvatele bývalé Jugoslávie, Rusy, Ukrajince, Vietnamce, Cíňany, Araby, Čečence 
nebo Afghánce. 

[19.07.2006 ] 

lF zpe-t n.a Pen. Í2l.e ) 
~--'~-~. ---'---'--"' 
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Image ČR v Evropě - Crosscountry analysis říjen 2003 
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1. Cíl A METODA VÝZKUMU 

Cílem tohoto mezinárodního výzkumu bylo získat poznatky týkající se image a 
vnímání České republiky z pOhledu (celkem) zcestovalých a přiměřeně vzdělaných, 
"průměrných" obyvatel těchto členských zemí EU. 

Výzkum plní tyto dílčí cíle: 

o zjistit asociace spojené s Českou republikou 

o zjistit úroveň obecné informovanosti o České republice 

o porovnat stereotypy spojené s Českou republikou a představy o 

reálném životě 

zachytit vnímání pozice České republiky a jejího potenciálu rozvoje v 

kontextu dalších uchazečských států o vstup do EU. 

K tomuto účelu společnost GfK Praha oslovila své sesterské společnosti GfK 
Marktoforschung v Německu, Intomart GfK v Nizozemí a Martin Hamblin GfK ve 
Velké Británii, aby ve svých zemích provedly kvalitativní výzkumné šetření. 

Výzkum se realizoval pomocí dvou skupinových diskusí v každé zemi. V Nizozemí se 
diskuse pořádaly dne 27. října 2003 v sídle společnosti Intomart v Hilversumu, 
stejného dne v Německu v Berlíně a v Británii dne 4.11. 2003 v Londýně. 

Respondenti byli rozděleni podle věku. Starší skupina zahrnovala muže a ženy ve 
věku 42 - 64 let, a mladší skupiny muže a ženy ve věku 26 - 39 let. 

Respondenti dále splňovali tato výběrová kritéria: 

- Osoby nejméně jednou za tři roky cestující na dovolenou do zahraničí 
nebo respondenti nejméně jednou za rok cestující do ciziny v rámci služební cesty 

- Sociální vrstva: vyšší (A, B, C1) 

- Nadprůměrný osobní příjem 

Všechny skupiny trvaly asi dvě hodiny a jejich průběh se natáčel na video kameru. 
Výstupem z výzkumu jsou 3 národní analýzy a jedna srovnávací analýza výsledků 
všech 3 zemí. 
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Pozn.: Kvalitativní výzkum není reprezentativním výzkumem, který by sledoval procentuální 

zastoupení jednotlivých názorů v populaci. Je však metodou, která umožňuje postihnout hlavní 

názorové trendy určité části populace a vysvětlit, čím jsou tyto názory podloženy (důvody, motivy). 

V případě, že výsledky získané dotazováním několika skupin respondentů vybraných podle předem 

daných kvót lze zobecnit (názory skupin se do určité míry překrývají), můžeme konstatovat, že 

výsledky jsou pravdivým odrazem hlavních názorových trendů v konkrétní - kvótním výběrem dané -

části populace. 
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2. ZÁVĚRY 

OBECNÝ - ZÁKLADNí OBRAZ O ČESKÉ REPUBLICE. 

• Vnímání České republiky vychází ze základního rámce, že jde o bývalou 

komunistickou zemi, dnes demokraticky orientovanou. 

• Je vnímána spíše jako součást bývalého východního bloku a jsou na ni 

přenášeny jeho globální charakteristiky. 

• Vyspělost země odpovídá možnostem rozvoje po pádu komunismu. 

Zatím je stále považována za "zemi na vzestupu", rozvíjející se, jejíž 

úroveň nedosahuje standardů západní Evropy. 

• Pro zemi je typický velký rozdíl mezi úrovní rozvoje měst a venkova. 

SOUČASNÝ STAV INFORMOVANOSTI O ČESKÉ REPUBLICE 

• Znalosti respondentů o České republice nejsou důkladné, podrobné a 
jisté. 

• Přesto si respondenti vybavují i zajímavé detaily jako jsou jména 

osobností kultury a sportu, "proslulé<S české výrobky a značky. Znají dvě 

nejvýznamnější historické události země za posledních 15 let (pád 

komunismu a rozpad Česko-slovenské federace). 

• Představy o české ekonomice jsou na velmi nízké úrovni. Česká 

ekonomika je považována za atraktivní především pro možnost využít 

místní levnou pracovní sílu. 

• Neexístuje jasně daný stereotyp typického Čecha. Přesto ve všech 

zemích respondenti dospěli k velmi podobnému obrazu Čechů. 

• Češi nejsou vnímáni jako sofistikovaní lidé, ale jsou jim připisovány 
určité pozitivní morální vlastnosti. 

• Češi se profilují jako velmi pracovitý, poctivý, pohostinný a přátelský, 
kulturní národ. Češi působí dojmem, jako by byli stále spoutáni se 

stylem života za komunismu. Jsou vnímáni jako málo iniciativní, rádi 

přijímají příkazy, podvolují se organizaci a ctí autoritu. 

ZÁJEM O ČESKOU REPUBLIKU 

• Česká republika je považována za lákavý cíl dovolené a nebo také pro 

krátkodobé výlety. 

• Největší výhodou, která je na turistice v Čechách spatřována, je cenová 

výhodnost pobytu. 
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• Z turistických cílů na sebe téměř veškerou pozornost strhává Praha, 

která je považována za turisticky velmi hodnotné a atraktivní místo. 

• Představy o české krajině jsou jen mlhavé, ale přesto je považována za 
ideální pro outdoorové aktivity. 

• Vzhledem k tomu, že český venkov je považován za chudý, předpokládá 

se, že i služby turistům budou na velmi nízké úrovni. Nedostatek 

informací o vybavení, zabezpečení a službách pro turisty mimo města 

ČR může být významnou brzdou pro rozvoj turistického zájmu o tyto 

oblasti. 

• Zájem o návštěvu České republiky může posílit i zkušenost 

s pohostinnými a přívětivými obyvateli. 

• Prvkem, který může snižovat zájem o Českou republiku, jsou informace 

o určitých druzích kriminality v Čechách. 

POZICE ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU ZEMí NOVĚ PŘISTUPUJícíCH DO 

EU 

• Respondenti přiznávali, že pro ně není jednoduché dostatečně rozlišovat 

mezi jednotlivými kandidátskými zeměmi. 

• Česká republika je mezi kandidátskými zeměmi hodnocena jako jedna 

z nejvyspělejších s největším rozvojovým potenciálem. 

• Velkou devizou země jsou -pracovití a spolehliví lidé. 

AKTUÁLNí ZÁJEM O ČESKOU REPUBLIKU - HODNOCENí BROŽURY 

• Ti respondenti, kteří jíž Českou republiku navštívili, si odtud odnesli 

pozitivní dojmy, a představa dalších návštěv této země je láká. 

• Mnoho respondentů, kteří Čechy doposud nenavštívili, mělo zájem tuto 

zemi blíže poznat ještě před shlédnutím propagační brožury. 

• Někteří mladší respondenti nenalézají důvody, proč Čechy navštívit -

považují je za nudné, nezajímavé místo. 

• Brožura dokázala přesvědčit, že Česká republika má zajímavé cíle pro 

turisty, vzbuzuje zájem o návštěvu této země. 

• Zájem o návštěvu České republiky může brzdit obava z předpokládaného 

nedostatku komfortu a nedostatečných služeb turistům. 

3. HLAVNí VÝSLEDKY 
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Následující zpráva z výzkumu o image České republiky provedeného ve 3 zemích 
shrnuje podobné výsledky, ke kterým dospěli respondenti všech či alespoň dvou 
zemí. Dále poukazuje na odlišné znalosti, názory či postoje, které zaujali respondenti 
jedné země. 

Zpráva je psána tak, že na levém okraji stránky je vždy glosa vyjadřující hlavní 

myšlenku většího odstavce vpravo. U této glosy jsou v závorce vypsány země, kde 

se takový názor objevil. Země jsou označeny mezinárodními zkratkami (pro 

upřesnění: NL - Nizozemí, D - Německo, GB - Velká Británie). 

3.1 Obecné/osobní zkušenosti osob, které navštívily Českou republiku 

3.1.1 Spontánní asociace spojené s "Českou republikou" - pocity 

S ČR se objevují 
stejné asociace ve 3 
zemích 

Ústřední asociace -
cíl levné dovolené 
(NL, O, GB) 

GfK Praha 

Ve všech 3 zemích, kde výzkum probíhal, se při vyslovení názvu 
Česká republika objevily stejné okruhy asociací. I jejich konkrétní 
náplň byla velmi podobná: 

• cíl levné dovolené 
• Praha - historické a architektonické památky 

• nedotčená krajina 

• pohostinní lidé 
• celkově dobrá prosperita země 
• velký rozdíl mezi městy a venkovem 

• obavy z kriminality 
• přetrvávající projevy duchu komunismu 

• proslulé české výrobky a značky 

• osobnosti z kultury 

Místo, kde se dá levně strávit dovolená, bývá první myšlenka, 
která je spojena s Českou republikou. 

Z pohledu cestovního ruchu je hlavním atributem České republiky 
cenová výhodnost a zároveň atraktivita turistických cílů. 

Respondenti si ovšem uvědomují, že ani zde se ceny nebudou držet 
stále na nízké úrovni, a po vstupu do EU se i pobyt zde bude 
postupně zdražovat. 
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Hodnotné historické I další asociace se váže k turistice - tedy k tomu, co je možné při 

památky dovolené v České republice vidět. 
(NL, O, GB) 

Zachovalá zajímavá 

krajina 

(NL, O, GB) 

CíI- víkendová 

zábava 

(GB) 

Pohostinná 
atmosféra, lidé 

(NL, O) 

Poměrně dobrá 

úroveň rozvoje 

(NL, O) 

Respondenti si vybavili, že v Čechách je mož"no najít řadu památek 
a to především v Praze. Praha v návštěvnících obvykle zanechává 
hluboký, velmi pozitivní dojem. Z dalších měst, která by mohla 
představovat zajímavé turistické vyžití, respondenti jmenovali již jen 
Český Krumlov a Mariánské Lázně. Turistický zájem je ale 
jednoznačně soustředěn na Prahu, která je dobře známá. 

Britští respondenti kromě Prahy nejmenovali vůbec žádné další 
město. 

Vedle měst s historickými památkami si respondenti představují i 
"český venkov" - českou krajinu. Ten má podle nich tu výhodu, 
že je zde "zachovalá, nedotčená" příroda nezasažená výstavbou. 
Respondenti proto soudí, že je to ideální terén pro sportovně 
pojatou dovolenou - pro turistiku, jízdu na kole, lyžování. 
(Nizozemští turisté ji považují i za vhodnou pro plavbu na kánoi a 
britští zase vhodnou pro lov a rybaření). 

Jedině mladí Britové si jako účel výletu do České republiky 
představili zábavu, konzumaci alkoholu za nízké ceny a oblíbené 
"pánské jízdy" (loučení se svobodou). Starší britští respondenti 
zmínili i jiné důvody pro víkendovou návštěvu Prahy, jako jsou 
koncerty či romantická procházka městem. 

Ve vzpomínkách těch respondentů, kteří Českou republiku již 
navštívili, figuruje jako dobrá zkušenost setkání s pohostinnými 
lidmi a atmosférou. Tento pozitivní zážitek může sloužit jako faktor, 
který by posílil zájem o návštěvu země s řadou památek i zajímavou 
krajinou. 

Z celkových charakteristik respondenti Německa a Nizozemí 

popisují Českou republiku jako zemi s relativně vysokou mírou 

prosperity, i když přeci jen stále nedosahuje západního 

standardu. 
Rozdíl mezi městem Obecným rysem země, na který ve všech zemích respondenti 
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a venkovem 

(NL, O, GB) 

Prvky kriminality 

'_" .-.l' .~, 

poukazovali, je nevyrovnaná úroveň rozvoje různých oblastí 
země. Především si respondenti všimli velkého rozdílu mezi městy 
a venkovem. Někteří respondenti to zmínili neutrálně, ale na 
některé tato zkušenost působí nepříjemně (a hovoří přímo o 
chudobě). Někteří respondenti projevili obavy vydat se na výlet do 
české krajiny, protože tam očekávají velmi nízkou úroveň služeb pro 
turisty. 

Vedle těchto pozitivních asociací spojených s turistikou v České 
skutečné, domnělé i republice, se k této zemi váží i negativní asociace. 
fiktivní 
(NL, O, GB) 

Přetrvávající projevy 
komunismu 
(NL, O, GS) 

Typické české 
výrobky 
(NL, O, GS) 

GfK Praha 

Někteří respondenti cítí určitou nejistotu, která vyplývá z informací 
o kriminalitě v Čechách. Respondenti slyšeli o množství krádeží 
automobilů, na vlastní oči viděli prostitutky. 

Ve všech zemích se hned do prvních myšlenek na Českou republiku 
vmísily vlivy z literatury či filmu. Do obrazu o České republice se 
prolínají dojmy z akčních filmů, jejichž některé scény se natáčely 
právě v Praze. Dalším zdrojem těchto představ jsou knihy se 
špionážní tématikou, kde se hlavní hrdinové také pohybují v 
prostředí střední a východní Evropy, a některé události jsou 
situovány přímo do Prahy. Tento vliv fikce na představy o České 
republice komentovali britští respondenti, kteří Prahu znají z nových 
akčních filmů. Podle nich těmito filmy na sebe sice Praha upozorní, 
ale na druhou stranu si divák nevědomky vytváří falešný a méně 
příznivý obraz o zemi i o lidech zde žijících. 

Pro některé návštěvníky České republiky může být nepříjemné 
střetávat se při dovolené s přetrvávajícími projevy duchu 
komunismu. Například služby pro turisty nejsou dosud perfektně 
dotaženy a nemají tu úroveň, která je obvyklá v západních zemích. 
Turisté musejí někdy bojovat s neznalostí jazyků personálu. 
Turistům z Nizozemí také vadil poněkud nepružně naprogramovaný 
turistický itinerář cestovních kanceláří, který nerespektoval jejich 
přání se operativně rozhodovat podle vlastního momentálního zájmu 
a chuti. 

Vedle turistiky se ve spojení s Českou republikou nejčastěji vyskytují 
asociace s některými jejími proslulými výrobky: 
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Kultura a její 

osobnosti 

(NL, D, GB) 

Kandidát EU 

(NL, D) 

český křišťál 

pivo 
česká kuchyně 

Česká republika je spojována také s kulturou a jejími 
osobnostmi. Zatímco v Německu a v Británii jsou známy skutečné i 
fiktivní postavy ze šoubyznysu (Karel Gott, Dolly Buster, Ivana 
Trumpová, Eva Herzigová, Pan Tau), respondenti z Nizozemí si 
vybavují slavné spisovatele jako je Hrabal, Kundera, Hašek, a 
českým občanům připisují vysokou kulturní úroveň. Britští a 
holandští respondenti považují lásku k lidové hudbě a tanci za 
zřejmý národní rys Čechů. 

V neposlední řadě se respondentům Německa a Nizozemí spolu s 
názvem Česká republika, vybavuje také její kandidátství na vstup 
do EU. Britští respondenti tuto asociaci spontánně vůbec nevyslovili. 
Dokonce voddílu věnovanému České republice a Evropské Unii 
přiznali, že nevěnují této problematice pozornost a jen těžko 

rozeznávají jednotlivé kandidátské země. 

3.2 Úroveň znalosti a povědomí o České republice 

3.2.1 Celkové vnímání, úroveň znalosti 

Nízká úroveň 

konkrétních 

znalostí o ČR 
(NL, D, GB) 

Bývalá 

komunistícká 

země, dnes 

demokraticky 

GfK Praha 

Analýzy rozhovorů ze všech zemí přinášejí stejný závěr - respondenti 
mají o České republice jen velmi malé znalosti. Jejich výroky se při 
diskusi opíraly spíše o dohady. Autoři národních analýz hodnotí 
vědomosti svých respondentů o České republice jako rozhodně menší 
než například o Francii, Itálii, Španělsku. Někteří (především britští) 
respondenti název České republiky někdy zaměňovali za názvy jiných 
zemí. 

Z pohledu společenského zřízení je Česká republika definována jako 
bývalá komunistická země, nyní demokratická a tržně orientovaná. 
Respondenti nevyjadřovali žádné pochyby ohledně dalšího pozitivního 
vývoje v naší zemi. 
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orientovaná 

(NL,O,GS) 

Vztah cizinců 

k pozůstatkům 

komunismu 

(NL, O, GS) 

Česko
německé 

vztahy 

(O) 

Václav Havel 

(NL, O, GS) 

GfK Praha 

Výjimkou bylo několik britských respondentů, kteří nedokázali ani určit, 

zda v Čechách byla nastolena demokracie či, zda zde ještě přetrvává 
komunismus. 

Respondentům se vybavují maximálně 2 až 3 fakty z moderní historie 
- odstranění komunistického režimu a rozpad Česko-slovenské 
federace. Někteří respondenti také zmínili invazi vojsk Varšavské 
smlouvy (,Sovětského svazu') do České republiky. Znalosti české 
historie starších britských respondentů sahaly až k druhé světové válce. 

Vzhledem k tomu, že média věnují České republice jen minimální 
pozornost, respondenti nezaregistrovali od rozpadu federace žádný 
další vývoj. Tento fakt sami vyhodnocují jako uspokojivý, protože 
absenci v médiích lze interpretovat jako klidný a pozitivní vývoj 
v dané zemi. 

Obraz současné České republiky stále vychází ze základního rámce 
bývalé komunistické země. Tento fakt není reflektován jednoznačně a 
v lidech může vzbuzovat různé pocity a asociace: 

• Němečtí respondenti shovívavě komentují nedostatky v českém 
vývoji a přejí svému sousedovi prosperitu. 

• Mladí Holanďané cítí k pozůstatkům komunismu nedůvěru a 
vzbuzuje v nich odstup a nezájem. 

• Starší Holanďané a někteří Britové naopak pociťují příjemný 

pocit dobrodružství z návštěvy "odlišné" a trochu zaostalé země. 
Je jim příjemná představa, že se při návštěvě cizí země mohou 
"jakoby vrátit do života před 50ti lety." 

Do postoje německých respondentů k Čechám se promítá vědomí 
oboustranného historického nesouladu těchto národů. Domnívají 
se, že Češi mají stále obavu z německé expanze do české 
ekonomiky a budoucích střetů vyplývajících z odlišných národních 
mentalit. Sami jako problematický cítí německý perfekcionismus, 
poručnictví, které by se při vzájemných kontaktech mohly stát zdrojem 
neporozuměn í. 
Z českých politických osobností je znám pouze Václav Havel. V žádné 
zemi, kde výzkum probíhal, respondenti neznali jiného českého politika. 
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Krajina 

Nejasná 
představa 

(NL, D, GB) 

Bujná 
zachovalá 

necivilizovaná 
příroda 

(NL, GB) 

Chudá, 
zdevastovaná 
(NL,) 

Centrem 

pozornosti -
Praha 
(NL, D, GB) 

GfK Praha 

Respondenti neregistrují, že by čeští politici nějak zasahovali do 
mezinárodních politických dějů a jednání. 

Respondenti všech zemí maJI Jen mlhavou představu o tom, jak 
vypadá česká krajina. Ti respondenti, kteří Českou republiku navštívili, 
svůj pobyt většinou strávili jen v Praze, a s českou krajinou se většinou 
neměli příležitost seznámit. 

Česká republika je nejčastěji popisována jako lesnatá kopcovitá 
středozemní krajina. 

Britové s Českou republikou také spojují poměrně velmi chladné počasí. 

Holandští a britští respondenti mají spíše fantaskní představu o bujné 
vegetaci, která díky nedostatečnému ekonomickému rozvoji země 
nebyla zasažena všelijakými civilizačními úpravami a zástavbou. 
Rozhodně je proto česká krajina (venkov) láká k návštěvě. Někteří by 
jen rádi viděli, jak skutečně český venkov vypadá, jiní věří, že by zde 
mohli strávit optimální sportovně pojatou dovolenou. 

Na druhé straně němečtí respondenti mají představu, že zdejší venkov 
je chudý, zaostalý. V krajině jsou rozesety průmyslové stavby a 
neudržovaná lidská obydlí. Vegetace je viditelně zasažena 
průmyslovými zplodinami. 

Z měst na sebe strhává veškerou pozornost Praha. Té je připisováno 

velké historické a architektonické bohatství a fascinující atmosféra. 

Respondenti znají klíčové body běžné turistické prohlídky Prahy -

Karlův most, Hradčany, Zlatou uličku, Staroměstské a Václavské 

náměstí, Pražský orloj, Židovský hřbitov. 
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Jiná česká 

města málo 

známá 
(NL, O) 

Vedle Prahy si respondenti z Německa a Nizozemí vybavili ještě Český 

Krumlov a lázeňská města - Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy 

Lázně. V obou těchto zemích je známá také Plzeň díky výrobě piva. V 

těchto městech však neznají žádné místní pozoruhodnosti. 

Němečtí respondenti si vybavili také města, která mají historickou 

spojitost s jejich zemí - Liberec, Cheb. 

Britští respondenti nedokázali uvést žádné jiné město, nežli Prahu. 

K neznalosti dalších míst v Čechách přispívá jistě i složitá výslovnost 

nepříbuzného jazyka. 

Osobnosti kultury 

Osobnosti pop Respondenti z Německa a Velké Británie znají především představitele 
kultury 
(O, GB) 

Osobnosti 

"vážné" kultury 
(NL,GB) 

GfK Praha 

současné pop kultury či světové "VIP" společnosti - Karel Gott, 
Ivana Trump, Dolly Buster, Eva Herzigová. 

Respondenti z Německa ale také vzpomínali na kvalitní české dětské 
filmy a vybavili si i postavy dětských divadelních her a filmů - Spejbl a 
Hurvínek, pan Tau. 

Holandští respondenti znali autory uznávaných literárních a 
hudebních děl - Milan Kundera, Jaroslav Hašek a jeho kniha Dobrý 
voják Švejk, Bohumil Hrabal a Bedřich Smetana a i Jan Neruda (!). 
Z význačnějších kulturních osobností si Britové vzpomněli jen na 
Antonína Dvořáka a mylně nám připsali i W.A. Mozarta. 

Respondenti z Německa a Nizozemí jmenovali světově uznávaného 

Franze Kafku, ale ne všem respondentům bylo známo, že žil v Čechách. 
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Osobnosti sportu 

Hokej, fotbal, 

tenis 

(NL, O, GS) 

Sportovní obory, ve kterých si Česká republika vydobyla jméno, jsou 

hokej a tenis (v poslední době i fotbal reprezentovaný jednotlivými 

hráči). Velmi známým jménem je pro respondenty Emil Zátopek. 

Holandští a britští respondenti znají také jména českých fotbalistů, kteří 

se v současnosti prosadili v jejich fotbalových klubech (Milan Baroš, 
Patrik Berger, Galásek). 

Známý je také český tenis a tenisté, ať již reprezentovali Českou 
republiku nebo jiné státy (Martina Navrátilová, Martina Hingisová, Ivan 

Lendl, Korda, Krajicek). 

Česká republika však není chápána jako země, která by se profilovala 
právě sportovními úspěchy. 

Výroba I průmysl I obchod 

Známé výrobky Výrobky, které mohou symbolizovat Českou republiku, jsou: 

a značky • pivo (Budvar I Budweiser, Pilsner Urquell) 
(NL, O, GS) 

GfK Praha 

• broušené sklo - český křišťál 

• vozy Škoda (stále se zlepšující image) 

Dále si jednotliví respondenti vzpomněli na: 

boty (Bata) 
nákladní vozy (Tatra) 

- zbraně (Sig Sauer) 
- výbušniny (Semtex) 

Becherovku 

a dále 
šunku 
knedlíky 

krajky 
pramenitou vodu (!) 

Respondenti však své výroky neopírali o fundované znalosti 
českých reálií. Své úsudky vyvozovali z dojmů, které získali při 
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návštěvě Čech nebo z rozhovorů s přáteli, kteří pracují v ekonomice či 
obchodu. Respondenti všech zemí se domnívají, že stěžejním 

odvětvím české ekonomiky je sklářský průmysl. Protože nemají 
přesnou představu o struktuře české výroby, typická odvětví jen hádali 
(jako typické odvětví určili například výrobu slunečnicového oleje, 
zpracování dřeva a výrobu hodin). 

Zlepšující se Respondenti z Německa a Nizozemí se domnívají, že se podnikatelské 
obchodní klima či obchodní klima v České republice zlepšuje. Významný vliv na to 
(NL, O) mělo především úsilí České republiky stát se jedním z členů EU. 

Předpokládají, že naše členství v EU bude tuto oblast dále kultivovat. 

Levná pracovní Respondenti ve všech zemích se shodli, že Česká republika je z 
síla obchodního hlediska považována za atraktivní zemi. Po pádu 
(NL, O, GB) komunismu se ekonomika bezproblémově vyvíjela. Bohužel to, čím je 

Česká republika nejvíce atraktivní, je předpokládaná existence levné 
pracovní síly. 

3.3 Život v České republice, image země 

3.3.1 Životní styl v ČR - vnímání 

Celková 

představa 

Tvrdá, 
důkladná práce 

(NL, O, GB) 

Zemědělství, 

průmysl 

(NL, O, GB) 

Málo efektivní 

GfK Praha 

Vzhledem k nízkým zkušenostem respondentů s obyvateli České 
republiky, byli nuceni v tomto oddíle prezentovat především své 
představy. Podle nich se Češi rýsují jako velmi obyčejní, 
nesofistikovaní lidé s velmi dobrou morálkou. Do představo českých 
lidech se významně promítá i představa o poměrně chudých 
podmínkách, ve kterých žijí. 

Jedním z rysů, které jsou Čechům připisovány ve všech zemích, je 
pracovitost. Respondenti si představují, že Češi hodně tvrdě, pilně a 
důkladně pracují. Holandští respondenti dokonce soudí, že pracovní 
doba v Čechách dalece přesahuje obvyklých 8 hodin. 

Obory, kde se podle respondentů Češi uplatňují, jsou zemědělství 

(farmář) nebo průmysl. 

Výsledky práce českých lidí však nejsou respondenty hodnoceny příliš 
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práce za 

nízkou mzdu 

(NL,O,GB) 

Pospolitý, 

rodinný život 
(NL, O, GB) 

Starosto 

ekonomický 

vývoj po 
vstupu do EU 
(NL, O) 

Katolické 
vyznání 

(NL, GB) 

GfK Praha 

pozitivně. Holanďanům se zdá, že pracujeme neefektivně, kvůli 

špatné organizaci a nízké míře automatizace. 

Němci zase kritizují určitou nepřesnost až nedbalost. 

Všechny země se však shodují na tom, že lidé v Čechách pracují za 
velmi nízkou mzdu. 

Další typickou vlastností, která je Čechům připisována, je pospolitost, 
se kterou se váže obliba dobrého jídla a pití. Respondenti se 
domnívají, že Češi nejraději tráví svůj čas se svou rodinou s přáteli. 
Věnují se různým oslavám či zajdou s přáteli do "hospody". Část 
svého volného času věnují kulturnímu vyžití - občan ČR má podle 
jejich představ rád hudbu (aktivně, hraje na hudební nástroje), tanec a 
rád navštěvuje operu nebo divadlo a rád čte. 

Britové na základě dojmů z Prahy také soudí, že Češi rádi chodí do 
barů, hospod, klubů, restaurací, kde se dobře baví a navazují přátelství 
(tím se jim zdáme být blízcí). 

Podle představ respondentů si Češi dělají starosti o budoucnost, o 
vývoj ekonomiky. Mohou mít strach z růstu životních nákladů, 

rozvoje nezaměstnanosti a dalších sociálních nejistot, které mohou 
zesílit v důsledku vstupu země do Evropské unie. 

Němečtí respondenti se také domnívají, že se obáváme ztráty identity, a 
vzniku závislosti země. Stejně tak Němci soudí, že se Češi mohou 
obávat zásadního politického obratu či války. 

Holanďané a Britové očekávají, že Češi jsou zbožní - podle jejich 
názoru je většina Čechů katolického vyznání. 

Němci jsou v tomto bodu poněkud realističtější a domnívají se, že Češi 

věří spíše v moderní hodnoty - budoucnost, v Euro a v rodinu. 
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3.3.2 Typický Čech, národní stereotyp 

Neexistuje zřejmý 

stereotyp Čecha 
(NL, O, GB) 

Zemědělec spjatý 

s půdou a svou 

rodinou 
(NL, O, GB) 

Respekt 

k autoritám 
(O, NL) 

Asketismus f 
skromnost 

(NL, O, GB) 

GfK Praha 

Hluboce zakořeněná představa Čecha - jako národního stereotypu 
neexistuje (tak jako existuje pro typického Francouze, Němce, 

Belgičana, apod.). 

Obraz klasického Čecha, který respondenti vytvořili, je pracným 
dílem jejich fantazie, a neodráží to, co by bylo všeobecně 

považováno pro Čechy za typické. Přesto však v jednotlivých 
zemích respondenti došli k pozoruhodně podobnému obrazu. 

Typický Čech je totiž spíše průměrný, nepozoruhodný člověk, který 
nemá žádné specifické vlastnosti. 

Mají-Ii respondenti vytvořit stereotyp Čecha, vycházejí z idealizované 
postavy venkovského obyvatele. Ten neoplývá velkým bohatstvím 
(nebo je přímo chudý) a je pevně spjat s půdou a krajinou. Je to 
tvrdě pracující člověk, bez velkých ambic a ctižádosti. Typický 
Čech žije ve společenství ostatních nebo v prostředí své (širší) rodiny. 
Velkou hodnotou je pro něj rodina a její soudržnost. Do rysů české 
povahy také holandští a britští respondenti vkládají sklon 
k melancholii, neveselosti. 

Do stereotypních představo české povaze patří také přesvědčení o 

určité konzervativnosti. Ta vyjadřuje stále přetrvávající pozůstatky 

komunistického myšlení, především vypěstovaný respekt k formální 

autoritě. Typický Čech není iniciativní, raději se podvoluje 

příkazům a organizaci. 

Podle názoru respondentů bude den typického Čecha docela striktně 
rozdělený na práci, jídlo a spánek. Nežije v blahobytu, je skromný. 
Luxus, okázalost pro něj nejsou důležité. Oblečení ani vybavení 
svého bytu nepodřizuje moderním trendům. 
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3.3.3 Názor na národní charakter "reálného" Čecha ("stereotyp versus 
realita'? 

Pracovitost a 

orientace na 

rodinu 
(NL, O, GB) 

Vytvořený stereotyp a představy o skutečném Čechovi se shodují 
především v charakteristikách - pracovitost a orientace na rodinu. 

Konzervativnos V povaze moderního, skutečného Čecha se najde i další vlastnost, 
t 
(NL, GB) 

kterou respondenti promítli do stereotypu, a to konzervativnost. Češi 
podle části respondentů - mají rádi své staré způsoby a život, jaký býval 
dříve (život ustrnulý v čase). Jsou spíše pasivní. Od ostatních zemí 
západní Evropy se také odlišujeme menší kosmopolitností. V České 
republice se na jednom místě nenajde tolik národností jako například ve 
Francii či Anglii. 

3.3.4 Image České republiky v kontextu zemí EU 

ČR-součást 
bývalého 

východního 
bloku 

Česká republika není z historického pohledu vnímána jako země něčím 
charakteristická. Respondenti všech 3 zemí ji vnímají jako součást 
bývalého východního bloku, kterému jsou připisovány stejné rysy 
- útlak, nedemokracie, plánované hospodářství, nepropustné 
hranice. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé země východního bloku 
"osvobodily" ve stejný okamžik, respondenti tuto změnu politického 
uspořádání také vnímají jen v rámci rozpadu východního bloku. 

Události 1989, Z historie Čech jsou pro respondenty nejznámější události z roku 

1968 1989, pak události roku 1968. Všichni respondenti vědí, že Česká 
(NL, O, GB) 

republika je jednou ze zemí rozpadnuvšího se Československa. 

Poklidné řešení Českou zcela nedávnou historii šlechtí to, že obě zaznamenané 

zlomových události - převrat v roce 1989 a rozpad Československa proběhly 
historických 
okamžiků 

(NL, O) 

GfK Praha 

mimořádně pOklidně a nekrvavě. To vypovídá o neagresivní, mírné 

povaze národa. 

strana 17 



Image ČR v Evropě - Crosscountry analysis ňjen 2003 

Rozdělení 

"umělé" 

federace 
(NL, O, GS) 

Ne všichni respondenti dobře rozumí důvodům rozpadu Česko

slovenské federace. Rozdělení federace mělo podle některých 

respondentů kořeny v tom, že byly (komunisty!) uměle spojeny dva 

cizorodé prvky (oba národy nejsou považovány sobě navzájem za 

blízké). Další se domnívají, že podnětem byl nerovný ekonomický rozvoj 

obou zemí, který bránil dalšímu rozmachu. 

Respondenti Nizozemí a Německa vědí, že slovenský ekonomický vývoj 

poměrně zaostává za rozvojem v České republice, a rozdělení země jim 

tak připadá jako oprávněné. 

3.4 Podobnost Čechů s jinými národy 

Malá 
podobnost se 
Slovany 
(NL, D) 

(NL) 

Podobnost 
s Němci 
(NL) 

GfK Praha 

Jedině britští respondenti nám vybrali jako nejpodobnější národ Slovany 
- Rusy. Nestaví ale na podrobnějších znalostech obou národů. Toto 
pnrazení je spise výsledkem neschopnosti vyznat se 
v středoevropských a východoevropských národech. Proto znalosti o 
Rusku a Rusech vztahují často i na veškeré "nerozlišitelné" národy 
bývalého východního bloku. 

Samozřejmě se také nabízí podobnost s Poláky. Jejich mentalita není 
shodná s českou. Jsou sice pracovití, ale nejsou považováni za tak 
spolehlivý a důvěryhodný národ jako Češi (názor nizozemských 
respondentů). 

Holanďané a Němci nenalezli v okolních slovanských národech 
dostatečné množství podobností s Čechy. Zdá se jim, že Čechům jsou 
nejpodobnější Germáni (Němci a Rakušané). 

Holandští respondenti se shodli, že Češi toho mají nejvíce společného s 
Němci pracovitost, spolehlivost, svědomitost, věcnost, 

neokázalost a respekt k autoritě. Blízké vlastnosti máme zvláště 
s obyvateli bývalého východního Německa skromnost, 
konzervativnost, solidnost, neokázalost, úctu k autoritě. Obě země jsou 
relativně chudé, ale "na vzestupu". 
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Podobnost 

s Rakušany 

(O) 

Podobnost 

země s jinými 

méně 

rozvinutými 

Rozdíly mezi 

Čechy a 
samotnými 

respondenty 

(NL) 

Němečtí respondenti poukazovali na společné rysy s Rakušany, se 
kterými Češi sdíleli společnou historii v Rakousku Uhersku. Stejně jako 
oni jsou prý Češi poněkud konzervativní a mají šarm. 

Česká republika je na základě svého rozvoje přirovnávána také k méně 
vyspělým zemím jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie 
(chudé části země). 

Hlavní vnímaný rozdíl mezi ČR a těmi zeměmi, kde probíhal výzkum, 
spočívá v úrovni rozvoje země. Češi žijí v daleko menším blahobytu, 
mají znatelně nižší životní úroveň. 

Další vlastnosti, které mohou mentalitu Čechů odlišovat, jsou: 
družnost, pospolitost 
rodinná orientace 
láska k vlastní kultuře 
pohostinnost 
uvolněnost 

přívětivost 

3.5 Potenciál České republiky v budoucnosti 

3.5.1 Názor na vstup České republiky do EU - vnímaná pozitiva a negativa 

Po vstupu Vstup nových zemí do EU je v členských zemích Unie provázen 
nových zemí se smíšenými pocity. 
pozastaví tempo 

starých členů 

(NL, O) 
Rozvoj nových zemí může odebrat tempo již rozvinutým zemím, 
protože: 

• zesílí konkurence 
• do méně rozvinutých zemí se odlijí rozvojové prostředky, které 

by jinak byly používány v těchto zemích 

Vstupem Pozitivním aspektem vstupu nových zemí do EU bude, že Evropa jako 
nových členů celek posílí. 
Evropa posílí 

(NL) 
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:: .. ' .... 

Pozitivní vliv Respondenti očekávají, že Česká republika ze svého vstupu do EU 
členství v EU na získá tato pozitiva : 
nové členy 

(NL, O) 
ČR obdrží dotace na zlepšení oblasti zemědělství, 
infrastruktury, projekty na snížení ekonomického zaostávání, 
apod. 
zintenzívní se jak obchodní, tak turistické kontakty se 
zeměmi EU 

Negativní dopad Na druhé straně se vstup do EU v České republice projeví těmito 
vstupu na nové negativními dopady: 

členy zvýší se životní náklady (respondenti to usuzují na základě 
(NL, O) zvýšení cen po zavedení Eura) 

- ještě se prohloubí kontrast mezi bohatými a chudými. 

Holandští respondenti navíc uvádí, že: 
smažou se národní specifika, 
ČR se propadne do šedi evropské uniformity, 
především způsob života Čechů se přiblíží "západnímu 
standardu", v tom, že se zvýší komercializace života, lidé se 
stanou individualističtějšími a materialističtějšími a zanikne tak 
"rezervace" nekomercializovaného způsobu života v Evropě 

3.5.2 Česká republika - pozice a potenciál 

Velký růstový 

potenciál 

(NL, O) 

GfK Praha 

Schopnost respondentů rozlišovat specifika a odlišnou úroveň 

potenciálu mezi jednotlivými kandidátskými zeměmi je na velmi 

nízké úrovni. 

Česká republika, stejně jako ostatní kandidátské země, má podle 

respondentů velký růstový potenciál, protože standard je v 

současnosti zatím nízký. 
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ČR jedna Celkově je Česká republika posuzována spolu s Mad'arskem 
z nejrozvinutějších a jako nejrozvinutější a také jako země slibující největší růstový 
nejperspektivněj-

ších 

(NL, GS) 

potenciál. Jsou to země, které mají pracovité, spolehlivé, 

schopné a seriózní obyvatelstvo (Maďarsko je z hlediska 

pracovitosti hodnoceno poněkud kritičtěji - vyjádření nizozemských 

respondentů). 

Polsko a Maďarsko 

hodnoceny hůře 

(NL, GS) 

Často je k těmto 2 "nejsilnějším" kandidátským zemím připojováno 

ještě Polsko. 

Úroveň rozvoje v Polsku je posuzována poněkud hůře než v 

Čechách a Maďarsku a respondenti také Polsku přisuzují menší 

rozvojový potenciál. I když by potenciál této země měl být 

vystavěn už jen na její velikosti (počtu obyvatel), je oslaben nepříliš 

dobře vnímanou povahou Poláků. Ti jsou považováni za méně 

spolehlivé a méně pracovité (vyjádření nizozemských respondentů). 

Nejméně potenciální Slovensko a Slovinsko jsou země, v jejichž schopnosti mají 
země 

(NL, GS) 

Země s otazníkem 

(NL, GS) 

nejmenší důvěru a nejhůře posuzují úroveň jejich vývoje. 

Země bývalého Sovětského svazu se celkově v hodnocení 

umístily také mezi slabými kandidátskými zeměmi. Velmi nízká 

informovanost o těchto zemích vede některé respondenty k dojmu, 

že tyto země jsou tajuplné a jejich potenciál je zatím skryt, a věří, ze 

se jednou otevře, a tyto země ostatní rychle předstihnou. 

3.6 Brožura - přitažlivost ČR jako cíle/destinace dovolené 

Vyvolává zájem 

(NL, GS) 

GfK Praha 

Respondenti reagovali velmi pozitivně na propagační brožuru, kde se 

někteří mohli poprvé seznámit se skutečnými obrazy z České republiky. 

Britští respondenti, kteří se domnívali, že Čechy jsou nudné a 

nezajímavé místo, po prohlédnutí brožury zcela změnili názor. 
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Přestaví 

atraktivni obrazy 

(NL, GB) 

Tip 

GfK Praha 

Brožura zdůrazňuje krásu krajiny, zajímavou architekturu a památky. 
Respondenti zjistili, že by se v Čechách vyplatila i delší dovolená, než 
jen pouhý víkend. 

Bylo by dobré, kdyby zde byla uvedena správná výslovnost názvů -
jmen v češtině. 
Dále by brožura měla ukázat místa, kde se lze bavit - restaurace, bary, 
koncerty, ukázky outdoorových aktivit v přírodě. 
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