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Úvod

Společnost, ve které žijeme, prošla a prochází mnoha změnami, které ovlivňují mnohé 

oblasti našeho života. Velkými změnami proběhly také vztahy mezi muži a ženami. Mění se 

jejich postavení ve společnosti, dříve zavedené role, formy soužití atd. Přesto máme stále 

určité představy o základních principech chování a jednání mužů a žen. Od toho se odvíjejí 

také nároky, které jsou na obě pohlaví kladeny. Jedná se genderové stereotypy, tedy o 

"zjednodušující popisy toho, jak má vypadat "maskulinní" muž či "femininní" žena".1 Při 

svém chování se těmito genderovými stereotypy většinou řídíme a podle nich se také 

vztahujeme ke svému okolí a očekáváme, že se podle ustálených genderových stereotypů 

budou chovat a jednat i ostatní. V důsledku těchto stereotypů jsou mužům a ženám 

připisovány odlišné způsoby chování, jednání a role, které by měli zastávat. Přestože mnoho 

stereotypů v naší společnosti stále přetrvává, dochází k proměnám, které je ovlivňují. Tradiční 

místo pro ženu už dávno není domácnost a samotný pohled na ženy v domácnosti se mění. 

Ženy se stávají samostatnější, což jim dnešní doba umožňuje a možná i vyžaduje. Ani pro 

muže už neplatí tradiční role živitele rodiny. Muž může například zůstat v domácnosti a roli

hlavní živitelky rodiny může převzít manželka. Těmto změnám zároveň odpovídají také 

proměny forem soužití.2

     Všechny tyto proměny mají vliv také na společenské chování. Existuje mnoho 

situací, ve kterých se lidé v běžném životě setkávají a abychom se vyhnuli nedorozuměním a 

zmatkům, existují pro tyto situace a danou dobu určitá pravidla chování. Přestože jsou tato 

pravidla mnohdy prezentovaná jako obecný návod k chování, některá z nich jsou určená 

přímo ženám a jiná naopak mužům. Spolu s proměnami společnosti dochází postupem času i 

k proměnám těchto pravidel. Těchto změn si můžeme všimnout například při setkání 

odlišných generací. Starší generace mohou zaznamenat, že se chování během let proměnilo a 

tyto změny nepřijímají vždy pozitivně. Každý již jistě slyšel podobnou větu jako: "To za 

našich mladých let…" nebo "Když jsem já byla mladá…" atd. Z úst našich babiček se tak 

můžeme dozvědět plno zajímavých příběhů, které ukazují, jaké normy chování byly 

vyžadované v období jejich mládí a v čem se liší od těch dnešních.

                                                            
1 RENZETTI, Claire M a Daniel J CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 642 s. 
ISBN 80-246-0525-2.
2 ŠŤASTNÁ, Anna, Jana PALONCYOVÁ. 2011. „První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí 
význam kohabitací.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 12 (2): 16-29. ISSN 1213-0028.
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     Pokud někdo plně ovládá pravidla slušného chování, nejen ta základní, může získat

u ostatních velkou úctu a uznání. O takovém člověku se pak mluví například jako "že má 

dobré způsoby" a pokud se jedná o muže, může být označen za gentlemana. Zatímco dříve 

tento pojem označoval spíše muže vyššího postavení nebo muže pocházejícího z urozené 

rodiny, postupně se stal označením pro muže vybraného chování, čestného, zdvořilého a také 

upraveného a vhodně oděného.

Přestože si snad každý dokáže představit, koho pojem gentleman obecně představuje, 

zdá se, jako by byl spíše pojmem dob minulých, pojmem, který do naší současné moderní 

společnosti příliš nezapadá. Proto jsem se v této práci rozhodla zabývat tím, jak vlastně 

vypadá podoba muže gentlemana v očích současných mladých žen a žen z generace jejich 

babiček a jak se tato podoba slučuje nebo naopak neslučuje s chováním současných mladých 

mužů.

Základním cílem této práce je ukázat na příkladu výzkumného vzorku žen dvou 

odlišných věkových skupin, jak vypadá obraz muže gentlemana, případně zda a jak se takový

generační obraz liší. Na tuto problematiku jsem se zaměřila především v kontextu 

společenského chování a porovnávám tedy pohled žen na to, jak by se měl podle nich chovat 

správný muž gentleman, především, jak by se měl chovat právě k ženě. Zároveň mě také 

zajímalo, jak tento obraz koresponduje s jejich reflexí chování současných mladých mužů.

Pohled žen jsem zvolila z toho důvodu, že se chování muže gentlemana z velké části vztahuje 

právě k ženám a bývá považováno za ideál chování mužů k ženám. Jejich pohled nám tak 

může pomoci nahlédnout na to, jak by měl takový ideál vypadat a jaké normy společenského 

chování jsou ženami reflektovány jako důležité a hodnotné.

     Tato práce je složená ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se 

zabývá charakteristikou společenského chování, jeho vývojem, funkcí ve společnosti a 

charakteristikou muže gentlemana ve světle zásad společenského chování. Základem 

praktické části je kvalitativní výzkum s využitím techniky polostrukturovaných rozhovorů s 

informátorkami dvou generací.3 Praktická část je v příloze doplněná o komparaci soudobých a 

minulých příruček společenského chování.

                                                            
3 Skupina žen ve věku 20-30 let (generace vnuček) a skupina žen ve věku 70-80 let (generace babiček).
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1. Společenské chování

1.1. Obecná charakteristika společenského chování

Aby mohla společnost fungovat, musí se každý jedinec naučit, jak v ní žít. Aby bylo 

možné vzájemné soužití lidí ve společnosti, musejí se všichni přizpůsobit jejím sociálním 

normám a hodnotám.4 Existují tak určitá pravidla a zákonitosti, podle kterých by se měl každý 

člen dané společnosti řídit. Tato pravidla se vztahují také na vzájemnou interakci mezi lidmi, 

která je základem společenského života. Určují, jaké způsoby chování jsou v dané společnosti 

žádoucí a jaké nikoliv. Žádoucí společenské chování nazýváme služným chováním a jedná se 

o "všeobecně přijatelný způsob (sociálního) chování".5 Toto chování zahrnuje určité 

zvyklosti, nepsané zákony a způsoby chování a jednání lidí vůči sobě.6 Společenské chování 

bychom tak mohli velmi obecně definovat jako "souhrn společenských zvyklostí, které nám 

umožňují efektivně přežít a chránit se před společenskými úrazy".7

Společnost tato pravidla potřebuje k udržení řádu. To ale neznamená, že by se jednalo 

o pravidla neměnná nebo univerzální pro všechny společnosti. Dochází k jejich uzpůsobení

potřebám dané společnosti, například vlivem proměn materiálních podmínek, náboženství, 

geografických podmínek, podnebí, struktury společnosti atd. Na jejich vývoj mají také vlivy 

politické, historické, národnostní, módní atd. Tato pravidla, tento společenský řád nemusejí a 

nejsou tedy ve všech společnostech univerzální a mohou být platná i pouze jen pro určité 

časové období.8 Mnohdy tak dochází k rozporu mezi novými způsoby chování a normami 

chování, které byly dlouhou dobu přijímány předchozími generacemi.9 Pravidla 

společenského chování nám nepomáhají pouze při dorozumívání s ostatními lidmi, ale

umožňují nám také vyjádření svých pocitů, názorů a postojů. Tyto konvence10 se projevují 

                                                            
4 HALAMOVÁ, Veronika. Člověk, jednání, společnost: sociologický přístup v transkulturní komunikaci. 
Ostrava: Moravapress, 2013. ISBN 978-80-87853-02-3.
5 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování. 5., zcela 
přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3649-5. s. 15.
6 Obdobně charakterizovaly společenské chování také informátorky v mém výzkumu, viz zde, 
kapitola: "Charakteristika společenského chování"
7 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.  s. 16.
8 GULLOVÁ, Soňa. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 
2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3777-5.
9 PRUDKÝ, Libor. Hodnoty a normy v české společnosti - stav a vývoj v posledních letech: studijní text pro 
učitele občanské výchovy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-7204-358-7.
10 V určitém společenském prostředí dohodnuté a ustálené pravidlo chování, viz Velký sociologický slovník, 
1996, s. 528.
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jednak v konverzaci (např. zdravení, oslovování atd.), při různých společenských událostech, 

ale také gesty, mimikou obličeje, držením těla, způsobem oblékání atd.11

1.2. Vývoj společenského chování

Původně sloužily jednoduché zdvořilostní formy především k vyjádření přátelských či 

nepřátelských úmyslů. Když začalo docházet k dělení společnosti do tříd a vrstev, došlo také 

k proměně zdvořilostních forem. Začala se v nich odrážet nerovnost členů společnosti

například vyjadřováním podřízenosti, podrobení, oddanosti, poníženosti.12 Společně se 

stoupající složitostí vztahů a uspořádání společnosti nabývala na složitosti také společenská 

pravidla. Nejpřísnější pravidla panovala na panovnických dvorech a ve šlechtických kruzích. 

Pro šlechtické děti byla výuka etikety nedílnou součástí života již od útlého dětství13

Z počátku se popisovaná pravidla chování ve středověku týkala téměř výhradně oblasti 

stolování a byla určená vyšším vrstvám společnosti. S nástupem novověku ale stále více 

stoupaly tendence lidí pozorovat a hodnotit sebe a ostatní a požadavek na správné chování se 

začal rozšiřovat i do dalších oblastí společenského života. Současně tak začínala být 

předmětem diskuze otázka jednotného správného chování. V souvislosti s těmito proměnami

docházelo také ke stále většímu upevňování a posilování společenské kontroly. Větší nároky 

byly samozřejmě stále kladené na chování lidí z vyšších vrstev, ale mnoho těchto požadavků 

se postupně začalo šířit i do vrstev nižších. Se správným a žádaným chování začal být 

postupně spojován pojem "zdvořilost".14

Důvodem, proč vůbec docházelo k proměnám požadavků na chování ve společnosti, 

byl pocit trapnosti. Pouhý pohled na některé způsoby chování začal lidem působit tento 

nepříjemný pocit. Práh trapnosti se v důsledku proměn společnosti a vztahů začal čím dál více 

posunovat a začaly se tak měnit i způsoby chování. Představy o vhodném, trapném a 

nevhodném chování se samozřejmě dále předávaly od dospělých k dětem a staly se součástí 

jejich myšlení a chování. Nové způsoby chování pak lidé dodržovali například kvůli strachu 

ze sociální degradace. Tímto způsobem se postupně nastavoval společenský standard. 

Společností byly postupným vývojem posilovány pocity nechuti, strachu, odporu, trapnosti, 

                                                            
11 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.
12 KONEČNÁ, Lucie. Historie etikety a vývoj pravidel společenského chování v ČR. Praha, 2010. Bakalářská 
práce. Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů.
13 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.
14 ELIAS, Norbert. O procesu civilizace: sociogenetické a psychogenetické studie. Praha: Argo, 2006. Historické 
myšlení. ISBN 80-7203-838-9.



5

studu a některé způsoby chování se přesunuly do soukromí a stala se z nich společenská 

tabu.15, 16

Se zánikem feudalismu a postupným příchodem kapitalismu došlo k proměně 

stávajících nerovností a samozřejmě i k dalším úpravám společenského chování.17 Možnost,

účastnit se společenského života začalo postupně získávat čím dál více lidí a nastala tak doba 

uvolňování dříve mnohdy velmi striktních pravidel. V prostředí Čech mělo veliký vliv na 

společenské chování období komunismu. Byla to doba prosazování rovnosti a veliké 

uniformizace a to jak ve způsobech chování, tak v oblasti vzhledu a oblékání. Společenský 

život nebyl v dané době příliš podporovaný a jeho forma byla kontrolovaná a upravovaná. Po 

roce 1989 se ale změnila politická situace, což mělo za následek mnoho dalších změn.18

Otevřely se nové možnosti například v oblasti cestování, došlo k proměně rodinného a 

reprodukčního chování, rolí mužů a žen, došlo ke změnám uspořádání společnosti atd.19

Společenské zvyklosti u nás byly ale obdobím komunismu a s ním spojenou izolací od 

západních zemí poznamenané a musel tak začít proces obnovování kulturního a 

společenského života a zvyků s tím spojených, aby se česká společnost mohla znovu zařadit 

mezi vyspělé demokratické země.20

Obecně v současnosti dochází k posunu k větší neformálnosti, menší obřadnosti a 

zjednodušování společenských pravidel.21 Společenský život je v současné době intenzivnější 

a s příchodem nových technologií jako je internet a mobilní telefony, nabývá i mnoho různých 

podob. Na tyto změny má vliv také například zvýšení míry individualizace, zvýšení hodnoty 

volného času, hodnoty k sobectví, nárůstu tolerance vůči přestupkům a prosazování vlastních 

norem a hodnot.22 Proti tomuto uvolňování ale zároveň začínají působit tendence navracet se 

k určitým hodnotám. Jednak se tedy snažíme dívat do minulosti a inspirovat se chováním 

starších generací a na straně druhé se snažíme odpoutat od vlivu předchozích generací, jejichž 

chování může být pro některé považováno za staromódní.23

                                                            
15 ELIAS, Norbert. O procesu civilizace: sociogenetické a psychogenetické studie.
16 Například pudové chování (plivání, smrkání, drbání, sexuální chování, obnažování atd.)
17 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.
18 ŠPAČEK, Ladislav. Velká kniha etikety. Ilustroval Jan ECKERT. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-
204-1659-9.
19 FIALOVÁ, Ludmila. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 2., dopl. Praha: Mladá fronta, 1998. ISBN 80-
204-0720-0.
20 ŠPAČEK, Ladislav. Velká kniha etikety.
21 Tamtéž.
22 PRUDKÝ, Libor. Hodnoty a normy v české společnosti - stav a vývoj v posledních letech: studijní text pro 
učitele občanské výchovy.
23 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.
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1.3. Osvojování pravidel společenského chování

Normy chování, které jsou v dané společnosti dodržované, si osvojujeme učením v 

rámci procesu socializace. Ta probíhá ve dvou hlavních fázích (primární a sekundární). 

Primární socializace začíná již v novorozeneckém věku. Nejdůležitější obdobím v této fázi 

socializace je dětství, protože v tomto období probíhá nejintenzivněji kulturní učení. Děti se 

učí nejen jazyk, ale začínají ovládat základní vzorce chování dané společnosti.24 Velký vliv na 

utváření základních hodnot má v první fázi socializace výchova v rodině.25 Rodiče se snaží na 

základě vlastního přesvědčení vést děti k takovému chování, které považují za společensky 

vhodné, rozumné, prospěšné.26 Později v dětství začíná období sekundární socializace, která 

pokračuje až do dospělosti. V této fázi již na jedince začínají kromě rodiny působit i jiné 

socializační síly jako školy, vrstevníci, média, organizace atd. "Sociální interakce v těchto 

kontextech lidem pomáhá osvojovat si hodnoty, normy a názory, které vytvářejí vzorce jejich 

kultury."27 Všechny tyto socializační síly mají vliv jak na naše očekávání a postoje, tak na 

naše chování. Mohou ale předávat rozdílné a někdy i protichůdné informace a může tak dojít 

k rozporům a konfliktům hodnot a norem chování.28

Cílem socializace je jedinec, který se o samotě bude chovat tak, jako kdyby byl pod 

dohledem ostatních. Přesto ale nejsou od všech lidí očekávané zcela stejné způsoby chování, 

protože každý člověk vykonává ve společnosti různé role29 a zároveň stojí na různém místě v 

sociální hierarchii.30

1.4. Interakce, slušnost, zdvořilost, takt

Hlavní součástí společenského chování je interakce s jinými lidmi. Jedná se o 

působení jednoho člověka či většího počtu lidí na jiné jedince a "realizuje se v určitém 

                                                            
24 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4.
25 Jako hlavní zdroj informací o společenském chování zmiňovala rodinu také většina informátorek v mém 
výzkumu, viz zde, kapitola: "4.1.2. Zdroje informací".
26 PRUDKÝ, Libor. Hodnoty a normy v české společnosti - stav a vývoj v posledních letech: studijní text pro 
učitele občanské výchovy.
27 GIDDENS, Anthony. Sociologie.
28 PRUDKÝ, Libor. Hodnoty a normy v české společnosti - stav a vývoj v posledních letech: studijní text pro 
učitele občanské výchovy.
29 A. Giddens definuje sociální roli jako: "Sociálně definovaná očekávání, jimiž se osoba s určitým statusem 
nebo sociálním postavením řídí." 2013, s. 99.
30 HALAMOVÁ, Veronika. Člověk, jednání, společnost: sociologický přístup v transkulturní komunikaci. 
Ostrava: Moravapress, 2013. ISBN 978-80-87853-02-3.
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konkrétním sociálním a kulturním prostřed a na pozadí s tím spojených vztahů".31 Důležitou 

složku interakce představuje komunikace. Jedná se o "interakční proces vzájemného 

dorozumívání."32 V rámci interakce je nutné dbát na dodržování zásad slušnosti, zdvořilosti a 

taktu. Slušnost představuje obecně přijatelný způsob chování ve vzájemné interakci a celkově 

ve společnosti. Jaké způsoby chování jsou pod tímto pojmem zahrnuty, je dáno společností, 

ve které se právě nacházíme.33

"Zdvořilost je úmyslným výrazem slušnosti ve společenském životě, je to vnější výraz 

slušnosti. Zdvořilost znamená v podstatě uctivost, uhlazenost v chování, skromnost, 

zdrženlivost, sebezapírání, ochotu, laskavost, vycházení vstříc jiným."34 Zdvořilost můžeme 

vyjádřit mnoha způsoby. Můžeme jít vyjádřit jak činem, tak slovem.35 Zdvořilí bychom měli 

být v každé situaci, tedy i v situaci, která nám třeba není úplně příjemná. Způsobům, jakými 

zdvořilost vyjadřujeme, se na rozdíl od slušnosti musíme naučit. Slušnost nám může být 

určitým způsobem dána.

V souvislosti se slušností a zdvořilostí je spojen také pojem takt. Takt "znamená ještě 

něco víc než slušnost nebo zdvořilost."36 Takt znamená uzpůsobení norem společenského 

chování konkrétním situacím a osobám, se kterými jednáme. Jedná se tedy o schopnost 

adekvátně a vhodně zareagovat. Takt tedy není pouhé dodržování zásad společenského 

chování. Abychom se zachovali taktně, musíme přemýšlet, jaké bude mít naše chování 

následky a jak budou reagovat lidé, se kterými právě jednáme. Někdy totiž může působit 

neuctivě a urážlivě i takové chování, které není v rozporu s pravidly společenského chování.

Být taktní tedy znamená například vyhnout se citlivým tématům při konverzaci, vyjádřit 

kritiku aniž bychom druhého člověka urazili atd. Netaktní může být například přílišný

egocentrismus, pomlouvání, přílišná zvědavost, prozrazování citlivých informací atd. Proto 

bychom při svém jednání neměli zapomenout také na úctu a ohleduplnost.37

                                                            
31 MIŠOVIČ, Ján. Komunikace ve společnosti. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 
ISBN 978-80-7380-545-6. s. 57.
32 HALAMOVÁ, Veronika. Člověk, jednání, společnost: sociologický přístup v transkulturní komunikaci. s. 72.
33 GULLOVÁ, Soňa. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol.
34 Tamtéž, s. 13.
35 Různými zdvořilostními frázemi jako například: "Prosím." "Děkuji." atd.
36 Tamtéž, s. 14.
37 Tamtéž.
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1.5. Etiketa a diplomacie

Kromě pravidel etikety podléhá společenský život i tzv. diplomatickému protokolu a 

to především v případě oficiálních setkání, například při stáních, politických a jiných velkých 

společenských událostech. Pravidla etikety a diplomatický protokol bychom ale neměli 

zaměňovat. Na rozdíl od pravidel etikety nemají protokolární předpisy vliv na chování v 

soukromém osobním životě. Etiketa je v podstatě zdvořilost upravená pravidly. Jedná se tak o 

odlišení od pravidel platných pro "vyšší" společnost. V současnosti etiketa představuje 

zvyklosti a pravidla, která upravují společenské chování a chování v pracovním styku. 

Způsoby chování, které byly dříve určeny pro vyšší společnost, aristokracii, se z dnešní 

společnosti spíše vytrácejí.38

1.6. Netiketa

Tento pojem se objevil v souvislosti s rozvojem internetu ve 20. století. Netiketa 

přenáší a upravuje zásady etikety v elektronickém styku, konkrétněji e-mailu a sociálních sítí, 

s cílem usnadnit interakci mezi lidmi na internetu.39 Pro komunikaci v prostředí internetu 

nejsou pravidla tak striktní, jako při osobním kontaktu. Je tedy například možné používání 

"smajlíků", různých zkratek atd. Problémem pro dodržování pravidel netikety je velká míra 

anonymity v prostředí internetu a někteří lidé tak tuto anonymitu využívají k porušování zásad 

slušného chování nebo k chování, které poškozuje ostatní.40

2. Pojetí muže gentlemana

V souvislosti se společenským chováním se nám jistě vybaví také pojem gentleman.

Jedná se o označení pro muže, který je nositelem souboru žádoucích mužských vlastností a 

chování, jako je čestnost, zdrženlivost, hrdost, spolehlivost, zdvořilost, diskrétnost, statečnost,

atd. Takový muž je ideálem, jeho chování by mělo být vzorem pro ostatní. Jedná se o muže, 

                                                            
38 FORMÁČKOVÁ, Marie a Michaela ZINDELOVÁ. Vysoká škola bontonu: 500 tipů do pohody (i nepohody). 
V Praze: XYZ, 2006. ISBN 80-86864-61-8.
39 STEHLÍKOVÁ, Jana. Etiketa v prostředí sociálních sítí. Praha, 2014. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií.
40 GULLOVÁ, Soňa. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol.
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který zná a dodržuje společenské konvence dané společnosti41, 42 Přesto ale nestačí pouhá

znalost a dodržování pravidel společenského chování. To, co dělá muže gentlemana 

gentlemanem je určité osobní kouzlo, ohleduplnost a úcta ke svému okolí, taktnost, 

zdvořilost, slušnost, empatie.43, 44 Měl by také jednat férově a být upřímný. Samozřejmě s 

ohledem na danou situaci, protože někdy může být upřímnost spíše neomaleností. Existuje 

mnoho dalších vlastností, které mohou muži pomoci dotvořit dokonalý dojem gentlemana. 

Příkladem může být asertivita, autentičnost, bezprostřednost, iniciativa, otevřenost atd.45

Celkově by měl muž gentleman věnovat pozornost svému životnímu stylu, protože ten se pak 

odráží v jeho chování, vystupování a v tom, jak působí navenek.46

Obsah pojmu gentleman bývá někdy odvozován od rytířství a rytířských ctností. Rytíř 

měl například chránit a pomáhat slabým, vdovám a sirotkům a měl být také galantní k 

ženám.47 Původně byl tento termín označením pro urozeného šlechtice v Anglii, jednalo se 

tedy o příslušníka prestižní, privilegované skupiny.48 Opravdová vrstva gentlemanů ale 

vznikla v Anglii až v 18. století v souvislosti s vytvořením nové bohaté vrstvy, jejíž 

příslušníci ale nebyli šlechtického původu. Přesto se její členové snažili aristokracii ve svém 

chování a celkovém stylu života napodobovat a začali se stávat vzorem vybraného chování a 

ušlechtilosti. Postupem času tak přestaly být žádoucí gentlemanské vlastnosti považovány za 

získané výhradně narozením, ale začala hrát důležitou roli také výchova a vzdělání.49

Muži se postupně začali inspirovat chováním gentlemanů i v jiných zemích a začali 

takové chování napodobovat. Vzhledem k tomu, že dochází k proměnám společností a také 

norem chování, liší se podoba gentlemana v různých obdobích. Přesto ale některé způsoby 

chování přetrvávají napříč dobou (např. úcta k ostatním lidem, galantní chování k ženám, 

zdvořilost, takt, empatie atd.)

                                                            
41 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.
42 Tuto nejobecnější charakteristiku muže gentlemana uváděly také informátorky v mém výzkumu, viz zde, 
kapitola: "4.2.1. Základní charakteristika gentlemana".
43 ŠPAČEK, Ladislav. Gentleman ohrožený druh. In: Dopoledne s Dvojkou [rozhlasový pořad]. Český rozhlas –
Dvojka, 23. 3. 2011, 9:05.
44 Úctu považovaly informátorky v mém výzkumu za jeden z nejdůležitějších projevů chování muže gentlemana 
k ženě, viz zde, kapitola: "4.2.2. Chování muže gentlemana k ženám".
45 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.
46 FORMÁČKOVÁ, Marie a Michaela ZINDELOVÁ. Vysoká škola bontonu: 500 tipů do pohody (i nepohody).
47 ŠPAČEK, Ladislav. Velká kniha etikety.
48 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.
49 ŠPAČEK, Ladislav. Gentleman ohrožený druh. In: Dopoledne s Dvojkou [rozhlasový pořad]. Český rozhlas –
Dvojka, 23. 3. 2011, 9:05.
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2.1. Obecné způsoby chování muže gentleman

Muž gentleman je mužem vybraného chování, vzorem pro chování ostatních. Při 

jednání s ostatními by se měl řídit pravidlem společenské významnosti. Podle tohoto pravidla 

existují tři skupiny osob, které jsou určitým způsobem významné a těm je tak nutné 

prokazovat úctu. Jedná se o osoby starší, ženy a nadřízené. Samozřejmě by se měl muž 

gentleman chovat s úctou ke svému okolí obecně.50 Jak by takové vzorové chování mělo 

vypadat, se můžeme dozvědět z příruček společenského chování. Ty totiž představují ideální 

obraz toho, jak by se měl takový muž chovat. Představují společenské chování v rámci 

tematických okruhů, kterými jsou nečastěji: první setkání (představování, oslovování, 

komunikace atd.), chování v dopravních prostředích, na veřejných místech (ulice, restaurace 

atd.), oblékání a vzhled, společenské události, stolování. Samozřejmě, že velké množství

pravidel neplatí pouze pro muže gentlemana a měl by se jimi řídit každý člověk, aby jej 

společnost přijala a uznala.51 Pro muže gentlemana by ale tato pravidla měla naprostou 

samozřejmostí a součástí jeho vystupování, přestože se v příručkách o gentlemanství mnohdy

přímo nehovoří. Vzhledem k tomu, že se v této práci omezuji na český kontext, využívám zde 

k popisu muže gentlemana výhradně české příručky. Předepsané způsoby chování jsou velmi 

rozsáhlé a zasahují do mnoha oblastí společenského života. Proto zde zmiňuji pouze ty 

nejzákladnější zásady s cílem představit co nejobecnější obraz muže gentlemana. Zároveň 

uvádím takové způsoby chování, které se shodují ve více příručkách. Výčet doplňuji také o 

oblast vzhledu, protože určitá image ke gentlemanství také patří.

2.1.1. První dojem

Muž gentleman by měl být pohotový a znalý pravidel při představování, oslovování a 

zdravení. Měl by vědět, jak v takových situacích zareagovat, tedy jak představit nejen sebe, 

ale i například svou přítelkyni, manželku, přátele a také, jaké je v těchto situacích pořadí 

představovaných. Měl by umět posoudit, kdy je vhodné o dané osobě říci ještě nějakou 

informaci pro lepší seznámení. Zároveň by měl vědět, jak jednotlivé osoby oslovovat.

Pozdrav představuje povinnost. Má být důrazný, s úsměvem a přímým pohledem a tváří 

                                                            
50 ŠPAČEK, Ladislav. Gentleman ohrožený druh. In: Dopoledne s Dvojkou [rozhlasový pořad]. Český rozhlas –
Dvojka, 23. 3. 2011, 9:05.
51 ŠIMONOVÁ, Jitka. Výchova dívek a chlapců v Čechách na příkladě výchovných příruček z druhé poloviny 
19. a první poloviny 20. století. Praha, 2006. Bakalářská práce. Fakulta humanitních studií UK v Praze.
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směrem ke zdravenému.52 Není také dobré pozdrav zkracovat, jako například "brýden" atd., či 

ho podobným způsobem upravovat, což může působit velmi neuctivě.53 Celkově by měl muž 

gentleman zapůsobit, udělat dobrý první dojem. Veliký vliv na první dojem má i pouhé 

podání ruky při seznamování. Mělo by tak jít o krátký a pevný stisk ruky a nevhodné je tak 

například horlivé třesení rukou či plácání po zádech. Pokud se muž rozhodne políbit ženě 

ruku, mělo by se vždy jednat o pouhé naznačení polibku nad hřbetem ruky. Je důležité také 

zvážit vhodnost tohoto gesta v dané situaci a společnosti.54

2.1.2. Konverzace

Dalším ze znaků gentlemana je ovládání umění konverzovat. Tedy například pohotově 

a vhodně reagovat na to, co říkají ostatní, být přirozený, nestavit sám sebe do popředí a umět 

vyslechnout druhého, i jeho povídání není třeba úplně zajímavé. Gentleman by se měl také

vyvarovat vychloubání, skákání do řeči, neustálému oponování nebo vnucování svého názoru 

ostatním atd.55 Důležitá je znalost témat, kterým je lepší se vyhnout, aby konverzace nebyla 

aktérům nepříjemná nebo aby se necítili trapně. Samozřejmé by si měl dávat pozor na 

hlasitost hovoru, na tempo a srozumitelnost řeči, nepoužívat vulgarismy a škodí také

nadměrné používání pomocných slov (např. jakoby, prostě, no, atd.) nebo i slov cizích, s 

jejichž porozuměním by mohli mít ostatní problém.56

2.1.3. Řeč těla

Muž gentleman by si měl být dobře vědom řeči svého těla, své mimiky a své 

gestikulace.57 Měl by si tedy dávat pozor například na vzájemnou blízkost či vzdálenost mezi 

sebou a protějškem, na používání fyzického kontaktu, na postoj těla, polohu nohou, rukou, 

gesta rukou, pohyby hlavy, oční kontakt atd.58

                                                            
52 FORMÁČKOVÁ, Marie a Michaela ZINDELOVÁ. Vysoká škola bontonu: 500 tipů do pohody (i nepohody).
53 BURIAN, Vlado. Gentleman od A do Z neboli 181 společenských přikázání. Praha: Merkur, 1970.
54 FORMÁČKOVÁ, Marie a Michaela ZINDELOVÁ. Vysoká škola bontonu: 500 tipů do pohody (i nepohody).
55 FILIPOVÁ, Eva. Moderní etiketa boduje: okouzlující dáma, opravdový džentlmen. [Praha: Exempla], 2014. 
ISBN 978-80-904436-1-7.
56 MATHÉ, Ivo a Ladislav ŠPAČEK. Etiketa. Praha: BB/art, 2005. ISBN 80-7341-564-X.
57 FORMÁČKOVÁ, Marie a Michaela ZINDELOVÁ. Vysoká škola bontonu: 500 tipů do pohody (i nepohody).
58 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.



12

2.1.4. Chování k ženám

Mnoho lidí považuje uctivé chování k ženám za základ gentlemanství. Muž gentleman 

by se tak měl umět chovat k ženám uctivě, pozorně a galantně a to jak ve společnosti, tak v 

soukromí i na pracovišti. Pokud jde se ženou například do restaurace, měl by do místnosti 

vstoupit první. Měl by dámě pomoci z kabátu a počkat až se usadí. Jsou ale i situace, kdy je 

vhodné ženě otevřít dveře a dát jí přednost.59, 60 Pokud jde se ženou po ulici, měla by jít dáma 

po pravici pána. Samozřejmě musí brát ohled na bezpečnost dámy a toto pravidlo tak třeba 

porušit, pokud to situace vyžaduje. Je také vhodné znát určitá pravidla chování na schodech.61

Co se soukromého života týče, muž gentleman by například neměl manželce dávat najevo 

nadřazenost, pokud přispívá finančně do domácnosti větším podílem. Měl by naopak být pro 

svou manželku oporou a v dnešní době, kdy se na finančním zajištění domácnosti většinou 

podílejí oba partneři, by měl pomoci manželce také v domácnosti.62

2.1.5. Vzhled

Muž gentleman by měl být upravený.63 To znamená mít upravené vlasy a nehty a měl 

by příjemně vonět. Pokud nosí vousy nebo knír, měl by samozřejmě věnovat pozornost i 

jejich úpravě a čistotě. Celkově je pro muže gentlemana samozřejmé dbát na osobní hygienu a 

tedy i na věci, které nejsou vidět, jako je například zápach z úst.64 Upravené a čisté by mělo 

být i oblečení muže gentlemana. Naprostou samozřejmostí je znalost toho, jak se obléknout 

adekvátně k situaci a společnosti, do které se chystá. Pro některé příležitosti je například 

vhodný oblek. Gentleman by tak měl vědět, kdy se hodí spíše tmavý a kdy světlý oblek a 

samozřejmě oblek doplnit vhodnou košilí a kravatou. Pozornosti by neměl ujít ani výběr bot a 

jejich čistota. Pokud je součástí jeho oděvu také klobouk, je nutné dodržovat pravidla jeho 

smekání a sundávání.65

                                                            
59 FORMÁČKOVÁ, Marie a Michaela ZINDELOVÁ. Vysoká škola bontonu: 500 tipů do pohody (i nepohody).
60 Tato pravidla by měl muž gentleman podle informátorek dodržovat a mnohé z nich si přály, aby takové 
chování dnešní mladí muži dodržovali. Viz zde, kapitola: "4.2.2. Chování muže gentlemana k ženám - Reflexe 
projevů úcty ".
61 MATHÉ, Ivo a Ladislav ŠPAČEK. Etiketa.
62 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.
63 Upravenost zdůrazňovaly také informátorky v mém výzkumu. Viz zde, kapitola: "4.2.6 Gentlemanství a 
vzhled".
64 MATHÉ, Ivo a Ladislav ŠPAČEK. Etiketa.
65 Tamtéž.
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2.1.6. Doprava

S ostatními lidmi se denně setkáváme v různých dopravních prostředcích. Umět se v 

nich také správně chovat je mnohdy opravdu umění a příležitost pro to, aby se projevil 

opravdový gentleman. V případě veřejné hromadné dopravy platí pravidlo, že přednost mají 

ti, kteří vystupují před těmi, kteří nastupují. Muž gentleman by měl vždy pomoci maminkám s 

kočárkem, a pokud nese dáma nebo starší člověk těžké zavazadlo, bylo by slušné nabídnout, 

že se zavazadlem pomůže. Samozřejmostí by mělo být také uvolnění místa pro starší osobu, 

člověka nemocného či dámu.66 Při vystupování z auta by měl muž vystoupit první, aby mohl 

dámě při vystupování pomoci. Při nastupování by měl naopak počkat, než dáma nastoupí a 

otevřít jí dveře. 67V současnosti, době častého cestování, by měl muž také vědět, jak se 

správně chovat při cestování do zahraničí, tedy především jak se chovat v cizí zemi a osvojit 

si alespoň základní kulturní návyky dané země.68

2.1.7. Moderní technologie

V případě moderních technologií, jako je internet a mobilní telefon, by měl muž 

gentleman vědět, kdy je vhodné tyto přístroje používat a kdy nikoliv. Je například nepatřičné 

telefonování v restauracích či dopravních prostředcích atd. Zároveň by měl vědět, jaké 

informace je vhodné sdělovat osobně a jaké prostřednictvím mobilního telefonu. To, že 

druhého člověka nevidíme, by zároveň nemělo být záminkou pro nedodržování určitých 

základních zásad konverzace.69 V prostředí sociálních sítí, e-mailů a celkové elektronické 

komunikaci, by se měl muž gentleman řídit podle tzv. "netikety". Jedná se o nepsaná pravidla, 

jak se slušně chovat na internetu.70

2.1.8. Společenské události a stolování

Ke společenskému životu patří také různé společenské události. Průběh mnoha z nich

se řídí určitými pravidly. Abychom se nedopustili nějakého trapasu, je dobré tato pravidla 

znát. To samozřejmě platí i pro muže gentlemana, který by se měl umět v takových situacích 

                                                            
66 Toto pravidlo zmiňovala v mém výzkumu v souvislosti s dopravou většina informátorek. Viz zde, kapitola: 
"4.2.2. Chování muže gentlemana k ženám - Chování v dopravních prostředcích".
67 MATHÉ, Ivo a Ladislav ŠPAČEK. Etiketa.
68 FILIPOVÁ, Eva. Moderní etiketa boduje: okouzlující dáma, opravdový džentlmen.
69 MATHÉ, Ivo a Ladislav ŠPAČEK. Etiketa.
70 FORMÁČKOVÁ, Marie a Michaela ZINDELOVÁ. Vysoká škola bontonu: 500 tipů do pohody (i nepohody).
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hladce pohybovat. Nejběžnějšími z těchto událostí je návštěva divadla či kina. Zde platí určitá 

pravidla pro příchod, usazování, chování během představení či promítání, kterých by se měl 

muž gentleman držet. 71Již více formální jsou například události, jako je svatba či ples. Na 

těchto událostech se často ukáže pravý gentleman, a to především při tanci a chování u stolu. 

Pokud chce muž gentleman se ženou tančit, měl by se jí nějakou slušnou frází zeptat. Po tanci 

by měl zase ženu doprovodit zpět na místo. Při tanci je možné nezávazně konverzovat. 

Samozřejmostí je také znalost základů tance.72 Co se týče chování u stolu, mělo by být 

samozřejmostí vědět, jak u stolu sedět, jaký si vzít správný příbor, sklenici, jakým způsobem 

se jedí určité pokrmy nebo pijí určité nápoje.73

                                                            
71 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.
72 MATHÉ, Ivo a Ladislav ŠPAČEK. Etiketa.
73 FORMÁČKOVÁ, Marie a Michaela ZINDELOVÁ. Vysoká škola bontonu: 500 tipů do pohody (i nepohody).
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3. Vymezení výzkumu

Cílem mého výzkumu bylo podat reflexi obrazu muže gentlemana pohledem dvou 

věkových skupin, tedy generace babiček a generace vnuček. Tyto generační obrazy jsem 

získala pomocí rozhovorů se zástupkyněmi obou věkových skupin. Kromě získání 

jednotlivých popisů muže gentlemana jsem sledovala také to, zda a jak se jednotlivé obrazy 

žen jedné generace liší od generace druhé. Dále mě zajímalo, jak podle informátorek jimi 

představené obrazy muže gentlemana korespondují s chováním současných mladých mužů.

Vzhledem k výzkumnému problému a cílům práce se tento výzkum snažil odpovědět na tyto 

výzkumné otázky:

o Jak vypadá obraz muže gentlemana očima informátorek zastupujících generaci 

vnuček?

o Jak vypadá obraz muže gentlemana očima informátorek zastupující generaci 

prarodičů?

o Jak se obraz muže gentlemana liší u zkoumaných skupin žen dvou generací?

o Jak se ženská představa o chování muže gentlemana liší od jejich zkušeností a 

zážitků s chováním současných mladých mužů?

3.1.Výzkumná strategie

     Vzhledem k povaze výzkumných otázek, k jejichž zodpovězení bylo potřeba získat 

poměrně podrobné informace, jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. Zvolení této 

strategie mi umožnilo lépe pochopit a interpretovat výpovědi informátorek a snadněji tak 

nahlédnout do zkoumaného tématu.74 Zároveň jsem mohla v průběhu výzkumu reagovat na 

konkrétní situace a výpovědi informátorek a tím tak získat přístup k informacím, které mi 

pomohly lépe a podrobněji odpovědět na výzkumné otázky.

                                                            
74 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 
2000. ISBN 80-246-0139-7.
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3.2. Technika sběru dat

Jako základní techniku sběru dat pro tuto práci jsem zvolila polostrukturované 

rozhovory. Tento typ rozhovorů mi umožnil získat odpovědi na stanovené okruhy témat, ale 

zároveň poskytnout osloveným ženám určitý prostor k prezentaci témat z jejich úhlu pohledu.

Kladené otázky jsem mohla v průběhu výzkumu obměňovat a doplňovat v závislosti na 

konkrétní situaci a tím tak získat podrobnější informace pro zodpovězení výzkumných otázek.

Tato technika poskytla informátorkám široký prostor pro vlastní vyjádření a mně zároveň 

opěrné body pro to, abych se držela zkoumaného tématu. Další výhodou této techniky byla

také možnost ujasnit si i informátorky nejasné výpovědi a tím se tak co nejvíce vyvarovat 

případným nedorozuměním.75 Okruhy otázek, které jsem si pro výzkum stanovila, odpovídají 

několika základním tématům, kterých jsem se při vedení rozhovorů držela. První téma se týká 

představ informátorek o společenském chování, druhým tématem je pojetí muže gentlemana z 

pohledu informátorek, se zaměřením především na chování vůči ženám a třetím tématem je 

rozdíl představ informátorek o chování muže gentlemana a chováním současných mladých 

muž. V rámci těchto témat jsem měla připravený seznam otevřených otázek. Zároveň jsem se 

ale snažila, aby se aktérky necítily těmito otázkami limitovány a mohly se k tématu volně 

vyjádřit. Pokud nebyly výpovědi pro zodpovězení výzkumných otázek dostatečné nebo zcela 

jasné, ptala jsem se dále pomocí dalších doplňujících či vysvětlujících otázek.

Co se týče samotného průběhu rozhovorů, snažila jsem se dodržet etické zásady 

výzkumu tak, aby informátorky nebyly žádným způsobem poškozeny, vzhledem k tomu, že 

výzkum určitým způsobem zasahuje do jejich soukromí. Informátorky jsem nejprve seznámila 

se základními informacemi a průběhem tohoto výzkumu a také jsem jim přiblížila, jak bude 

nakládáno se získanými informacemi. Ujistila jsem se, že se výzkumu účastní dobrovolně a 

souhlasí se zaznamenáním, v tomto případě nahráváním jimi podaných informací. Zároveň 

byly informovány o tom, že mohou účast na výzkumu kdykoliv přerušit nebo odmítnout 

odpovědět na jakoukoliv položenou otázku. V průběhu rozhovorů jsem se snažila vyvarovat 

otázek, které by mohly výpovědi aktérek nějakým způsobem ovlivňovat, čímž by tak mohlo 

dojít ke zkreslení výzkumu.76

                                                            
75 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-
040-2.
76 Tamtéž.
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3.3. Výběr vzorku a prostředí výzkumu

     Informátorky pro tento výzkum byly vybrány účelově, tedy s ohledem na 

výzkumný problém. Vybraný vzorek splňuje mnou zadaná kritéria a nemá tak reprezentovat 

populaci jako takovou. Hlavním kritériem pro výběr informátorek byl věk. První věkovou 

skupinu tvoří ženy ve věku 70-80 let, zastupující generaci prarodičů. Druhou věkovou 

skupinu tvoří ženy ve věku 20-30 let, které zastupují generaci vnuček. V českém prostředí byl 

významným mezníkem rok 1989, který měl za následek nejen politické, ale i společenské 

změny, které ovlivnily mimo jiné také oblast společenského chování. Informátorky jsem tedy 

vybrala tak, aby jedna kategorie prožívala období rané dospělosti, tedy období partnerských 

vztahů, zakládání rodiny, hledání pracovního uplatnění atd., v období před Sametovou 

revolucí a aby druhá kategorie toto období prožívala v současnosti. Toto rozdělení jsem 

zvolila také proto, že chování jiného člověka často nejlépe pozorujeme a zaznamenáme při 

společném soužití či dlouhodobém vztahu. Proto bylo důležitým kritériem také to, aby ženy 

za svůj život prožily alespoň jeden dlouhodobější vztah (nejméně 2 roky) a také aby žily 

alespoň nějakou dobu v domácnosti se svým otcem. Takto bylo vybráno deset aktérek, 

polovina zastupující generaci babiček a polovina generaci vnuček.

Pro zajištění anonymity byla jména informátorek zaměněna. Pro označení mladších 

žen jsem zvolila prvních pět písmen abecedy, pro starší ženy písmena poslední. Výzkum byl 

prováděn v prostředí města, vzhledem k tomu, že se zde proměny společenského života a 

společenského chování projevují rychleji a spíše, oproti prostřední vesnice, kde se mnohdy lpí 

na tradicích. Pro informátorky jsem se pokusila zajistit takové prostředí, aby neměly pocit, že 

musí některé informace zatajovat, například ze strachu, že by mohly jiné osoby jejich 

výpovědi slyšet. Rozhovory s jednotlivými informátorkami byly vedeny odděleně, aby 

nedošlo k jejich vzájemnému ovlivňování. O zachování soukromí jsem se snažila také při 

uchovávání dat a manipulací s nimi. Získaná data jsem tedy zpracovávala pouze já a 

neposkytovala je žádným dalším osobám. S údaji jsem zacházela v souladu se zákonem o 

ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
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3.4. Charakteristika informátorek

Informátorka A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií. Pochází z úplné rodiny, šest 

let je v partnerském vztahu, dva roky s partnerem bydlí. Další muži, se kterými je často v 

kontaktu, jsou její otec a kamarádi.

Informátorka B - 22 let, studentka vyšší odborné školy se zaměřením na sociální práce. 

Pochází z úplné rodiny, sedm let je v partnerském vztahu, tři roky s partnerem bydlí. Další 

muži, se kterými je často v kontaktu, jsou její otec, bratr a kamarádi.

Informátorka C - 23 let, studentka medicíny. Pochází z úplně rodiny, šest let je v 

partnerském vztahu, s partnerem žijí odděleně. Další muži, se kterými je často v kontaktu, 

jsou její otec, dědeček, bratr a kamarádi.

Informátorka D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií. Pochází z úplné rodiny, nyní 

je nezadaná, předtím zažila dva vážné partnerské vztahy, kdy první trval tři roky, druhý čtyři 

roky. Další muži, se kterými je často v kontaktu, jsou její otec a kamarádi.

Informátorka E - 23 let, studentka pedagogické fakulty. Pochází z úplně rodiny, čtyři roky je 

v partnerském vztahu, s partnerem žijí odděleně. Další muži, se kterými je často v kontaktu, 

jsou její otec a kamarádi.

Informátorka V - 79 let, vysokoškolské vzdělání. Povoláním účetní, nyní je v důchodu. 

Pochází z úplné rodiny, vdova, byla dvakrát vdaná. Poprvé patnáct let, podruhé dvacet tři let. 

Další muži, se kterými je často v kontaktu, jsou její známí, přátelé.

Informátorka W - 76 let, vysokoškolské vzdělání. Povoláním pedagožka, nyní je v důchodu. 

Pochází z úplné rodiny, dvacet pět let je v partnerském vztahu, předtím byla dvacet dva let

vdaná. Má dva syny a jednoho vnuka. Další muži, se kterými je často v kontaktu, jsou její 

bratr, známí a přátelé.

Informátorka X - 76 let, vysokoškolské vzdělání. Povoláním překladatelka. Pochází z úplné 

rodiny, čtyřicet sedm let je vdaná. Má jednoho syna a tři vnuky. Další muži, se kterými je 

často v kontaktu, jsou její známí, přátelé.

Informátorka Y - 78 let, vysokoškolské vzdělání. Povoláním projektantka, nyní je v 

důchodu. Pochází z úplné rodiny, vdova, byla padesát dva let vdaná. Má jednoho syna a dva

vnuky. Další muži, se kterými je často v kontaktu, jsou její bratr, známí a přátelé.
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Informátorka Z - 77 let, vysokoškolské vzdělání. Povoláním pedagožka, nyní je v důchodu.

Pochází z úplné rodiny, vdova, byla třicet šest let vdaná. Má dva syny. Další muži, se kterými 

je často v kontaktu, jsou známí, přátelé.

3.5. Vyhodnocování a interpretace dat

Vzhledem ke zvolenému typu výzkumu, tj. kvalitativní, jsem analýzu dat prováděla 

současně s jejich sběrem. Již v průběhu rozhovorů jsem si dělala písemné poznámky k 

určitým situacím či výpovědím při rozhovoru, které by mi mohly později pomoci k lepší 

interpretaci dat. Po ukončení rozhovoru jsem záznam převedla do písemné podoby pomocí 

doslovné transkripce. Všechny výroky jsem tedy zaznamenala tak, jak byly informátorkami 

řečeny a zaznamenávala jsem také smích. Dále následovala segmentace dat, tedy rozdělení 

dat do analytických jednotek, například řádků, odstavců, stran atd.77 Dalším krokem při 

zpracování dat bylo použití otevřeného kódování, které mi pomohlo k lepší orientaci v textu a 

nalezení podobností a souvislostí v získaných datech. Základem pro zpracování rozhovorů 

bylo jejich rozdělení do tří základních tematických celků. Tyto celky zároveň odpovídají 

tematickému zaměření otázek rozhovorů. Poté jsem přešla k vytváření a přidělování kódů k 

jednotlivým částem textu na základě toho, o čem vypovídala daná část textu. Proces analýzy 

dat byl zároveň doplněn poznámkováním, tedy zapisováním poznámek k jednotlivým kódům, 

čímž jsem získala určitý základ pro další interpretaci dat.78 Zároveň jsem používala techniku 

komparace. Porovnávala jsem data získaná od dvou kategorií žen zastupujících dvě různé 

generace.

                                                            
77 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace.
78 Tamtéž.
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4. Analýza rozhovorů

Analýzu rozhovorů jsem rozdělila na dvě základní části a tyto části odpovídají 

tematickým okruhům otázek rozhovorů (společenské chování, pojetí muže gentlemana, rozdíl 

mezi informátorkami představeným obrazem muže gentlemana a skutečným chováním 

současných mladých mužů). První část odpovídá prvnímu okruhu otázek a zabývá se obecnou 

charakteristikou společenského chování, jeho významu a zdrojům informací o správném

společenském chování. Druhá část spojuje druhé dva okruhy otázek a je zaměřená na 

gentlemanství. Konkrétně, co si informátorky představují pod pojem gentleman, jak by se měl 

muž gentleman chovat k ženám a také jak by měl vypadat. Tato část je zároveň doplněná o 

zkušenosti informátorek s chováním mužů a tedy ukázkou toho, jak se toto chování liší od 

jejich představ o správném chování muže gentlemana.

4.1. Společenské chování z pohledu informátorek

4.1.1. Charakteristika společenského chování

Oslovené ženy se při charakteristice společenského chování vyjadřovaly velmi 

podobně a jejich výpovědi zároveň nebyly v rozporu s obecnými definicemi společenského 

chování.79 Na jedné straně se snažily definovat společenské chování spíše obecně "Nějaká 

pravidla, která by měl každý dodržovat. Taková nějaká slušnost vůči těm ostatním."80, na 

druhé straně uváděly spíše konkrétní příklady. "No společenské chování si představuju 

správné stolování, pak chování ve společnosti, třeba v divadle, v kavárně, v tramvaji nebo v 

autobuse, žejo, na ulici, co ještě. V obchodech třeba, asi takhle no."81 Charakteristiky

společenského chování, které informátorky formulovaly, se nejčastěji týkaly chování při 

interakci s jinými lidmi nebo chování na veřejnosti a společenských událostech, tedy místech, 

kde se lidé setkávají a do vzájemné interakce spolu vstupují. "Prostě tyhle zvyky, který se 

dodržujou, když se s někým setkáme nebo někam jdeme." 82 "Tak je to asi soubor nějakých 

                                                            
79 Například V. Smejkal charakterizuje společenské chování jako: "Souhrn společenských zvyklostí, které nám 
umožňují efektivně přežít a chránit se před společenskými úrazy." Lexikon společenského chování., str. 16.
80 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
81 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
82 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
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způsobů, jak člověk vstupuje do kontaktu s jinými lidmi."83 Charakterizovat společenské 

chování zároveň nedělalo informátorkám žádné velké potíže, což ukazuje, že mají celkem 

jasnou představu o tom, co znamená pojem společenské chování a co je pod tímto pojmem 

zahrnuto, aniž by musely znát nějakou přesnou definici. Společenské chování bylo tedy 

označováno jako souhrn určitých společenských norem, pravidel a zvyklostí dané společnosti, 

které se uplatňují nejčastěji při kontaktu s ostatními lidmi nebo při nejrůznějších 

příležitostech, kde se schází větší počet lidí.

K obecným charakteristikám společenského chování se přikláněly spíše ženy mladší 

věkové skupiny, zatímco ženy generace babiček se vyjadřovaly konkrétněji. Přestože se v 

uvedených charakteristikách společenského chování informátorky napříč generacemi příliš 

nelišily, v odpovědích mladší skupiny oslovených žen se objevovaly výrazy jako očekávání 

společnosti a výroky týkající se toho, že určitá společnost vyžaduje a povoluje určité normy 

chování. Oslovená mladší generace žen tak reflektuje tu skutečnost, že ne všechny společnosti 

jsou stejné a každá společnost tak může vyžadovat něco jiného. "Společenské chování je pro 

mě nějaké očekávání společnosti… vztahuje se do toho i tradice, kterou tady máme třeba u 

nás v Česku."84 "…s tim co je tedy v té společnosti povolený nebo co společnost uznává 

prostě…"85

4.1.2. Zdroje informací

Povědomí o zdrojích, z nichž lze získávat informace o společenském chování, bylo u 

většiny informátorek v základě shodné. I přes poměrně pestrou škálu uváděných zdrojů 

informací o společenském chování, zdůrazňovaly oslovené ženy jako hlavní pramen (1)

rodinu, především rodiče a prarodiče.86 "No buď jsou to takový ty všeobecně tradovaný věci, 

který nám předají třeba rodiče, babičky a tak."87 "No tak především v rodině…"88 Většina 

informátorek se shodovala na tom, že i je samotné rodina ovlivnila nejvíce, tedy, že získaly 

nejvíce informací právě z tohoto zdroje. "No určitě od rodičů asi nejvíc a od babičky."89 "Mě 

                                                            
83 Inf. Z - 77 let, pedagožka, v důchodu.
84 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
85 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
86 Podle A. Giddense hraje rodina nejdůležitější roli v přejímání zvyklostí a norem chování dané společnosti v 
rámci procesu socializace. GIDDENS, Anthony. Sociologie.
87 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
88 Inf. W - 78 let, pedagožka, v důchodu.
89 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
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v tomhle hodně vychovala maminka a pak taky babičky a tety."90 Přestože rodinu uvedla jako 

hlavní zdroj informací naprostá většina informátorek, některé z nich pochybovaly o tom, že 

tomu tak skutečně je a že jsou informace o správném společenském chování předávány 

rodinou dostatečně."Já si myslim, že rodiče nedávají těm dětem dneska moc příklad nebo že je 

moc nevedou k tomu, aby se ty děti nějak chovaly." 91 Osmasedmdesátiletá bývalá pedagožka

uvedla také důvod, proč podle ní rodiče nejsou pro děti dostatečným příkladem. " Rozhodně k 

tomu nejsou vedení. Rozhodně. Oni ty rodiče dneska nemaj čas… protože se bojej o práci, tak 

je ta práce pohltila a oni nemaj čas na to, vychovávat děti "92, 93 V případě rodiny jako 

pramene informací se neobjevily příliš výrazné rozdíly mezi oběma věkovými skupinami žen, 

vzhledem k tomu, že tento zdroj uvedla jako nejvíce zásadní naprostá většina oslovených 

informátorek.

(2) Druhým zdrojem informací o společenském chování, který jsem ve výpovědích 

informátorek zaznamenala, byla média, v tomto případě internet a televize. Tento pramen se 

objevoval častěji u mladší kategorie žen, které uváděly především internet. Televizi již o něco 

méně, což je velmi pochopitelné, vzhledem k času, který mladí lidé v současnosti stráví na 

počítači. "Pak "strejda google" (smích) takže internet, tam už je všechno."94 "Určitě televize, 

tam se dozvíš hodně…"95 Média ve svých výpovědích neopomněly ani ženy starší generace, 

ale uváděly je již o poznání méně. To souvisí se skutečností, že starší generace žen vyrůstala a 

prožívala své mládí v době, kdy byly moderní technologie (počítače a televize) na úplně jiné 

úrovni než je tomu dnes. Devětasedmdesátiletá účetní dokonce naznačila, že se jí informace 

prezentované médií nezdají být příliš příkladné. "No a tak to ty děti potom převezmou odjinud, 

z televize, internetu a tam bohužel ty příklady nejsou často úplně ukázkové."96

Často uváděným zdrojem (3) informací o společenském chování byla také literatura, 

tedy různé knihy, příručky a jiné tiskoviny. "No tak nejjednodušší je přečíst si knížku pana 

Špačka Etiketa a tam je úplně všechno."97 Jak již naznačuje výpověď informátorky, nejvíce 

zmiňovaným autorem byl Ladislav Špaček, jehož díla jsou u nás poměrně rozšířená a zásady 

etikety se do povědomí lidí dostaly také díky pořadům v televizi. Tyto pořady zmínily

například informátorky X a B. "On má občas v televizi nebo i v rádiu má takové jako krátké 

                                                            
90 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
91 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
92 Inf. W - 78 let, pedagožka, v důchodu.
93 Nedostatek času uvedly jako důvod také informátorky Y, C. "… ty rodiče prostě nemaj na to čas…"
94 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
95 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
96 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
97 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
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vstupy, prostě to, jak to má být, takový lekce bych řekla, to má no."98 "U nás sme koukali na 

nějaký pořady…"99 Přestože se literatura jako zdroj informací objevovala ve výpovědích

poměrně často, jako pramen, ze kterého by samy informátorky čerpaly informace, byla 

literatura zmiňována mnohem méně a pokud ano, tak spíše a častěji u žen starší věkové 

kategorie.

Jako zdroj (4), ze kterého by mohli lidé získat informace o společenském chování, 

uváděly některé informátorky také školu jako vzdělávací instituci. V případě tohoto zdroje se 

objevil již podstatnější rozdíl mezi oběma věkovými skupinami oslovených žen. Zatímco u 

starší skupiny žen se tento zdroj objevoval velmi často, mladší ženy tuto možnost téměř 

nezmiňovaly. Třiadvacetiletá studentka humanitních studií dokonce vyjádřila názor, že 

vzdělávací instituce podle ní v osvětě o společenském chování v současné době nemají příliš 

veliký vliv. "… já si myslim, že ty už úplně jako velkou moc nemaj, že dřív měly, ale teďka jak 

už jako klesá autorita učitele a stoupá nějaký sebevědomí těch žáků, tak že už autoritu učitele 

tolik neposlouchaj…" 100, 101

(5) Místo, kde by mělo být mladým lidem vštěpováno kromě základů tance také 

povědomí o správném společenském chování, tedy taneční, se ve výčtu zdrojů informací o 

společenském chování objevovalo také. V případě tanečních jsem ale zaznamenala poměrně 

velký rozdíl mezi dvěma generacemi žen. Zatímco mladší ženy zmiňovaly taneční spíše

výjimečně, ženy zastupující starší generaci se u tohoto zdroje většinově shodovaly. "Dřív nás 

to třeba učili taky v tanečních…"102 Za nás probíhala určitá osvěta také v tanečních."103

Zástupkyně starší generace zároveň samy vysvětlovaly, proč podle nich taneční již nejsou pro 

mladé lidi v současnosti dostatečně zajímavé. Podle nich je mladí lidé nejspíš považují za 

zastaralé a zbytečné. "Už to první, že jsem říkala, že jsme chodili do tanečních, kde to do nás 

vštěpovali, tak kdo dneska z mladejch lidí jde do tanečních, to maj za takový zastaralý a 

demode…"104 "No kolik mladých lidí dneska chodí do tanečních, čím dál tim míň si myslim.

                                                            
98 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
99 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
100 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
101 Tato informátorka zároveň uvedla jako další zdroj ovlivňující společenské chování bibli. Toto byl výjimečný 
případ, kdy některá z informátorek zmínila vliv náboženství na společenské chování. "Hodně lidí taky jedná 
podle bible…"
102 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
103 Inf. Z - 77 let, pedagožka, v důchodu.
104 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
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Když někdy vidim ty chlapce s těma děravejma kalhotama staženýma až ke kolenům… ty maj 

dneska úplně jiné zájmy, ty si řikaj, k čemu by jim to bylo."105

Informátorky si vesměs uvědomovaly, že obecně prostředí (6), ve kterém se člověk 

pohybuje, bude mít vliv také na společenské chování daného člověka a uváděly tak právě

prostředí či okolí daného člověka jako další zdroj informací o společenském chování. Toto 

prostředí představují lidé, se kterými se člověk stýká, vstupuje s nimi do vzájemné interakce. 

Příkladem mohou být přátelé, známí atd. "Potom samozřejmě s kym se člověk stýká žejo, jaký 

si volí známý a tohle no."106

4.1.3. Hodnocení pravidel společenského chování

Naprostá většina oslovených žen hodnotila možnosti získávat informace o pravidlech

společenského chování pozitivně, tedy, že je podle nich dobré a užitečné pravidla 

společenského chování znát. "Mně přijdou dobrý, protože to jsou prostě pravidla, který byly z 

nějakýho důvodu vymyšlený a měly by se dodržovat a to jestli se dodržujou nebo nedodržujou 

a jestli to ta společnost akceptuje nebo neakceptuje, tak to už je věc jiná."107 Ono ta pravidla 

jako taková jsou fajn…"108 Pozitivní postoje k pravidlům společenského chování vyjadřovaly 

obě věkové skupiny žen.

I přes kladný přístup k pravidlům společenského chování se u některých žen objevil 

názor, že některá pravidla nejsou pro běžný život v současnosti úplně aktuální. Třiadvacetiletá 

studentka humanitních studií je dokonce označila za zastaralá. "No tak spousta těch norem už 

jsou takový přežitý, mi přijde. Nebo už právě vznikly dřív a teď se jako samovolně mění s tou 

měnící se společností nebo s tim životním stylem měnícím se, ale ty normy tak jakoby 

ustrnuly."109 110 Na mou reakci, jestli by se tedy neměla některá pravidla změnit, vyjádřila tato

informátorka názor, že přestože některá pravidla není podle ní tak nutné dodržovat, jsou i 

taková, jejichž dodržování by mělo přetrvat. " Ale to, že se už některý věci nedodržujou, je 

trochu škoda, protože tim způsobem jak se to mění, tak za několik let budou kluci přistupovat 

k holce tak, jako by byla nějakej jejich kamarád od vedle… Některý ty věci určitě nejsou nutný 

                                                            
105 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
106 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
107 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
108 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
109 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
110 K určité neaktuálnosti některých pravidel v současnosti se vyjádřila například také informátorka D: "Je 
pravda, že u toho taneční, když sem to poslouchala, tak sem si úplně neuměla představit, že se tak budou chovat 
třeba dnešní kluci no. "
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dodržovat, ale zase aby se nepřestaly dodržovat úplně ty základní, důležitý věci, díky kterejm 

se ta žena cítí výjimečná, jako žena a ne jako že je něco míň."111 Na jednu stranu tedy tato 

informátorka považuje některá společenská pravidla za překonaná, na druhou stranu ale 

nepovažuje alespoň ta podle ní základní za zbytečná. Také další informátorky poukázaly na 

problém dodržování pravidel společenského chování a vyjádřily určitou nespokojenost s tím, 

že se podle nich mnohdy nedodržují ani pravidla, která by ony samy za zastaralá či zbytečná 

nepovažovaly, a jejich nedodržování by tedy nemělo být zavedeným standardem. "A vůbec 

takový ty věci, který dřív třeba byly normální, jakože nevim, že chlap někde jde a podrží 

ženský dveře, aniž by jí znal, nebo že pomůžou s kufrem v metru, dneska se tohle moc neděje, 

bohužel."112 "To, že se to nedodržuje neznamená, že by se to mělo měnit. Naopak by se mělo 

dělat něco proto, aby to zůstalo udržovaný."113

Jiný úhel pohledu měla šestasedmdesátiletá překladatelka, která neviděla problém 

využitelnosti některých pravidel v souvislosti s dobou, ale se společenským postavením a 

prostředím, ve kterém se člověk pohybuje. "No tak záleží, jaký má člověk společenský 

postavení. Když pracuje ve fabrice, tak asi až zas tak nepotřebuje, nebo ne nepotřebuje, to je 

špatně, když nezná nějaká pravidla, tak asi mu to prominou… takový to chování kdo komu 

podává ruku, kdy vstát, tak to v těch vyšších nebo vzdělanějších společnostech je naprosto 

nutný."114 Podle této informátorky by tak měla znalost a dodržování společenských pravidel 

odpovídat společenskému postavení a obecně prostředí, ve kterém se daný člověk pohybuje.

Tato žena tak rozlišuje pravidla na užitečná a nepotřebná na základě společenského postavení.

K problematice aktuálnosti pravidel společenského chování se vyjadřovaly spíše ženy 

zastupující mladší generaci. V odpovědích žen zastupujících starší generaci jsem žádné 

poznámky či výtky na toto téma nezaznamenala.

4.1.4. Význam pravidel společenského chování

Pravděpodobně každý by dokázal najít důvody, proč jsou pravidla společenského 

chování důležitá a vyjádřit svůj názor na to, jaký mají ve společnosti význam. V případě 

informátorek se uváděné důvody týkaly nejčastěji interakce mezi lidmi. Podle oslovených žen 

jsou tak pravidla společenského chování důležitá především proto, aby vedle sebe mohli lidé 

                                                            
111 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
112 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
113 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
114 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
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bez větších problémů žít a vycházet spolu. "No tak abychom spolu nějak vycházeli, abychom 

spolu dokázali komunikovat a věděli, co můžeme od těch ostatních čekat."115 "A když je člověk 

doma, tak může třeba chodit po hlavě, ale prostě když je ve společnosti lidí, tak ty pravidla, 

určitý pravidla, jsou nutný."116 Pro třiadvacetiletou studentku humanitních studií ale 

nepředstavují pravidla společenského chování pouze způsob, jakým "přežít"117 mezi jinými 

lidmi, ale měla by nám zajistit také určitý pozitivní prožitek z tohoto kontaktu s ostatními. "… 

aby to naopak jako ty lidi těšilo z tý jejich vzájemný interakce."118

Informátorky také velmi často uváděly, že kromě toho, že společenská pravidla určují 

podobu interakce mezi lidmi, zároveň nastavují určitý řád v celé společnosti a my tak víme, 

jak se zachovat v jaké situaci a co můžeme očekávat od ostatních. "…je to důležitý pro 

udržení nějakýho řádu v tý společnosti."119, 120 Vystižení těchto názorů ohledně významu 

pravidel společenského chování představuje výpověď sedmasedmdesátileté pedagožky.

"Usnadňuje to člověku život."121

Některé z žen zdůraznily důležitost pravidel společenského chování proto, aby se 

člověku ve společnosti nestalo nějaké faux pas, tedy aby si člověk ve společnosti zajistil 

určitou důstojnost. "No důležitá, no aby člověk obstál ve společnosti. Aby tam nevypadal za 

blbce, tak proto jsou důležitá. Aby se uměl chovat. Když se setkáš třeba s nějakym 

univerzitním profesorem a chováš se k němu špatně nebo hloupě, z neznalosti, žejo, tak to je 

trapný no."122 Tento fakt zmiňovaly spíše ženy zastupující starší generaci, což může 

poukazovat na určitý rozdíl mezi věkovými kategoriemi v tom, že odlišně přikládají důležitost 

tomu, jaký udělají ve společnosti dojem a co si o nich ostatní lidé myslí. Žádné další rozdíly 

se mezi věkovými kategoriemi příliš nevyskytovaly, oslovené ženy obou generací se tedy ve 

znalosti významu společenského chování většinou shodovaly.

                                                            
115 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
116 Inf. W - 78 let, pedagožka, v důchodu.
117 viz V. Smejkal, 2011. str. 16.
118 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
119 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
120 Dále zmiňují například informátorky C, D, V, W. "… aby tady nebyl úplnej bordel."
121 Inf. Z - 77 let, pedagožka, v důchodu.
122 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
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4.2. Obraz muže gentlemana z pohledu informátorek

4.2.1. Základní charakteristika gentlemana

Každému se asi vybaví trochu něco jiného, když se řekne slovo gentleman. Jinak tomu 

nebylo ani v případě mého souboru informátorek. Přesto se v jejich výpovědích objevovalo 

několik základních charakteristik muže gentlemana, ve kterých se oslovené ženy obou 

generací v zásadě shodovaly.

(1) Nejobecnější charakteristikou gentlemana, kterou oslovené ženy uváděly, byl muž, 

který dodržuje pravidla společenského chování. Chování muže gentlemana by tak mělo podle 

informátorek odpovídat pravidlům společenského chování a takový muž by měl zároveň

vědět, jak by se měl podle těchto pravidel zachovat v různých situacích, společenských 

kruzích, ve společnosti obecně. "… celkově ve společnosti, že ví, jak s kterým člověkem má 

zacházet a vlastně nejde jenom o to mluvení, ale jak v té společnosti působí jako celek."123 "…

já si představuji nějakého muže, který se umí dobře chovat, který hlavně ví, jak by se měl 

chovat"124, 125

(2) V představách oslovených žen se muž gentleman jevil spíše jako starší muž. "No 

tak pod pojmem gentleman si já teda vybavim nějakýho staršího pána (smích), protože mi to 

úplně nesedí k dnešním mladejm klukům."126 "No tak pod pojmem gentleman se mi vybaví 

dneska teda už bohužel spíš starší pán, starší pán na úrovni"127 Výpovědi informátorek tak 

naznačují, že se chování současných mladých mužů pravděpodobně příliš neslučuje s pojmem 

gentleman, alespoň ne s představou, kterou oslovené ženy obou generací o gentlemanství 

mají.

(3) Některé z žen ale neomezovaly gentlemanství pouze na chování. Podle nich k

muži gentlemanovi patří také to, jak celkově na venek působí, tedy jak se obléká a jak dbá o 

                                                            
123 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
124 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
125 Takto charakterizuje muže gentlemana také Velký sociologický slovník, 1996, s. 342.
126 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
127 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
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svůj zevnějšek. "Hezky oblečenej chlap, když jde někam do společnosti."128 "…a taky muže 

upraveného…"129

Specifickým způsobem charakterizovala muže gentlemana osmasedmdesátiletá 

projektantka. Podle ní by měl ke gentlemanství patřit i zájem o dění kolem sebe, všeobecný 

přehled a určitá sečtělost. "…oduševnělý, který umí hovořit, je zasvěcenej do běžných událostí, 

má přehled teda i o politice, o všem prostě v kostce, o kultuře má přehled…"130

Samotné představy o tom, jaké by mělo být chování, vystupování a celkové působení

muže gentlemana, se u informátorek mladších a starších téměř nelišily. Naopak, základní 

charakteristika muže gentlemana, jak o tom svědčí výroky informátorek obou generací, byla 

velmi podobná.

4.2.2. Chování muže gentlemana k ženám

Reflexe projevů úcty

Pojem, se kterým dávaly informátorky muže gentlemana velmi často do souvislosti, 

byla úcta. Podle oslovených žen by tak měl být gentleman takový muž, který prokazuje 

ostatním lidem úctu a celkově se ve společnosti chová zdvořile, čestně a měl by tomu 

odpovídat také jeho projev a vystupování.131 "… a v zásadě se chová celkově morálně, 

mravně, slušně…"132 "…, jakože by měl bejt člověk slušnej, vychovanej, uctivej a tak…"133

Podle informátorek by tato úcta a gentlemanské chování, měly být primárně orientované na 

ženy. "Gentleman je muž, který se chová k ženám s úctou…"134 "… který je velmi zdvořilý k 

ženám…"135

Pro většinu oslovených žen není až tak důležité, aby muž gentleman dodržoval nějaké 

konkrétní pravidlo chování, ale spíše chování, díky kterému dává ženě najevo, že ji

respektuje, že si jí váží. Tedy chování, které je určitým projevem úcty. "… prostě měl by 

                                                            
128 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
129 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
130 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
131 Takto charakterizuje muže gentlemana také ŠPAČEK, Ladislav. Gentleman ohrožený druh. In: Dopoledne s 
Dvojkou [rozhlasový pořad]. Český rozhlas – Dvojka, 23. 3. 2011, 9:05.
132 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
133 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
134 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
135 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
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vnímat tu ženu a mít k ní určitý respekt…"136 Informátorky pak vidí projevy úcty právě v 

takovém chování, které odpovídá pravidlům etikety.137 Úcta by tak měla být podle oslovených

žen základem pro jakékoliv další chování. "…dát jí tedy nějakým způsobem najevo, že si jí 

váží a to právě těmi gesty jako je to odsunutí židle, podržení kabátu a tak dále."138 "K tý 

ženský musí chovat nějakou úctu určitou a na těch klasickejch místech, že v restauraci, což se 

už dneska nedělá, ale ideálně aby jí třeba, jak se to řiká, přišoupl židli a aby jí nechal 

objednat si jídlo první, případně aby za ní zaplatil."139

Na toto téma se v rozhovorech objevovaly názory, že mužům "trochu chybí taková 

úcta nebo respekt."140 V této souvislosti některé z oslovených žen uváděly, že jsou dnešní 

mladí muži mnohdy příliš sebevědomí, suverénní, někdy dokonce až arogantní. "Oni se cítí 

pány a vyžadují někdy neomaleně určitý životní prostor, takže trošku takové skromnosti by 

nevadilo."141  142 Ani další informátorky se zcela nepřikláněly k tomu, že by se současní mladí 

muži chovali k ženám a celkově ke svému okolí s úctou. Například třiadvacetiletá studentka 

připisovala podle ní vhodné chování starší generaci. "…taková generace když to řeknu mýho 

taťky, tak tam asi furt ještě pořád cejtim nějakou takovou trochu úctu…"143 Přesto, že 

výpovědi informátorek neukazují, že by uctivé chování bylo u mladých mužů v současnosti 

běžnou záležitostí, oslovené ženy považovaly úctu za jednu z nejdůležitějších součástí

chování muže gentlemana a to v případě obou věkových kategoriích žen.

Podle informátorek by měl muž gentleman projevovat ženě úctu jednak na veřejnosti a 

chovat se k ní tedy určitým způsobem například při návštěvě restaurací, kulturních zařízení 

atd., a měl by dodržovat takové chování i v soukromí a společném soužití. 

Jedním z těchto projevů úcty na veřejnosti, je podle informátorek podržení kabátu. 

Podle nich by měl gentleman pomoci ženě do kabátu, pokud se žena obléká nebo jí naopak

pomoci, když kabát či bundu svléká. V určitých situacích (zima, déšť) by měl muž ženě 

nabídnout vlastní kabát. "…pomůže jí do kabátu…"144 "…nabídnout té ženě kabát…"145

                                                            
136 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
137 Například FORMÁČKOVÁ, Marie a Michaela ZINDELOVÁ. Vysoká škola bontonu: 500 tipů do pohody (i 
nepohody).
138 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
139 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
140 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
141 Inf. Z - 77 let, pedagožka, v důchodu.
142 Obdobný názor vyjádřila například také informátorka Y. "… to zas třeba neni dobrý, takový sebevědomí jako 
maj dnešní mladý…"
143 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
144 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
145 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
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Přestože požadavky na takové chování uvedla naprostá většina oslovených žen z obou 

věkových skupin, již o poznání méně tyto ženy uváděly, že by se s tímto chováním u mladých 

mužů setkávaly. "Ale už málokdy sundaj ten kabát… "146 Podle dvaadvacetileté studentky mají 

tyto způsoby chování "zažité asi spíš ty starší generace"147

Dalším ze zmiňovaných projevů úcty, bylo odsunutí židle ženě při usazování nebo 

vyčkání, až se žena usadí. "…nebo odsunutí židle od stolu a takhle."148 "…počkal by, až ona 

se usadí, až potom on si sedne…"149 Také v tomto případě ale informátorky uváděly, že se s 

tímto způsobem chování v současnosti příliš nesetkávají. "Tak to už ani moje generace v tom 

nebyla vychovávaná, generace třeba mojí babičky tohle občas ještě dodržujou, s tím sem se 

třeba setkala, že se usadí žena a pak až muž. Ale jak sem říkala, v dnešní době už to tak 

většinou není, že by se první usadily ženy, ale mělo by to tak být a není to tak."150 Na tom, že 

by muž gentleman takové chování dodržovat měl, se ale shodovaly informátorky napříč 

generacemi.

Podle informátorek by se měl muž gentleman určitým způsobem chovat také při 

vcházení a vycházení do místnosti či nastupování a vystupování do dopravního prostředku. 

Na daných místech by měl muž gentleman pustit ženu první do dveří a dveře jí otevřít. Na 

místech, kde by to pro ženu nebylo bezpečné, by měl naopak do dveří vejít první. "…určitě to 

ženu potěší, když prostě ty dveře otevřou…"151 "Jakože mi muž podrží dveře…"152, 153

Dvaadvacetiletá informátorka uvedla, že by měl muž gentleman " třeba při vstupu do auta… 

tak muž by měl otevřít dveře…"154, 155 Zároveň si tato informátorka myslí, že určitou zásluhu 

na tom, proč muži neotevírají ženám dveře, mají také ony samy. "Když dá ta žena najevo, že 

je dáma, tak ten muž třeba ty dveře otevře, ale když jde a hrne se ke dveřím a šahá hned po 

klice, tak toho kluka ani nenapadne, aby jí ty dveře otevřel. Takže v tomhle případě je to i 

trochu chyba té ženy."156 V případě otevírání dveří ženy neuváděly příliš často, že by se s 

takovým chováním u mladých mužů setkávaly a mnohdy se na toto téma vyjadřovaly spíše 

negativně.

                                                            
146 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
147 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
148 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
149 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
150 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
151 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
152 Inf. Z - 77 let, pedagožka, v důchodu.
153 Dále zmiňují například informátorky A, B, C, D, W, X, Y. "… otevírání dveří…"
154 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
155 Zmínila také informátorka D: "…když vystupuješ z auta tak že vyleze, vyběhne, aby ti mohl podržet dveře…"
156 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
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Spíše výjimečně zmiňovaly některé informátorky, a to především zástupkyně mladší 

generace, také chování na schodech. "…chůze do schodů, ze schodů, že by vždycky měl ten 

chlap jít jakoby pod ženou, kdyby náhodou spadla, tak aby jí mohl chytat."157 "Tak třeba když 

jde žena do schodů, nemusí to být nějaká společenská akce, tak podle mě by třeba muž měl jít 

za tou ženou, kdyby náhodou padala, tak aby jí mohl pomoct."158

Romantické způsoby chování

Podle informátorek může muž gentleman vyjádřit úctu ženě i dalšími způsoby. 

Třiadvacetiletá studentka pedagogiky považuje za projev úcty například romantická gesta. 

"No, květina. Prostě i jedna růže, když chlap přinese jenom jednu růži a může to bejt i 

pampeliška, kterou utrhne někde na ulici, furt je to prostě ten projev úcty…"159 Muž jimi ženě 

dává najevo, že na ni myslí a že si jí cení. Také další oslovené ženy považovaly romantická 

gesta za součást gentlemanství. "…já si to s tim spojuju teda strašně. Takový ty kytičky, 

přijdeš domu a všude plátky růží a takový ty věci no."160 Některé výpovědi ale ukazují, že tato 

gesta nemusejí znamenat pouze projev úcty, ale mohou sloužit jako omluva za nějakou chybu 

či být darem na usmířenou. K romantickým gestům tohoto typu se už oslovené ženy nestavily 

příliš pozitivně. Květiny jako prostředek k "vyžehlení" nějakého problému nepovažovaly za 

znak gentlemana. "Každou ženu potěší kytka, pokud teda nemá něco vyžehlit (smích)."161

"Bohužel to bylo někdy i po takovejch třeba dnech, kdy sme si zrovna moc nerozuměli, neměli 

sme stejný názory na věc (smích), tak to vygradovalo a druhej den přišel s kytkou, já sem si 

řikala no jo, záplata na bolístku, si myslíš, že kytkou všechno spravíš jo."162 Informátorky 

obou generací se shodovaly na tom, že romantická gesta určitě patří k chování muže 

gentlemana. Přesto jsou podle některých z nich mnohem důležitější zásady chování, které by 

měl muž gentleman dodržovat v každodenním životě. Pokud tedy muž ženě nenosí květiny, 

neznamená to, že by nemohl být stále považován za gentlemana a naopak.

                                                            
157 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
158 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
159 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
160 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
161 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
162 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
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Chování v dopravních prostředcích

V souvislosti s chováním v dopravních prostředích zmiňovaly oslovené ženy 

poskytnutí místa ženě. Podle nich by mělo být samozřejmé, aby muž gentleman uvolnil místo 

starší ženě či někomu, u koho je jasně vidět, že by mu stání dělalo potíže.163 "Každýmu od 

mala furt do hlavy každej vštěpuje, rodiče, učitelky, že když přijdeš do tramvaje a je volný 

místo a nikdo nechce sedět tak si sedneš, ale když na další zastávce nastoupí někdo starší 

nebo někdo se zlomenou nohou, slepej, někdo kdo nemůže z nějakýho důvodu stát, tak ho 

prostě pustíš sednout. A ne že koukáš do telefonu a děláš, že tam nejseš."164  Poměrně často se 

ale oslovené ženy shodovaly také na tom, že by se od muže gentlemana slušelo, aby uvolnil 

místo jakékoliv ženě. "…v autobuse by jí mohl nechat sednout, to by bylo ideální…"165 "Tak 

třeba v dopravních prostředcích by měl teda pustit ženu sednout, asi jako jakoukoliv, ale 

hlavně jestli je ta žena starší, tak to už je skoro povinnost mi přijde, ale i celkově ono se to zdá 

jako maličkost, ale udělá to hroznou radost vždycky když se mi to prostě stane."166

Devětasedmdesátiletá účetní ale zmiňuje, že to podle ní není v současnosti příliš samozřejmé. 

"Tak podle mě, i když dneska se to nedělá, by měl muž pustit ženu sednout. A to nejenom 

starou, ale třeba i mladej kluk nejakou mladou slečnu."167 Také další informátorky se 

nesetkávají s tím, že by muži uvolnili místo jakékoliv ženě pouze proto, že by chtěli být 

galantní. Pokud se informátorky setkaly s tím, že by muž uvolnil ženě místo, bylo to spíše pro 

ženu starší, což dokazují i osobní zkušenosti starších informátorek. Zatímco mladší oslovené

ženy vypovídaly, že se jim nikdy nestalo, že by je muž pustil sednout, ženy starší naopak

uváděly příklady, kdy se jim taková situace stala. "Jsem mile překvapená, že hodně mladejch 

kluků je takovejch prostě, že vyskočí, že mě pustí, až mě to i zaráží, si řikám: "Tak to už seš 

hodně stará babka nebo blbě vypadám."168, 169 Šestasedmdesátiletá pedagožka ale uvádí, že se 

mnohdy setkává i s tím, že ani nástup staré ženy do dopravního prostředku není pro některé

mladé muže dostatečným popudem pro to, aby jí místo uvolnili. "A nebo smskou a nebo maj 

ty sluchadla, usnou jakoby a je jim úplně jedno, jestli tam je těhotná ženská nebo starej 

člověk. Nezvednou se. To spíš eště já si stoupnu, když vidim ,že je někdo s holí, než ten mladej, 

                                                            
163 Toto pravidlo nalezneme také v příručkách společenského chování, například srov. MATHÉ, Ivo a Ladislav 
ŠPAČEK. Etiketa.
164 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
165 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
166 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
167 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
168 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
169 Osobní zkušenosti s takovou situací mají také informátorky Y, Z "No tak na padesát procent bych řekla ty 
mladý, vůči mně teda jo, že pouští sednout."
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kterej je vedle mě."170, 171 Toto ale nebyly jediné výtky na chování mužů v dopravních 

prostředcích. Informátorky hovořili například také o nevhodném chování při nastupování do 

dopravních prostředků. "Nebo když se třeba nastupuje do metra a je to hodně v těch 

dopravních prostředcích, tak se tam cpou, prostě, hlava nehlava jo.  Taky by měli, když už 

takhle tam nějak stojej ty dámy, tak je nějak pustit a ne se prostě mezi ně vedrat, aby tam 

uchvátili nějaký to místo."172, 173   Zatímco představitelky starší generace reflektovaly 

negativní i pozitivní zkušenosti s chováním mužů v dopravních prostředcích, zástupkyně 

mladší generace se v tomto ohledu vyjadřovaly spíše negativně.

Komunikace a pozdrav

Způsob komunikace je podle mnohých informátorek velmi podstatnou značkou toho, 

jestli muž je nebo není gentleman. Muž gentleman by měl mluvit se ženou slušně, nemluvit

vulgárně, nenadávat jí a také jí před ostatními neshazovat či neponižovat."…teda neměl by 

teda v přítomnosti ženy mluvit vulgárně"174, 175 Dvaadvacetiletá studentka humanitních studií 

v této souvislosti poukazuje na určitý nešvar, se kterým se v této souvislosti setkává. "To mi 

přijde vůbec nejhorší, když třeba partner tu svojí partnerku shazuje před svejma kamarádama 

a nemusí to bejt ani nijak sprostý, ale přijde mi, že dneska, třeba když jí nějak odsekává, třeba 

jako "no jo prosimtě, aby tys zas k tomu něco neřekla" nebo takovýhle propovídky, to mi 

přijde, že dneska je to na denním pořádku a to mi nepřijde prostě v pořádku."176

Nespokojenost vyjádřila také třiadvacetiletá studentka humanitních studií, podle které bývá 

komunikace starších mužů se ženami uctivější. "…když třeba vidim, jak spolu mluví starší 

lidi, tak tam mi to přijde, že i jako pánové, samozřejmě starší pánové, že tak jako mluvěj s 

úctou k těm paním…když jdu třeba někam s partou kluků v mym věku, tak tam už je to spíš o 

tom, já nevim, jestli je to v dnešní době normální, že se chovaj k holce takovym stylem jakože 

si z ní dělaj srandu."177 Obecně se výtky na způsob vyjadřování objevovaly ve výpovědích 

informátorek poměrně často. Například jedna ze zástupkyň mladší generace vidí asi nejhorší 

způsob komunikace u generace, která je nyní přibližně ve věku dospívání. Vinu na tomto 

                                                            
170 Inf. W - 78 let, pedagožka, v důchodu.
171 Obdobně vypovídaly také informátorky A, V, C, D. "… myslim si, že se to tolik nedodržuje."
172 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
173 Na toto téma se vyjádřily také například informátorky V, W. "… když třeba čekám na tramvaj a ona přijede, 
tak se tam ty chlapi začnou drát…"
174 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
175 Zmiňuje například také informátorka W: "No tak rozhodně by jí neměl oslovovat ty vole."
176 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
177 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
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nevhodném způsobu chování mají ale podle ní i samotné dívky, které si takové chování za 

strany mladých mužů nechávají líbit. " Jako celkově mi dneska přijde hrozný, když se mladý 

lidi, teda ještě třeba mladší než my, bavěj a kluk holce řekne: "No jo ty vole, ty krávo." Prostě 

něco takovýho a nemusí to bejt ani tak, že by jí nadával, ale prostě tak mimo řeč, takový to: 

"Ty vole seš fakt blbá." A to mi přijde naprosto strašný…A ty holky, to je nejvtipnější, že ta 

reakce je taková, že mě by to asi zarazilo, ale ony se nad tim ani nepozastavěj."178, 179

Velkou část těchto nešvarů zmiňovaly informátorky také v souvislosti s moderními 

technologiemi, tedy s používáním mobilního telefonu a internetu, konkrétně sociálních sítí.

"Myslim si, že asi čim víc jsou ty sociální sítě tak jako rozlezlý, nebo nevim, jak bych to řekla, 

tak tim jsou takový drzejší, nebo jak bych to řekla, takový k tý holce jako strašně familiérní, že 

mají pocit, že můžou kdekomu napsat a hnedka jí jako tykat…to mi přijde teda vysloveně 

otřesný… "180, 181

V souvislosti s komunikací zmiňovaly některé informátorky také zdravení. Pozdrav je 

podle nich základ slušnosti a pro muže gentlemana by tak mělo být samozřejmé ženu 

pozdravit, nejlépe pozdravit jako první. Oslovené ženy ale uváděly, že se muži v tomto ohledu

mnohdy nechovají podle jejích představ. "No zdravit, měl by zdravit no. Ne nějak jako 

přehnaně, ale prostě pozdravit jako první myslim…a to zdravení jakože už často já pozdravim 

prostě toho muže dřív, protože oni tak jako koukaj…"182, 183

Některé zástupkyně mladší generace vyčítaly svým vrstevníkům, že nenaplňují jejich 

představu muže gentlemana v případě celkového přistupování k ženám při komunikaci, tedy,

že by si měli zachovávat určitý odstup. Podle nich by měli tito muži s ženami komunikovat s

větší pokorou a méně suverénním způsobem. "Když se prostě potkaj vrstevníci, tak nemam 

pocit, že by semnou moji vrstevníci mluvili nějak, jakože trochu asi s odstupem žejo, ne tak, že 

někoho potkáš a hned jako tykačka a tak. Nevim no, asi si představuju trošku takovej odstup a 

možná i jako, jo je mi dvacet dva, tak ještě mi není tolik, ale asi si představuju, že mi lidi v 

                                                            
178 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
179 Nespokojenost se současnou úrovní komunikace a vyjadřování vyjádřily také například informátorky W, B. 
"… už se vlastně tolik slušně k sobě nevyjadřují…"
180 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
181 Špatné vyjadřovací schopnosti, používání vulgarismů a gramatické chyby zmínily například informátorky Z, 
X, V, A, C. "Mně velmi vadí, když mluví muž se ženou a objeví se tam "ty vole"…"
182 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
183 Obdobné názory se objevily také u informátorek V, Y, W. "… plno mladých lidí už se ani neumí moc 
představovat nebo takhle, celkově zdravit, obzvlášť ty kluci."



35

mym věku, možná když jsme cizí, že mi budou vykat žejo. Prostě přece jenom už nám není 

patnáct no."184, 185

V této souvislosti uváděly některé zástupkyně starší generace, že v době jejich mládí 

byl tento obezřetnější přístup mužů k ženám obvyklejší. Osmasedmdesátiletá projektantka 

uvedla, že pokud chtěl muž hovořit se ženou, obzvláště oslovit neznámou ženu, musel při tom 

zvolit také náležitý způsob komunikace. "To dřív vůbec neexistovalo, aby si s náma kluci jen 

tak tykaly a tohle, naopak, a neznali jsme se nějak, když vás nezná, tak že by mohl tykat. To 

jako ne."186

Požadavek na slušné vyjadřování se objevil u obou věkových kategorií informátorek. 

Přesto, že se jak u žen mladších, tak starších, objevily výtky na úroveň současné komunikace 

mezi muži a ženami, častěji se k tomuto tématu vyjadřovaly ženy mladší, které měly výhrady

ke generaci ještě mladší, než jsou ony samy. V tomto případě může být ale důvodem to, že se 

starší ženy mezi mladými lidmi nepohybují tak často jako ženy zastupující mladší generaci.

"Tak já se teď už zase tolik mezi těma mladejma nepohybuju…"187 V mnoha případech 

vzhlížely zástupkyně mladší generace ke generacím starším, u kterých je podle nich úroveň 

komunikace a vyjadřování lepší. Tento generační aspekt v této souvislost zdůraznila i 

třiadvacetiletá studentka. "… tohle by se podle mě z těch starších generací mělo zachovat, že 

by se měli muži k ženám chovat uctivě a vyjadřovat se k nim právě uctivějš, než to je 

teďka."188

Způsoby chování v soukromí

Co se týče oblasti soukromého života, ve výpovědích informátorek se objevovaly 

požadavky poměrně individuální a různorodé, které si ale zároveň nijak neodporovaly. Těmito 

požadavky bylo například to, aby byl muž gentleman ke své partnerce vnímavý a ohleduplný, 

aby se zajímal o její potřeby, bral ohled na to, co by si žena přála a od toho pak odvozoval své

chování. "…když to vezmu osobně, tak aby byl hlavně vnímavý. Ono některé ty situace jsou 

dané sice normama, ale ty normy jsou mnohdy lehce odvoditelné od těch daných situací."189

                                                            
184 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
185 Obdobný názor vyjádřila také informátorka B. "Dneska už je to hodně taková kamarádská doba, kdy jsou 
všichni hned kamarádi a nedbaj na nějaké takovéhle zásady."
186 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
187 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
188 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
189 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
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"No měl by jí celkově jako naslouchat, celkově zjistit, co ta žena vlastně chce, protože i když je 

to ve svý podstatě podobný, tak každá žena to má tak jako specifický, takže naslouchat jí a 

zjistit co má ráda…"190

Některé informátorky by naopak u muže gentlemana požadovaly, aby bral svou

partnerku jako sobě rovnou. "…myslim si, že by neměl rozdělovat práci na ženskou a 

mužskou…"191  Podle informátorek by partnerka neměla být pro muže pouze hospodyní a muž 

by měl být schopný ženu ocenit. " Měl by jí brát jako svojí rovnocennou partnerku a ne jako 

to někteří muži dělají, já sem měla štěstí, že můj muž se tak nechoval, ale vim o hodně 

případech, kdy je ta žena pro toho chlapa no v podstatě služka. Vypere mu, navaří, uklidí a on 

jí pak ani nepoděkuje, natož aby jí s něčím pomohl. 192

Zatímco vnímavost a ohleduplnost zdůrazňovaly spíše informátorky mladší, o tématu 

rovnosti hovořily zástupkyně starší generace. Tyto rozdíly mohou vycházet z životních

zkušenosti starších informátorek a dlouholetým soužitím s muži, které naznačují, že i přes

současnou poměrně velkou rovnost pohlaví, se ženy setkávají s některými stereotypy 

týkajícími se rozdělení rolí v domácnosti. Starší ženy prožily velkou část svého života v době, 

kdy byla ještě poměrně ukotvená role ženy jako pečovatelky o domácnost, zatímco v případě 

mladší generace už tato role není jednoznačná. Také třiadvacetiletá studentka medicíny 

spojuje tuto roli hospodyně se starší generací. "A byl zvyklej na to, že ženská byla doma a 

uklízela a vařila a víceméně mu neustále stála za zadkem. Že se jakoby ta manželka o něj 

starala se vším všudy…"193

Dalšími požadavky na chování muže gentlemana, které určitým způsobem doplňují již 

zmíněné, je například zajištění pocitu bezpečí a pohodlí. Podle dvaadvacetileté studentky u 

ženy muž gentleman takové pocity zajistí například tím, že ji doprovodí domů."…snažit se, 

aby byla v pohodlí, když to řeknu jednoduše. Aby se ta žena cítila v bezpečí, aby se cítila 

bezpečně celkově…určitě by měli muži ženy doprovázet, co se týká bezpečnosti."194

                                                            
190 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
191 Inf. W - 78 let, pedagožka, v důchodu.
192 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
193 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
194 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
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Pomoc

Chování, které zasahuje jak do sféry soukromí, tak do chování na veřejnosti, je

pomáhání. Podle informátorek by měl muž gentleman ženě pomáhat a to jak na veřejnosti, tak 

právě při společném soužití. Tato pomoc může mít různé podoby, ale nejčastěji ženy uváděly

pomoc s nošením těžkých věcí, například tašek s nákupem. "…odnést nákup třeba, to je taky 

projev gentlemanství."195 Některé informátorky by považovaly za gentlemanství, pokud by 

jim třeba i cizí muž nabídl pomoc s těžkou taškou nebo kufrem například do schodů. "…pak 

taky považuju za gentlemany, když se tě někdo zeptá, jestli nechci pomoct s taškou třeba, jestli 

mi jí může někam vynést do schodů a podobně, což taky málo kdo dělá."196  

Osmasedmdesátiletá projektantka by se ale na takovou nabídku pomoci dívala poněkud 

skepticky. Pravděpodobně by jí nebrala pouze jako projev gentlemanství, ale hledala by zde 

spíše nějaký skrytý záměr. "Protože dneska v dnešní době, kdyby přišel nějakej cizí kluk a 

řekl: "Tak mi pujčte tu tašku." nebo "Promiňte já vám tu tašku vemu." Tak se na něj nejdřív 

podívám, jako jak vypadá nebo jestli bych mu mohla vůbec důvěřovat jo, ale kdyby to byl 

nějakej, co bych řekla no, tak nevim, co seš zač, tak bych řekla: "Děkuju, to neni těžký, já si to 

ponesu." Protože abych se s tou taškou ještě shledala (smích). To je právě to, že dneska je ta 

doba taková."197

Dvaadvacetiletá studentka vyšší odborné školy uvedla, že by měl muž gentleman

zastat takové práce v domácnosti, které vyžadují určitou fyzickou zdatnost, tedy například 

stěhování nábytku. "Na druhou stranu jsou doma i věci, které by mě udělat i tedy takzvaný 

gentleman, to jsou takové ty těžší práce. Když se žena rozhodne, že bude stěhovat skříň, tak 

samozřejmě jí nebude stěhovat ona, minimálně jí muž pomůže, když by jí k tomu potřeboval, 

ale jinak si to udělá sám."198

V případě pomoci výpovědi informátorek naznačují, že jsou mladí muži ochotní 

ženám spíše pomoci, pokud se jedná o jejich přítelkyni, manželku, člena rodiny atd. "Sem tam 

mi někdo vezme tašku, ale spíš málokdy, to spíš tak v tý rodině."199  Ani podle třiadvacetileté 

studentky humanitních studií nejsou muži příliš ochotní ženám pomoci, pokud se jedná o ženu 

cizí. "…pokud je to nějaká cizí holka, to si myslim, že právě už moc ne, to už je jim tak nějak 

                                                            
195 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
196 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
197 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
198 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
199 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
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jedno…"200, 201 Na téma pomoci se výroky informátorek obou generací žádným výrazným 

způsobem nelišily, přestože jejich výpovědi nebyly vždy úplně totožné.

Placení

V současné době, kdy jsou ženy velmi samostatné a kdy panuje v našem prostředí 

poměrně velká rovnost mezi muži a ženami, už podle některých informátorek není 

samozřejmé, aby muž za ženu platil, pokud si s ní někam vyjde. Přesto mají některé z nich 

toto gesto zafixované jako projev gentlemanství a považovaly by za milé, kdyby za ně muž

gentleman zaplatil, obzvláště pokud je iniciátorem schůzky. "Tak třeba v restauraci nebo to 

nemusí být ani restaurace, prostě když spolu někam jdou, tak by měl muž tu ženu pozvat, to je 

podle mě samozřejmý. Nebo jí to alespoň nabídnout, že to zaplatí, to je takové hezké 

gesto."202, 203 Třiadvacetiletá studentka poukazuje na to, že přijmout takové gesto začíná být 

pro mladé ženy spíše nepříjemné, protože si ho spojují se závazkem. "Mně to prostě přijde 

uctivý, já třeba vim, že hodně mejch kamarádek s tim má problém, že se pak cejtí jako 

zavázaný, že maj prostě nějakej dluh vůči tomu partnerovi, kterej jí pozval na tu večeři nebo 

kterej za ní zaplatil, ale já si myslim, že to tak vůbec neni, že to je prostě zase projev 

úcty…"204 Jiná zástupkyně mladší generace naproti tomu zastává názor, že pokud jde muž se 

ženou například na kávu ve zcela přátelském duchu, není podle ní nutné, aby za ženu platil. 

"Když je to třeba kamarád a jdou si spolu jen tak sednout, tak tam bych na tom asi netrvala a 

je to spíš na domluvě."205   Téma placení se objevovalo spíše ve výpovědích zástupkyň mladší 

generace. Informátorky z generace babiček se k tématu placení nevyjadřovaly příliš často. 

Důvodem může být to, že takové chování považují za samozřejmost, což také jedna z nich

uvedla. "… měla by to být samozřejmost"206

                                                            
200 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
201 Zmiňuje také například informátorka C: " Pak možná pomáhá manžel manželce, protože tam je takovej ten 
blízkej vztah, ale myslim si, že dneska už neni úplně v módě pomáhat cizím lidem…Nikdy sem neviděla, že by 
nějaká babička nesla nákup nebo i mladá holka a nějakej chlap by jí třeba nabídnul, že jí to vezme. To sem 
neviděla asi nikdy v životě. "
202 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
203 Dále zmiňuje také informátorka C: "…případně aby za ní zaplatil."
204 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
205 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
206 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.



39

4.2.3. Gentlemanství a moderní technologie

V současnosti už si málokdo dokáže představit život bez moderních technologií, jako 

jsou mobilní telefony a internet, protože se tyto technologie staly nedílnou součástí 

každodenního života. V souvislosti s těmito technologiemi se vyvinuly způsoby chování, 

které nebývají hodnoceny příliš pozitivně. Podle informátorek by tak měl muž gentleman v 

této oblasti dodržovat určité zásady. Tyto zásady by ale měli dodržovat nejen muži 

gentlemani, ale měly by být součástí slušného chování jakéhokoliv člověka. To ale může být 

problematické vzhledem k tomu, že největší podíl na povědomí daného člověka o správném 

společenském chování má výchova rodiny. Starší generace ale prožily většinu svého života v 

době, kdy bylo užívání těchto technologií na samém počátku a nyní by tak měly předávat 

informace, se kterými nemají oni sami tak velké zkušenosti.

Informátorky uvedly, že jim například vadí, pokud se muž při osobním kontaktu 

věnuje telefonu namísto konverzace. A to nejen v případě schůzky v restauraci, ale také v 

domácnosti. Takového chování by se podle informátorek muž gentleman dopouštět neměl, 

protože je to pro ně projevem neúcty. "Člověk si vyjde někam s mužem a on vlastně začne 

používat telefon, nedej bože v nějaké restauraci před sebe vytáhne telefon a nesnaží se 

komunikovat se ženou. Když to vezmu ze své domácnosti, tak mi zase vadí situace, kdy se muž 

nesoustředí na tu ženu a raději se kouká do telefonu, počítače a nevěnuje ženě takovou 

pozornost. To se třeba konkrétně i mně děje a nezdá se mi to úplně správně."207, 208 Takového 

způsobu chování si všímaly a uváděly spíše informátorky mladší generace.

Některé oslovené ženy reflektovaly, že jim vadí, pokud muži nahlas telefonují v 

prostorách, kde to podle nich není úplně vhodné, tedy především v dopravních prostředích, 

restauracích atd. Stálé poslouchání cizích konverzací, především stížností na různé problémy 

a celkově informací, které patří spíše do soukromí, je podle nich velmi obtěžující a 

nepříjemné. "A teď řešej problémy s klukem, s děvčetem, s prací a řvou to na celej autobus.

Co je mi do toho, že maj problémy, ať si to vyřeší doma v soukromí…"209, 210

Zástupkyně mladší generace zmiňovaly především problematiku komunikace mladých 

mužů s dívkami, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že se jich tato problematika přímo 

                                                            
207 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
208 Takové chování se nelíbí ani informátorkám A, C, E, Y, V "... tak mi vadí, že když se s nim třeba o něčem 
bavim, tak když je prostě na telefonu a dělá si tam něco svýho."
209 Inf. W - 78 let, pedagožka, v důchodu.
210 Stejný názor vyjádřily také informátorky V, Y, Z, X. "Hlučný hovory na veřejnosti, to obtěžuje."
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týká. Tato věková kategorie žen také častěji zmiňovala výtky na to, že by měl muž dávat 

přednost osobnímu kontaktu před svou vlastní zábavou na mobilním telefonu nebo počítači. 

Zástupkyně starší generace žen naopak častěji hovořily o problematice nevhodného 

telefonování, zejména ve veřejném prostoru.

4.2.4. Účelové gentlemanství

Mnohé ženy poukazovaly na problém toho, že se podle nich mladí muži chovají 

gentlemanským způsobem pouze za určitým účelem, tedy například, pokud chtějí na nějakou 

ženu zapůsobit. Podle informátorek to tedy není tak, že by se mladí muži jako gentlemani 

nechovali vůbec, ale nechovají se tak nezištně. Dvaadvacetiletá studentka humanitních studií 

uvedla v této souvislosti příklad s placením. "…mam třeba kamaráda, se kterym se znám už 

strašně dlouho a teď nedávno jsme si byli sednout a on mi to řekl na rovinu: "No hele prostě 

my jsme kámoši, ty máš prostě přítele tak já za tebe platit nebudu." A já sem úplně koukala, 

říkala sem si na jednu stranu tak jo, že to chápu, ale na druhou mi to přijde zase strašný, že 

za nějaký svoje potencionální přítelkyně platí. Když si jde s někym na rande tak to všechno 

zaplatí, ale když si jde semnou, tak já sem teda jenom kamarádka, co na tom, že sem ženská. 

Nevidí ve mně nějakej svůj cíl, tak mu ty pravidla toho slušnýho chování nebo toho 

gentlemanství jdou úplně stranou, protože tam není ten záměr, což mi přijde dost smutný."211

Se stejnou skutečností se setkává také třiadvacetiletá studentka pedagogické fakulty. "No 

hlavně jako když vědí, že tím chtějí něčeho dosáhnout, tak to teprv se opravdu chovaj jako 

gentlemani. A když jako vědí, že z toho nic jako úplně nezískají, tak na to jako kašlou nebo 

prostě se ani tak nesnažej…"212 Podobně se vyjádřila i třiadvacetiletá studentka humanitních 

studií. Zároveň pro ni takový účelový způsob chování nepředstavuje pravou podstatu 

gentlemanství. "Když je člověk gentleman tak jakoby nějak tak ze svýho vnitřního přesvědčení, 

sám od sebe a to i poznáš z toho člověka, že to z něj tak nějak vyzařuje, že se tak chová pořád 

a ke každýmu hlavně žejo."213 I ona tak zdůraznila důležitost toho, že ten, koho označujeme 

pojmem gentleman, by se měl určitým způsobem chovat stále a neřídit se jen vlastními zájmy. 

Osmasedmdesátiletá projektantka v této souvislosti zmínila, že podle ní mají muži pocit, že by 

se měli chovat jako gentlemani pouze na určitých místech. "…třeba na tom nádraží a 

takovejhlech místech, že tam jako si myslej, že to tam vůbec ani nepatří, nějaká slušnost nebo 

                                                            
211 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
212 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
213 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
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tohle."214 Kritika tohoto způsobu chování, neslučujícího se s pojetím gentlemanství, se 

objevovala ve výpovědích velké většiny informátorek obou věkových kategorií. Ženy 

zastupující mladší generaci na tento problém samy upozorňovaly, zatímco u starších žen 

vyplýval z některých situací a příkladů chování, které tyto ženy uváděly.

4.2.5. Gentlemanství a společnost

V současnosti nejsou lidé v naší společnosti příliš omezovaní ve svém chování a mají 

tak v tomto ohledu poměrně velkou volnost. To, jestli bude muž dodržovat zásady 

společenského chování, je tak spíše otázkou vlastního rozhodnutí a samozřejmě také otázkou 

toho, jak a v jakém prostředí je vychován a také v jaké společnosti se právě nachází. V 

určitých společenských kruzích a situacích je vyžadováno striktní dodržování společenských 

pravidel a pokud někdo tato pravidla poruší, dostane se mu od okolí nějaké negativní reakce. 

V běžném životě tomu tak ale příliš není. Informátorky velmi často uváděly, že pokud muž 

některá pravidla nedodrží nebo dokonce poruší, mnohdy na to okolí nijak nereaguje. "V 

dnešní době si myslim, že je to asi lidem okolo úplně jedno.  To je na tom to nejhorší, že to 

všichni okolo ignorujou."215, 216 Pokud by se jednalo o opravdu hrubé porušení chování, 

například pokud by se muž na ženě dopouštěl násilí, některé z oslovených žen si myslí, že by 

v takovém případě již pravděpodobně někdo zasáhl. "Jakmile dojde na násilí na veřejnosti, 

tak podle mě v tom nejhorším reagují."217 V ostatních případech se ale podle informátorek 

okolí snaží konfrontaci vyhnout. Velkou roli v tom podle nich hraje strach. Lidé se bojí, že by 

se mohli sami dostat do konfliktu a třeba díky tomu přijít k úhoně a proto nevhodné chování 

raději tolerují. "…protože má každý strach, aby se mu taky něco nestalo."218 V případě ne tak 

extrémních situací jako je násilí, reagují ostatní podle dvaadvacetileté studentky například 

nesouhlasnými pohledy. "…mnohdy vidím, že i veřejnost často pohoršuje, když to tak není, jak 

ženy, tak muže, prostě je to vidět na těch pohledech."219 Přestože podle informátorek většina 

lidí nedává příliš najevo, co si o dané situaci myslí, neznamená to, že by s nevhodným 

chováním souhlasili. Nevhodné chování například komentují s někým blízkým nebo si 

alespoň pomyslí něco nesouhlasného. "…když to ten člověk neudělá, tak si řeknu: "No hochu, 

teda hm, tak to nejseš moc na úrovni, ale tak co s tebou."  To si člověk pomyslí akorát a nic 

                                                            
214 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
215 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
216 Zmiňují také například informátorky V, W, X, C. "No tak lidi jsou dost lhostejný."
217 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
218 Inf. V - 79 let, účetní, v důchodu.
219 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
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víc no."220 V některých, spíše výjimečných případech, se ale informátorky setkaly také s tím, 

že někdo daného člověka upozornil na nevhodné chování nebo dokonce někdy upozornily 

člověka ony samy. V takovém případě si prý lidé spíše dovolí upozornit někoho, koho alespoň 

trochu znají. "…pokud je to někdo z mého okolí, tak to vhodným způsobem naznačím."221

Informátorky zároveň uváděly, že si nevhodného chování všímají spíše ženy a lidé staršího 

věku a že tito lidé také častěji na nevhodné chování nějakým způsobem zareagují. "Já myslim, 

že ženy jsou vůči tomuhle tomu kritičtěšjí…"222 "…my starší generace už to tak nedokážem 

tolerovat… byli sme vychovaný v naprosto jiný době, třeba si to s sebou ještě trochu nesem, 

jo, takže jako nedokážem tolerovat jakýkoliv hulvátství nebo to nemusí bejt hned hulvátství, 

takový klackovství, jo…"223, 224 Oproti mladším ženám zmiňovaly zástupkyně starší generace 

častěji, že si ony samy pro sebe nevhodné chování kritizují, a častěji uváděly také příklady, 

kdy se samy snažily upozornit daného člověka na nevhodné chování.

Většinou se všechny ženy shodovaly na tom, že je ve společnosti tolerováno poměrně 

velké porušování a nedodržování pravidel společenského chování. Lidé mnohdy nejsou 

zaskočení, pokud se například muž nezachová podle pravidel etikety. Podle třiadvacetileté 

studentky humanitních studií lidé ani příliš ukázkové chování neočekávají a bývají 

překvapení, pokud se někdo zachová opravdu předpisově, obzvláště pokud se mladý muž 

zachová jako gentleman. "Že vůbec nečekaj, že by nějakej mladej kluk nedejbože babičce 

nějaký podržel dveře nebo jí s něčim pomoh, to si myslim, že je smutný. Že už to vůbec 

neočekávaj."225, 226

Obecně se ženy poměrně shodovaly na tom, že pokud by se nějaký mladý muž, v 

tomto případě spíše dospívající, choval opravdu jako gentleman, reakce jeho vrstevníků by 

pravděpodobně nebyly příliš pozitivní. Podle informátorek by asi takového mladého muže 

jeho vrstevníci považovali za zvláštního nebo by se stal terčem posměchu. "Já si myslim, že 

kdyby se nějakej kluk v dnešní době choval nějak extrémně jako gentleman, tak si o něm ti 

ostatní kluci prostě pomyslí, že je divnej."227

                                                            
220 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
221 Inf. Z - 77 let, pedagožka, v důchodu.
222 Inf. W - 78 let, pedagožka, v důchodu.
223 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
224 Informátorka X si ale myslí, že způsob, jakým staří lidé upozorňují na nevhodné chování, přechází až v 
hrubost. "…spíš sem se setkala s hrubym chováním staejch lidí, že mladejm nadávali a třeba i neprávem."
225 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
226 Podobný názor vyjádřila také informátorka V. "Dneska už člověk ani nějaké úžasné chování nečeká."
227 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.



43

4.2.6. Gentlemanství a vzhled

To, jak bychom se měli oblékat, nám v současnosti určují z velké části masová média 

a především mladí lidé se těmito trendy velmi často nechávají ovlivnit a inspirují se jimi. Tyto 

trendy jsou mnohdy velmi různorodé a naše současná společnost je k nim poměrně otevřená. 

To, jaké oblečení si člověk obleče, je tak především otázkou osobní volby a odvahy a ze 

strany společnosti v tomto ohledu příliš velká omezení nejsou. Proto je také těžké určit, jak by 

měl vypadat muž gentleman, protože například oblek, tedy oblečení, které bývá spojované s 

mužem gentlemanem, se v současnosti příliš nenosí nebo se nosí pouze výjimečně. Přesto 

jsem ale od informátorek zaznamenala určité názory na to, jak by měl muž gentleman vypadat 

a oblékat se a také, co by považovaly u muže gentlemana za nepřípustné.

Většina informátorek se shodovala na tom, že je v případě vzhledu muže gentlemana 

určitým základem, aby byl celkově upravený a čistý.228 "Ten chlap by měl bejt prostě celkově 

upravenej, umytej a tak."229 "…ten muž měl být upravený, učesaný, umytý."230 V této 

souvislosti informátorky také velmi často zmiňovaly vůni, tedy, že by měl muž gentleman 

dbát na svou osobní hygienu a tím tak zajistit, aby okolí neobtěžoval nepříjemným tělesným 

zápachem. "…hlavně aby prostě nesmrděl…"231 "Nedodržování základních hygienických 

návyků."232 Podle šestasedmdesátileté pedagožky by například bylo nepřípustné, kdyby měl 

gentleman "…třeba špinavý nehty."233 Jiné z oslovených žen zdůrazňovaly, že by "…měl by 

být oholen samozřejmě, pokud nenosí fousy."234, a to především v souvislosti s nějakou 

společenskou událostí.

Velkou pozornost by měli muži gentlemani věnovat také výběru oblečení a jeho 

vzhledu. Informátorky v tomto ohledu považovaly za základní nutnost čistotu oblečení. 

Oblečení podle nich nemusí být nové, ale nemělo by být nějakým způsobem poškozené, 

roztrhané a viditelně hodně opotřebované. "A vytahaný trika a roztrhaný a špinavý 

oblečení."235 "No a nebo roztrhanej límeček žejo."236, 237 V této souvislosti některé z 

                                                            
228 Toto pravidlo nalezneme i v příručkách společenského chování. Srov. MATHÉ, Ivo a Ladislav ŠPAČEK. 
Etiketa. s. 203-206.
229 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
230 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
231 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
232 Inf. Z - 77 let, pedagožka, v důchodu.
233 Inf. W - 78 let, pedagožka, v důchodu.
234 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
235 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
236 Inf. W - 78 let, pedagožka, v důchodu.
237 Dále zmínila například informátorka Z: "…oblečení bude čisté, že bude upravené, eventuálně nevadila by mi 
záplata, když to bude z nějakých důvodů. Prostě aby bylo vkusné."
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informátorek zdůrazňovaly také čistotu bot. "A čisté ty boty hlavně, protože to o tom člověku 

vypovídá hodně, pokud má špinavý boty."238 Co se volby oblečení týče, podle účastnic 

výzkumu by měl gentleman zvolit takové oblečení, které odpovídá dané události a 

společnosti, ve které se nachází. Měl by mít tedy i určitou znalost toho, jaké oblečení je 

vhodné na jakou událost a do jaké společnosti. "Tak určitě dát, co té události má být dáno."239

Pokud se blíže zaměříme na výběr oblečení pro návštěvu kulturních zařízení a účast na 

společenských událostech: "Tak tam by měl mít muž oblek no."240, tedy košili, společenské 

kalhoty, sako. Informátorky také často zmiňovaly, že by měl mít muž gentleman k obleku 

společenské boty a některé z nich by považovaly za vhodné, aby měl muž také kravatu či 

motýlka. "Tak tam netoleruju, když má muž tenisky k obleku. To je dneska jakoby moderna 

taková, kdy si muži sice krásně obléknou oblek, mnohdy si zvládnou dát správně i kravatu, ale 

vlastně když dojde na ty boty, tak mají tenisky na sobě a to kazí celkově ten dojem. Prostě 

když už, tak pořádně."241 "…třeba do Národního divadla, tam by to mělo být takový 

konzervativní a kravata."242 Mnohé informátorky si dokonce gentlemanské chování s oblekem 

přímo spojovaly. Od někoho v obleku by tedy čekaly o to více, že se bude chovat jako 

gentleman. Třiadvacetiletá studentka pedagogické fakulty udává jako příklad Jamese Bonda. 

"Já si myslim, že my to máme celkově jako hrozně zafixovaný s Jamesem Bondem. Já si prostě 

vždycky když se řekne prostě gentleman, tak si představim toho britskýho gentlemana, toho 

Daniela Craiga, jak tam pije. Prostě si ho představim v tom dobře padnoucím obleku…"243

Přestože některé oslovené ženy kritizovali, že mladí muži porušují tato pravidla oblékání, 

mnohé z nich naopak uváděly, že podle nich mladí muži celkem dodržují výběr správného 

oblečení. "… doba zlepšila, že se v těch oblekách chodí"244

V případě běžného oblečení informátorky zmiňovaly spíše základní obecné zásady, 

jak by mělo oblečení vypadat, namísto konkrétních příkladů podle nich nevhodného oblečení. 

Přesto jsem ve výpovědích zaznamenala i některé negativní příklady: "Šusťákový kraťasy a 

ponožky v sandálech (smích)."245, 246 "Já si úplně představim takovýho toho hip hopera, kterej 

                                                            
238 Táž.
239 Inf. Z - 77 let, pedagožka, v důchodu.
240 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
241 Inf. B - 22 let, studentka vyšší odborné školy.
242 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
243 Inf. E - 23 let, studentka pedagogické fakulty.
244 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
245 Inf. C - 23 let, studentka medicíny.
246 Ponožky v sandálech, uvedly jako nešvar, se kterým se setkávají, také informátorky A, D. "… ponožky v 
sandálech…"
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má staženej rozkrok až pod zadek, to je přesně vono. Protože když vidim člověka, kterýmu 

jsou vidět trenky a půlka zadku, tak si asi představim, že to je člověk, se kterym si opravdu 

nemam co říct a kterej se mnou asi v životě nebude mluvit na nějaký úrovni."247, 248

Pro některé informátorky je neupravenost, špinavé, roztrhané, špatně vybrané oblečení 

atd., spojené s "buranstvím", protože nedostatečný zájem o svůj zevnějšek je podle nich 

určitým odrazem chování člověka. Od takového člověka by žádné gentlemanské způsoby

chování pravděpodobně nečekaly. "Já si myslim, že to je daný už, prostě to někdo ví a má to, 

je tak vychovanej a nikdy by si to nedovolil a někdo je takovej buran no."249 Podobný názor 

vyjádřila také osmasedmdesátiletá projektantka: "A že kdo je gentleman, tak si už nechává 

záležet na oblečení. To si myslim, že to jsou spojitý nádoby prostě. Když je někdo takovej 

hulvát tak na to třeba neklade důraz…"250, 251 V postojích informátorek se ale objevila i 

výjimka, kdy jedna z informátorek reflektovala názor, vycházející z vlastních zkušeností. "Ale 

když nad tim vlastně tak přemejšlim, tak podle mě to gentlemanství s tim vůbec nesouvisí… 

většinou mi pomohl člověk, od kterýho bych to třeba nečekala."252

V tom, jak by měl muž gentleman vypadat a jak by se měl oblékat, měly informátorky 

poměrně jasnou představu. Přestože byla tato představa v základu u obou generací podobná, 

objevily se mezi generacemi i určité rozdíly. V oblasti celkové upravenosti se vyskytly v 

případě požadavků na čistotu bot a holení, o kterých hovořily spíše zástupkyně starší 

generace. V oblasti konkrétního oblečení zase mladší informátorky zmínily určité nešvary, 

které starší ženy neuvedly a to konkrétně ponožky v sandálech a stažené kalhoty odhalující 

pozadí. Celkově byly zástupkyně starší generace o něco konzervativnější, co se požadavků na 

vzhled gentlemana týče a častěji také dávaly do souvislosti jistý vzhled či druh oblékání s 

určitým způsobem chování.

                                                            
247 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
248 S tímto nešvarem se setkávají také informátorky B, E, Y. "Když mu koukaj trenky z kalhot."
249 Inf. X - 76 let, v důchodu, překladatelka.
250 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
251 Podobný názor vyjádřila také informátorka D: "Jenomže když je ti jedno, co máš na sobě, tak seš sama sobě 
asi ukradená a když nemáš vztah sama k sobě tak jak můžeš mít vztah k někomu okolo. Takže já když vidim 
někoho typu právě třeba ponožky v sandálech, tak od něj fakt nic nečekám…"
252 Inf. A - 22 let, studentka fakulty humanitních studií.
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Shrnutí

Výpovědi informátorek ukazují, že muž gentleman pro ně představuje někdo, kdo je 

schopný zajistit, aby se žena cítila dobře, pohodlně a bezpečně v jeho přítomnosti, ve 

společnosti a v soukromí. Přestože se mezi generacemi žen objevovaly určité rozdíly v 

požadavcích na toto chování, jejich podstata zůstává pořád stejná. Muž gentleman má v ženě 

vzbudit pocit, že je výjimečná, že v něm může najít oporu, že je pro něj důležitá a že si jí váží. 

K dosažení toho, aby se žena takto cítila, by mělo muži gentlemanovi sloužit dodržování 

pravidel společenského chování. Proto by měl mít muž gentleman dobré povědomí o tom, 

jaké chování se hodí pro určité situace a události. Zároveň by jeho chování nemělo vycházet z 

nějakých postranních úmyslů, ale měl by se jako gentleman chovat z vlastního přesvědčení. 

Proto by také neměl rozlišovat, ke komu se gentlemanským způsobem bude chovat a ke komu 

nikoliv. Stejnými principy by se měl muž gentleman řídit také při používání moderních 

technologií, jako je mobilní telefon či internet. Mezi oběma generacemi žen se v tomto popisu 

nevyskytovaly příliš velké rozdíly. Přesto na některé způsoby chování kladly větší důraz 

informátorky jedné či druhé věkové kategorie.

V oblasti vzhledu by měl být muž gentleman upravený, čistý, měl by dodržovat 

základní hygienické návyky a neobtěžovat tak okolí zápachem. To stejné by mělo platit i pro 

jeho oblečení a obuv, které by měly být také čisté a neponičené. Při výběru oblečení by se měl 

řídit určitými pravidly, především pokud se chystá navštívit nějakou společenskou akci. Na 

významné akce, do divadla apod., by měl přijít v obleku, měl by tedy mít košili, sako, 

společenské kalhoty a boty, případně kravatu či motýlka. Gentleman by měl především vědět, 

jaký druh oblečení odpovídá jaké události a společnosti a tím se řídit při jeho výběru. 

Reflexi zkušeností souboru informátorek představují takové názory, že se s jimi 

uvedenou podobou muže gentlemana v současnosti setkávají pouze výjimečně a v případě 

současné generace mladých mužů pochybnosti, jestli vůbec. "Myslim si, že nevim, jestli úplně 

takovýho kluka znám ve svym věku."253 "Ale řekla bych, že ti gentlemani už skoro dost 

vymřeli."254

                                                            
253 Inf. D - 23 let, studentka fakulty humanitních studií.
254 Inf. Y - 78 let, projektantka, v důchodu.
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Závěr

Přestože se může zdát, že způsob, jakým se v naší společnosti chováme, je pro nás 

velmi intuitivní, můžeme se každý den ocitnout v situacích, kdy tomu tak není. Naopak si 

mnohdy při různých společenských událostech a při interakci s jinými lidmi připadáme a 

počínáme nemotorně a někdy až trapně. Přesto se můžeme setkat s lidmi, jejichž chování v 

takových situacích působí lehce, nenuceně a přirozeně. Takovým typickým příkladem může 

být muž gentleman. Pod tímto pojmem si lidé mohou představit muže, který se může pyšnit 

dokonalou znalostí a také aplikací pravidel etikety a s určitou nadsázkou je tak "mistrem"

správného společenského chování. Společnost ale prochází neustálými proměnami a tyto 

proměny ovlivňují také společenské chování. Proto mne zajímalo, zdali tento společenský 

vývoj ovlivnil také chápání pojmu gentleman, tedy jaká byla a je jeho podoba v očích žen

starší generace v porovnání s představami současných mladých žen. Pokud máme o něčem 

nějakou představu, nemusí to ještě nutně znamenat, že tato představa odpovídá skutečnosti. 

Proto mne dále zajímalo, zdali je to také případ muže gentlemana, tedy jak ve skutečnosti jeho 

podoba vlastně vypadá a jestli se tento typ muže v současnosti nestává pouze určitým mýtem.

Na základě analýzy dat shromážděným terénním výzkumem jsem dospěla k 

následujícím zjištěním:

o Informátorky měly jasnou představu o tom, co představuje pojem "společenské 

chování" a dokázaly tento pojem charakterizovat. Zároveň si uvědomovaly, že to, jaké 

způsoby chování jsou ve společnosti žádoucí, je dáno pravidly chování a že jsou tato

pravidla určená především pro situace, ve kterých přicházíme do vzájemné interakce s 

jinými lidmi. Také se shodovaly na tom, že jsou tato pravidla ve společnosti nezbytná 

pro společné soužití lidí a proto jejich existenci hodnotily pozitivně. 

o Oslovené ženy zohledňovaly skutečnost, že to, jak se člověk chová, není dáno pouze 

společností, ve které žije, ale také tím, v jakých kruzích, situacích a obecně v jakém 

prostředí se pohybuje v rámci této společnost.

o Nejzákladnější charakteristikou gentlemana, kterou informátorky uváděly, byl muž, 

který dodržuje pravidla společenského chování. Velké množství způsobů chování, 

které ženy spojovaly s mužem gentlemanem, odpovídalo pravidlům, která jsou 

uvedená v příručkách společenského chování a pravidlech etikety. Přesto bývá v 
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těchto publikacích zmíněno mnohem více způsobů předepsaného chování, než by 

samy informátorky vyžadovaly.

o Podle informátorek necharakterizuje chování gentlemana pouze slepé dodržování 

těchto pravidel etikety. Muže gentlemana charakterizuje právě to, že taková pravidla 

přiměřeným způsobem aplikuje, a to ze svého vlastního přesvědčení, protože se 

daným způsobem chce chovat. Nikoliv tedy proto, že to vyžaduje společnost či proto, 

že z takového chování očekává nějaký užitek.

o Podle oslovených žen by se mělo chování muže gentlemana vztahovat především k 

ženám. S tím spojovaly informátorky jednak obecné způsoby chování, ale také 

konkrétní pravidla. Základem chování muže gentlemana k ženám by měla být podle 

nich úcta. Informátorky také nepřikládaly všem způsobům chování stejnou důležitost. 

V případě některých způsobů chování považovaly za lichotivé, pokud by je muž 

gentleman dodržoval, jiné za absolutně nezbytné.

o K muži gentlemanovi nepatří pouze chování, ale také vzhled a informátorky tak 

doplňovaly svůj obraz muže gentlemana také o jejich představy v této oblasti.

o Přestože informátorky představily velmi jasný obraz muže gentlemana, reflexe jejich 

životních zkušeností ukázala, že se s takovou podobou muže ve skutečnosti příliš často 

nesetkávají. Naopak uváděly velké množství příkladů, kdy chování mužů odporovalo 

jejich představám o správném chování muže gentlemana. 

o Ženy zastupující ve výzkumném vzorku mladší generaci viděly největší porušování 

zásad gentlemanství u mužů dospívajících, které by pravděpodobně za gentlemany ani 

neoznačily. V případě mužů jejich věkové kategorie shledávaly situaci o něco lepší.

Přestože se našly určité výjimky, viděly mnohé mladé informátorky chování mužů z 

generace jejich babiček za nejpříkladnější. Nejvíce se tak blížila jejich představám o 

muži gentlemanovi generace mužů ve věku právě jejich babiček. 

o Informátorky zastupující generaci babiček považovaly mnohdy chování mladých

mužů v souvislosti s gentlemanstvím také za upadající. V případě žen této generace se

ale objevily i výjimky, kdy tyto ženy chování mladých mužů hodnotily pozitivně, 

zatímco u žen zastupujících mladší generaci byly tyto názory na současnou mladou 

generaci spíše negativní.
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o Oslovené ženy obou generací uváděly o něco nižší nároky na chování muže 

gentlemana v porovnání s "příručkovými způsoby chování" a pravidly etikety. Přesto 

se na uvedených příkladech ukázalo, že dochází k nedodržování a porušování i těchto 

zjednodušených požadavků.

Zcela na závěr lze konstatovat, že informátorky představily z jejich pohledu ideální

obraz muže gentlemana, jehož určitou podobu bychom nalezli také v příručkách 

společenského chování a pravidlech etikety. Tento obraz zůstává u oslovených žen napříč 

generacemi až na malé výjimky poměrně konstantní. Konkrétní zkušenosti oslovených 

informátorek ale ukazují, že chování současných mužů a to zejména těch mladých (zhruba ve 

věku mladší skupiny informátorek a mladší), takovému obrazu příliš neodpovídá a že se tedy

muži ve svém chování od gentlemanství každou generací až na výjimky spíše vzdalují.
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Přílohy

Příloha 1. Výběr z otázek kladených informátorkám

Výběr z otázek kladených k tématu - společenské chování:

1. Co si představujete pod pojmem společenské chování?

2. Kde se podle Vás dají získat informace o správném společenském chování? 

3. Odkud jste Vy získala informace o správném společenském chování?

4. Proč jsou podle Vás pravidla společenského chování důležitá?

Výběr z otázek kladených k tématu - pojetí muže gentlemana:

5. Co se Vám vybaví pod pojmem gentleman?

6. Jak by se měl podle Vás muž gentleman chovat k ženě?

 Vzpomněla byste si na nějaké konkrétní způsoby chování?

7. Co je podle Vás pro muže gentlemana nevhodné v oblasti vzhledu a oblékání?

Výběr z otázek kladených k tématu - rozdíl mezi informátorkami představeným 

obrazem muže gentlemana a skutečným chováním současných mladých mužů:

8. Jaké vidíte rozdíly mezi Vaší představou o chování muže gentlemana a Vašimi 

zkušenostmi a zážitky s muži, konkrétně:

 Co v tomto ohledu podle Vás dnešní mladí muži dodržují?

 Co v tomto ohledu naopak nedodržují?

 Jaké chování pro Vás představuje největší prohřešek vůči gentlemanství?

 Jaké chování naopak oceňujete nejvíce?

 Jak lidé reagují, pokud muž některá pravidla nedodržuje?

 Nedodržení jakých pravidel chování je většinou ostatními lidmi tolerováno?

 Jaké chování se Vám u mužů nelíbí v souvislosti s používáním moderních 

technologií, tzn. mobilního telefonu, internetu-sociálních sítí?

 Jaké vidíte největší nešvary v oblékání mužů a celkovém vzhledu?
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Příloha 2. Ukázka rozhovoru (přepis rozhovoru)

PŘEPIS ROZHOVORU - ŽENA E

VĚK 23, STUDENTKA PEDAGOGICKÉ FAKULTY, POCHÁZÍ Z ÚPLNÉ RODINY, ČTYŘI ROKY JE V 

PARTNERSKÉM VZTAHU, S PARTNEREM ŽIJÍ ODDĚLENĚ

DALŠÍ MUŽI, SE KTERÝMI JE ČASTO V KONTAKTU: OTEC, KAMARÁDI

JÁ: Co si představuješ pod pojmem společenské chování?

ŽENA E: No to jsou nějaký normy společenský, jak ta společnost jakoby vyžaduje, aby sme 

se chovali. Aby sme mohli jako interagovat lidi se sebou podle nějakejch těch norem a bylo 

by to nějak ve vší tý počestnosti. Nebo je to takový vodítko pro lidi, návod jak se maj chovat 

ve společnosti, aby to nikoho neomezovalo, aby to naopak jako ty lidi těšilo z tý jejich 

vzájemný interakce nebo vzájemných rozhovorů. Tak aby z toho obě strany vyšly nějak 

dobře.

JÁ: A kde se podle tebe dají získat informace o správném společenském chování?

ŽENA E: No tak určitě existují nějaké příručky správného chování, od Špačka, ten určitě 

něco napsal, ale tak se to nějak v tý společnosti udržuje nějak samovolně, nějak se to prostě 

traduje. S tim, že ta společnost tě nějak třeba odmítne, když se nějak zachováš tak třeba příště 

zjistíš, že tohle bys neměla dělat a už to je nějakej kodex nebo to, že naopak ocení nějaký 

chování tak zase tě to povzbudí, aby ses tak chovala příště no nebo aby se tak člověk choval. 

No tak ne že by to bylo úplně psaný nebo úplně v nějaký formě, i když nějaký takový 

příručky jsou, tak spíš je to na nějaký ústní tradici nebo toho ocenění tý společnosti. Hodně 

lidí taky jedná podle bible, jako věřících, jakože třeba naše rodina, jak je hodně věřící, tak 

podle mě to strašně ovlivňuje to společenský chování.

JÁ: Myslíš si třeba, že na to má vliv i nějakým způsobem rodina nebo nějaké vzdělávací 

instituce?

ŽENA E: Jo tak rodina si myslim, že má zásadní vliv, protože my kopírujem ty vzorce těch 

rodičů a pak si myslíme, že je normální to co o ni dělaj, i když vlastně když to potom 

srovnáme s tou společností, tak to úplně normální neni. No ale rodina, ta vtiskává zásadní 

vlastně ty normy už od útlého věku, takže ta má zásadní tu formující sílu. A vzdělávácí 

instituce, já si myslim, že ty už úplně jako velkou moc nemaj, že dřív měly, ale teďka jak už 
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jako klesá autorita učitele a stoupá nějaký sebevědomí těch žáků, tak že už autoritu učitele 

tolik neposlouchaj a myslim si, že furt primární roli hraje rodina a myslim si, že i média teda, 

tady v tom v tý době. Ty školy čim dál tim míň, i když by měly mít tu zásadní roli nebo ne 

zásadní, ale měly by trošku taky vychovávat, hlavně na základní škole by měly vychovávat 

taky k nějakýmu slušnýmu chování, tak už tomu tak neni moc.

JÁ: Odkud jsi ty získala informace o správném společenském chování?

ŽENA E: No určitě od rodičů asi nejvíc a od babičky. To sem pořád poslouchala nějaký 

připomínky, do teďka je poslouchám, na to jak se mam chovat (smích). A myslim si, že sem i 

dost ovlivněná těma médiama a vrstevníkama, i když si to třeba tolik neuvědomuju, ale když 

nad tim teď přemejšlim. Ono my si to fakt moc neuvědomujem, ale ty média mají strašnej 

vliv na to naše myšlení a pak i chování.

JÁ: Co si o těch informacích myslíš?

ŽENA E: No tak spousta těch norem už jsou takový přežitý, mi přijde. Nebo už právě vznikly 

dřív a teď se jako samovolně mění s tou měnící se společností nebo s tim životním stylem 

měnícím se, ale ty normy tak jakoby ustrnuly. V těch příručkách nebo celkově takhle je znát, 

je patrný, že už jako nejsou aktualizovaný, úplně jako nejdou s dobou a furt jsou tam patrný ty 

starší vzorce toho chování, jak by to mělo bejt. 

JÁ: Myslíš si tedy, že by ty zavedené způsoby společenského chování měly být nějakým 

způsobem pozměněné, aby odpovídaly té současné době?

ŽENA E: No tak těžko říct. Já jako pozměnit to právě nevim v tom kontextu jestli teda se lidi 

fakt říděj podle toho, co je někde psaný. Myslim si, že úplně ne takže jako v tomhletom v 

úpravě nějakejch těch psanejch pramenů si myslim, že to asi úplně nutný neni. Ale takový ty 

stereotypy, hlavně ty genderový, by se asi upravit nějak jako měly, ale to asi nejde upravit, to 

se musí upravit samo nebo vývojem se to upravuje, to asi nejde z vnějšku moc. Ale to, že se 

už některý věci nedodržujou, je trochu škoda, protože tim způsobem jak se to mění, tak za 

několik let budou kluci přistupovat k holce tak, jako by byla nějakej jejich kamarád od vedle. 

Sice je hezký, že se tu začíná nastavovat nějaká rovnost, ale plno těch stereotypů pořád 

zůstává. Tak abysme z toho pak my holky nevyšly ještě hůř, že se k nám budou chlapi chovat 

absolutně obyčejně, ale zároveň se po nás bude vyžadovat, abysme se starali o domácnost, o 

děti, do toho pracovali a třeba stejně ani nedostávali stejný peníze v tý práci, jako by dostali 

oni. Některý ty věci určitě nejsou nutný dodržovat, ale zase aby se nepřestaly dodržovat úplně 
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ty základní, důležitý věci, díky kterejm se ta žena cítí výjimečná, jako žena a ne jako že je 

něco míň.

JÁ: Proč jsou podle tebe pravidla společenského chování důležitá?

ŽENA E: No abysme vůbec mohli s někym vyjít, abysme vůbec mohli vyjít na ulici a prostě 

abysme vůbec mohli v tý společnosti nějak fungovat a žít a nebylo nám to úplně nepříjemný.

JÁ: Co se ti vybaví pod pojmem gentleman?

ŽENA E: No tak to je muž, který je velmi zdvořilý k ženám a v zásadě se chová celkově 

morálně, mravně, slušně, je pro něj důležitější nějaká ta morálnost nebo ta zásada správnýho

chování než nějaký jeho vlastní zisk nebo něco co on vlastně chce, jakože víc se chová podle 

nějakých těch norem společenských, nebo aby tý ženě udělal dobře nebo aby jako víc, jak se 

to řiká, je to spíš altruista než že by byl sobecký no. Víc se snaží udělat blaho pro ostatní, 

hlavně teda pro ženy myšleno než pro sebe.

JÁ: Jak by se tedy měl podle tebe muž gentleman chovat k ženě?

ŽENA E: No měl by jí celkově jako naslouchat, celkově zjistit, co ta žena vlastně chce, 

protože i když je to ve svý podstatě podobný, tak každá žena to má tak jako specifický, takže 

naslouchat jí a zjistit co má ráda a v tom jí prostě nějak jako vyhovět nebo jí nějak pomáhat 

nebo takhle. Měl by k ní být uctivý, ne úplně že by si jí měl jako udělat z ní bohyni, stavět jí 

na piedestal, ale jako respektovat jí zdravě, zdravym způsobem jako ženu, no úcta je hodně 

důležitá, ten respekt, zdravej teda. Gentleman prostě by měl tý ženě umožnit, aby se cítila 

výjimečná, aby se síctila jako někdo jiný než ty ostatní. Právě skrze to, jak on se jako chová. 

A to je asi tak jako podle mě asi největší znak toho gentlemanství, že ta žena se cejtí v 

přítomnosti toho muže jako jinak, jako něco víc, něco výjimečnějšího.

JÁ: Vzpomněla by sis třeba na nějaké konkrétní situace, jak by se podle tebe měl muž 

gentleman chovat?

ŽENA E: Tak třeba v dopravních prostředcích by měl teda pustit ženu sednout, asi jako 

jakoukoliv, ale hlavně jestli je ta žena starší, tak to už je skoro povinnost mi přijde, ale i 

celkově ono se to zdá jako maličkost, ale udělá to hroznou radost, vždycky když se mi to 

prostě stane. No pak je hezký hrozně, třeba v restauraci, když ti muž odsune židli, sundá ti 

kabát, pověsí ti ho na věšák ještě třeba řekne: "Prosím." No tak placení no. Mně to prostě 

přijde uctivý, já třeba vim, že hodně mejch kamarádek s tim má problém, že se pak cejtí jako 
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zavázaný, že maj prostě nějakej dluh vůči tomu partnerovi, kterej jí pozval na tu večeři nebo 

kterej za ní zaplatil, ale já si myslim, že to tak vůbec neni, že to je prostě zase projev úcty a 

takovýho toho, že si tý ženy prostě vážim, tak pro ní udělám tadytu maličkost, která si 

myslim, že toho chlapa úplně zas jako nerozhodí, že by je to úplně finančně vyčerpalo. Ale že 

to fakt udělá radost. No, květina. Prostě i jedna růže, když chlap přinese jenom jednu růži a 

může to bejt i pampeliška, kterou utrhne někde na ulici, furt je to prostě ten projev úcty, tý 

zdvořilosti a toho, že potěšíš toho druhýho, uděláš něco navíc pro toho druhýho a on z toho 

má radost. Jenom prostě pameliška, ono je to vlastně ve svý podstatě jedno. No zdravit, měl 

by zdravit no. Ne nějak jako přehnaně, ale prostě pozdravit jako první myslim. Zase je to 

rozdílný to chování, jak by se měl chovat k mladším ženám a ke starším ženám. Zase k těm 

starším ženám by se měl chovat ještě jako víc uctivějš, to teda jakoby všichni, jako i ženy, ale 

muži ještě víc. Ještě další věc, teda neměl by teda v přítomnosti ženy mluvit vulgárně, vůbec 

prostě žádný sprostý výrazy. A chovat se k těm starším zase, zas nemyslí se to gentlemanství 

asi jenom v partnerskym vztahu nebo prostě takhle, když se snaží o ženu, ale prostě i třeba na 

ulici, pomoct starší ženě s nákupem nebo ono i mladší, vlastně taky, ono vlastně to potěší i ty 

mladší, ale ty starší tam je to podle mě skoro taková povinnost nebo takový hodně "měl bys", 

už jako větší důraz na to pomoci tý starší ženě. Já nevim vzít nákup, otevírání dveří. Muži by, 

určitě to ženu potěší, když prostě ty dveře otevřou a řeknou: "Prosím." A ta žena prostě 

projde, je to hezký no. Jako ono  ve svý podstatě je to spousta maličkostí, který utvořej prostě 

velkej celek, kdy, no, kdy prostě ty maličkosti se složí ve větší věci a taky na nich záleží no.

JÁ: Jak jsi zmínila ty květiny, tak patří podle tebe k tomu gentlemanství celkově ta 

romantická gesta?

ŽENA E: Pro mě jo. Jako on to každej pojímá jinak, někomu stačí slušný chování, někomu 

stačí jako já nevim zdvořilost, uctivost a stačí mu to slušný chování. Ale pro mě jsou to i ty 

romantický gesta. Jako gentleman je to i když jako se chová jako slušně, ale takovej ten 

pravej gentleman nebo to co asi fakt žena myslí, když mluví o gentlemanovi, tak je hlavně v 

souvislosti s těmi romantickými gesty.

JÁ: Ještě jak jsi říkala, že by se měl gentleman chovat tak jako nesobecky, tak přijde ti,

že se dneska ti mladí kluci chovají gentlemansky třeba jenom proto, že z toho něco 

budou mít?
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ŽENA E: No určitě ten rozdíl tam vidim. Když se hlavně snaží okouzlit nějakou ženu nebo 

prostě jí nějak sbalit, tak to se snaží, na začátku na těch prvních pár schůzkách, na těch 

prvních rande a to otvíraj dveře, to sundavaj kabáty. No hlavně jako když vědí, že tím chtějí 

něčeho dosáhnout, tak to teprv se opravdu chovaj jako gentlemani. A když jako vědí, že z 

toho nic jako úplně nezískají, tak na to jako kašlou nebo prostě se ani tak nesnažej, tim zase 

myslim to chování se slušně jako v globálu nemyslim jenom při tý interakci se ženou, ale 

prostě celkově v tý společnosti, že to trošku už upadá, že na to už nedávaj, nekladou takovej 

důraz.

JÁ: Co je podle tebe pro muže gentlemana nevhodné v oblasti vzhledu a oblékání?

ŽENA E: Tak jako nemělo by třeba to oblečení bejt určitě jako nějak znečištěný, nějak 

špinavý, protrhaný, vošoupaný, takový známky už toho, že o sebe nedbá, že je mu to jedno, 

tak to oblečení by mělo být čisté, vyžehlené, no celkově aby prostě vypadal, že si na tom dal 

záležet. Ne zas jako nějak úplně přehnaně, nemusí to bejt, ale stačí když je to takový jako 

uhlazený nebo že to neni takový jako na všechny strany rozlítaný. A aby byl čistý celkově, ne 

jenom to oblečení, aby ten muž třeba nesmrděl (smích).

JÁ: Jak to vidíš v souvislosti s nějakou společenskou, významnou událostí?

ŽENA E: Tak tam by měl mít muž oblek no. Jako přípustný jsou i kalhoty třeba od obleku s 

košilí, ale já si myslim, že to snad neni tak těžký pro ně vzít si ten oblek a myslim si, že oblek 

na tady ty typy příležitostí prostě jako patří. A že aspoň takhle párkrát v roce by si ho vzít 

jako mohli. No a i s kravatou asi. Tak teď je trend žejo nosit to bez kravaty jenom tu 

rozhalenku, ale na tady ty příležitosti prostě oblek i s kravatou no. Je to slušnější.

JÁ: Spojí se ti tedy nějak ten pojem gentleman s pojmem slušné oblečení?

ŽENA E: Já si myslim, že my to máme celkově jako hrozně zafixovaný s Jamesem Bondem. 

Já si prostě vždycky když se řekne prostě gentleman, tak si představim toho britskýho 

gentlemana, toho Daniela Craiga, jak tam pije. Prostě si ho představim v tom dobře 

padnoucím obleku a s tou jak on to řiká: "Whisky, protřepat nemíchat." Jo jo gentleman, mam 

to strašně spojený tady s tim oblekem a no prostě s tim smokingem s takovym tim 

kravaťáctvim i když jako vim, že to vlastně tak bejt nemusí, tak když se řekne gentleman tak 

si představim toho Jamese Bonda a nebo Hercula Poirota no. Prostě taky no, mám to strašně 

spojený, no mám to hodně spojený s tim oblekem ve svý podstatě.
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JÁ: Teď jsme se zabývali nějakou tvojí představou muže gentlemana, tak kdybys jí měla 

porovnat s tvými zkušenostmi a zážitky s muži, tak co ti přijde, že ti mladí muži 

dodržují?

ŽENA E: No, jako globálně mi přijde, že už jako moc nic. Jakože taky je nějakejch pár 

výjímek, který se snažej dodržovat takový to že se před slečnou, dkyž jí zvou někam na rande 

nebo takhle, tak že před ní alespoň budou mluvit slušně. Ale už málokdy sundaj ten kabát a 

málokdy prostě odsunou tu židli v restauraci, málokdy pustí ženu v tramvaji se sednout. A 

ještě zase vidim rozdíly v generací takovejch těch patnáctiletejch, těch pubertálních kluků, 

který ty vůbec podle mě tady ty zásady vůbec jako nemaj. Nevim jestli jako ještě nedospěli 

nebo to neřešej nebo jako co, ale ty vůbec a třeba takový ty chlapi okolo třicítky nebo takhle 

ty jako snažej se mít tady ty základní věci jako sundavání kabátů a tohle co sem právě 

popsala, jakože se snažej, ale jako v globálu si myslim, že hodně od toho upouštěj tady od 

těhletěch gentlemanskejch forem chování no. Že už moc ne.

JÁ: Myslíš si, že je to spíš tou dobou nebo třeba tím věkem, že si k tomu musí dospět?

ŽENA E: No já si myslim, že tou dobou i tim věkem. Jo jako do gentlemanství člověk asi 

musí dospět, že asi až po nějakym věku dokáže ocenit nebo zjistí o čem to opravdu je, jako 

jak by t o mělo bejt a vypadat a no. Jako asi zkušenosti  v tom hrajou roli, zase jak vidí, jak by 

se k tý ženě měli chovat, teď zas vidí, že udělali něco špatně, takže jakože takhle ne, že takhle 

by se teda chovat neměli, tak zjistí, že jako co. Ale jo jako s tou dobou to souvisí. Já si zase 

myslim, že ty generace ty mladší nebo co se roděj úplně jako teď nebo co jsou teďka ve 

školkách nebo takhle ty, že ty už k tomu ani věkem nedospějou si myslim. Mně už přijde, že 

už to pro ně, pro ně je to i takový trapný mi přijde, jako: "Co já bych jako měl tohle", jakože 

mi přijde, že maj pocit snad, že se tim jako ponížej když něco takhle udělaj, tak jakože se 

zesměšněj před tou holkou, já nevim jestli hnedka měli nějakou zkušenost nebo takhle, ale že 

mi přijde, že takhle se i jako shoděj, že maj pocit, že se chovaj tak nějak jako staromódně a 

starobyle a že už to ty holky jako nechtěj nebo oni to nechtěj, to já nevim, ale ty mladší 

generace, no ty už snad jako k tomu fakt už ani nedospějou si myslim.

JÁ: Jak si tedy myslíš, že by reagovali ti vrstevníci, kdyby se opravdu nějaký kluk 

choval jako gentleman?

ŽENA E: Tak ta naše generace, já si myslim, že tam to ještě jako uznávaj, jakože ti kamarádi 

nebo ta společnost okolo, že ještě jako to maj zafixovaný, že tohle je to slušný chování a neni 
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to trapný a hlavně v souvislosti s chováním k tý ženě, že je to jako prostředek, jak by se měl 

chovat k tý ženě a myslim si, že ještě tam jako se nesetkaj s nějakym jako posměchem, že tam 

jako neoceněj to jeho kamarádi, ale spíš to tak jako budou brát: "Jo takhle by to mělo bejt". A 

ty generace mladší hlavně ty pubertální nebo ty prostě ještě mladší, tam si myslim, že tam se 

to prostě fakt jako střetává s tim posměchem no. Že tam a zase no těžko říct, do kdy je to věk 

jak jsme se bavili o těch zkušenostech a kdy je to fakt jako ta jiná doba. Nevim nevim, ale jak 

jsem říkala, tak si fakt už myslim, že tam už se to oceňovat nebude, no, že ta výchova, ten 

model tý výchovy už je prostě jako jinej. Já třeba vidim, jak teď ty matky vychovávaj ty děti, 

tak je vůbec k nějaký tý zdvořilosti nevedou. Hlavně se zaměřujou jako na to, aby on si užil, 

aby on z toho vytřískal co nejvíc a no myslim si, že hodně v souvislosti s tou změnou tý 

výchovy teďka, tak no, myslim si, že už to bude něco divnýho to gentlemanství. Bude to něco 

na okraji si myslim, ne úplně jako normální, něco takovýho jako zvláštního u těch mladších 

generací.

JÁ: Co ti přijde, že ti mladí muži dnes nedodržují?

ŽENA E: Nedodržují, hodně nedodržují to, aby nemluvil vulgárně, tak to prostě mluvěj jak

jim zobák narost. No tak takový ty zdvořilostí gesta v restauracích, tak tady to placení už 

hodně nedodržujou. Jakože ne z nějakýho toho musu, ale z nějakýho toho jakože chceš, že 

víš, že to je slušný. No tam je zase problém v tý definici, jakoby jestli jakoby musí, protože to 

společnost chce nebo že oni i chtěj. No a takový ty maličkosti, právě to otvírání dveří, 

odstrkování židle, braní kabátu, jako ne všichni, ale už čim dál tim míň a to zdravení jakože 

už často já pozdravim prostě toho muže dřív, protože oni tak jako koukaj a teď prostě měli 

bysme se pozdravit a myslim si, že on by mě měl pozdravit jako první, ale teď jako co no. No 

to zdravení už hodně podle mě hodně nedodržujou no.
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JÁ: Jak jsi říkala ještě s tím placením, tak myslíš si tedy, že by se měl gentleman 

nějakým způsobem chovat právě proto, že chce a ne proto, že musí.

ŽENA E: Hm, protože chce no. Že to má tak jako v sobě to slušný chování jako hluboce 

zakódovaný, že to je i tak jako že chce a když to dělá, že musí, tak sice to gentleman jakoby 

je, ale ne pravej. Je to takovej pokus o gentlemana.

JÁ: Co by sis přála, aby muži dodržovali z toho gentlemanského chování?

ŽENA E: Jako aby se chovali ke mně jako k partnerovi jako sobě rovnýmu, jako ne zas aby 

se stavěli do nějakýho jako já jsem muž a je to víc, ale aby se jakoby chovali rovně, 

rovnostářsky, ale abych měla jakoby pocit, že mě uctívaj, jakože jako ženu, nebo jak to mam 

jako říct, abych prostě měla, no jak jsem řekla, pocit takový tý výjimečnosti nebo hlavně asi 

tady v tom jako celkovym pocitu tý ženskosti, aby ti prostě dovolili cítit se jako žena, asi 

takhle no.

JÁ: Jaké chování nebo nedodržení, porušení jakého chování pro tebe představuje 

největší prohřešek vůči tomu gentlemanství?

ŽENA E: No když se chovaj prostě drze k tomu člověku, když prostě nejednaj s tim 

respektem, chovaj se jak hulváti nebo prostě začnou tě urážet nebo prostě fakt projevujou 

něco že seš na nižší úrovni nebo no, prostě celkově hlavně no když prostě jsou hrubí no nebo 

prostě takoví drzí a nezdvořilí no.

JÁ: Jaké chování dokážeš naopak nejvíc ocenit?

ŽENA E: No tak takový to právě co už jako skoro nikdo už nedělá nebo málo lidí dělá, takže 

takový ty právě ty kytičky a ty kabátky nandavání a tohle no. Něco co už je zase za rámec 

toho jakoby normálního slušnýho chování jakoby mužů, je to takovej jako nadstandart, už 

jako nad rámec jakože už to neni tak normálně slušný, ale je to ještě něco víc, tak tady tyhle 

drobnosti, pozornosti.

JÁ: Pokud muž některá ta pravidla nedodržuje nebo porušuje, jaké většinou vidíš

reakce okolí?

ŽENA E: No tak ženy na to reagujou určitě víc než muži, víc jako drsnějc, víc si toho všímaj, 

hlavně já si myslim že celkově ženy si víc všímaj chování, že chlapi to tak jako úplně neřešej. 

No prostě hodnotí to jako negativně a tak jako si o něm, ty drby začnou "A to on udělal tohle 
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a tohle a to je hulvát" a tohle no, takže v nějaký takový jakoby odtažitosti nebo nevoli se to 

projeví nebo občas fakt mu to i ty lidi řeknou, ale zase si myslim, že spíš ženský si tohohle 

všimnou, ženský si víc všimaj toho chování, hlavně teda asi no celkově než muži, já bych 

řekla, že muži to úplně jako neřešej tohleto, hlavně to gentlemanství tak neřešej. Jakože úplně 

tam by to muselo bejt něco už fakt hodně jako zásadního, aby to ta mužská část populace 

začala řešit, že si myslim, že tam je to takový hodně uvolněný v tý normativnosti toho 

chování.

JÁ: Setkala ses tedy třeba i s tím, že by někdo vysloveně nějak zasáhl, napomenul?

ŽENA E: Jo jako občas sem se s tim jako setkala no. Ale zase musí to bejt něco, je to spíš v 

tý souvislosti, když, to už ses možná i ptala, kdy to fakt jako porušej, než že by to neudělali. 

Jakože většinou za nima člověk nepřijde, aby jako řekli úplně "Dělej to!" Chovej se jako 

gentleman, ale spíš jako řeknou, když úplně se chová jako hulvát, jako prostě nějakej buran, 

tak mu spíš řeknou: "Co blbeš, co děláš ty ses zbláznil!" Než jako aby se snažili mu říct jako 

co by měl dělat no. A zase si myslim, že ženy tohle víc dělaj. Možná trošku matky, možná 

spíš i ty babičky než ty matky.

JÁ: Když mluvíš o těch matkách, tak vídáš třeba někdy, že by ty matky právě 

napomínaly ty děti, když něco udělají špatně?

ŽENA E: Mě to přijde, že oni to jako moc neřešej, že si řikaj: "On se to nějak naučí, on se s 

tim nějak jako srovná nebo on pochopí a nebo nepochopí, ono je to jako jedno." Že ty matky 

jako globál moc ne. Jako znám jich pár, který se fakt jako snažej říct: "A jdi támhle tý babičce 

pomoct a chovaj se takhle." Ale je to fakt málokdy, naopak mi přijde, že spíš dneska ty matky 

fakt razej tu výchovu jak jsem říkala tu hodně individualistickou jako: "Dělej to, co chceš ty a 

kašli na ostatní a uživej si." Že mi přijde, že čim dál tim míň no.

JÁ: Jaké chování je tedy podle tebe hodně tolerováno ve společnosti, co všechno ta 

společnost toleruje?

ŽENA E: No tak jako ten muž si může dovolit docela dost nebo z hlediska tady toho 

gentlemanství si může dovolit docela dost. Podle mě by snad musel jako na tu ženu prostě 

třeba i řvát nebo jako jí úplně mlátit nebo fakt jako takovej projev nezdvořilosti nebo až 

útočnosti vůči tý ženě, aby ta společnost si toho tak jako všimla, aby fakt jako mu řekla tudy 

ne nebo nějak ho potrestala. A zase no, furt to samý, když jako udělá nějakej prohřešek, tak 
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lidi si toho víc všimnou než jako aby se snažili motivovat k nějakýmu lepšímu chování. Takže 

asi fakt ten řev, ta celková vulgarita, fakt jako neúcta.

JÁ: Teď je také hodně doba používání mobilních telefonu, internetu, sociálních sítí atd. 

Je nějaké chování, které se ti u mužů nelíbí v této souvislost?

ŽENA E: No tak to se mi teda nelíbí když prostě ty s nim mluvíš a oni si prostě něco dělaj na 

telefonu nebo prostě začnou najednou úplně telefonovat a ani neřeknou promiň. No a nelíbí se 

mi prostě pozvánka na rande skrze ty sociální sítě. Co to je jako? V tomhle sem asi já 

staromódní, ale prostě má tě pozvat jako osobně nebo prostě si to všechno říct jako osobě a ne 

jakože spolu budem chodit přes facebook nebo přes nějakou sociální síť. Prostě aspoň jednou 

tě maj vidět (smích).

JÁ: Myslíš si tedy, že v souvislosti s těmi technologiemi ti mladí muži i přistupují jinak k 

těm ženám?

ŽENA E: Jo jo, asi jo. Asi možná jak je to odosobněný takovej ten internet a tohle, tak se jim 

ztrácí ty projevy gentlemanství, protože skrze ten facebook nebo ty sítě to vlastně jako není 

vidět, prostě úplně tady ty gesta, co by mohli dělat. A je to hodně takový jako ty rozdíly fakt 

mezi tim genderem nebo tim pohlavím nebo takhle, tak se fakt asi hodně smazávaj na tom 

internetu no. Že už asi je i normálnější, když holka napíše klukovi na facebook první, jakože 

ho třeba i pozve na to rande, protože jak ho jako nevidí, jo napíše člověk cokoliv, protože to 

prostě napíše, sedí doma a prostě to napíše. A vlastně tim se to taky hodně, no asi jo, třeba by 

to ani neudělala, kdyby spolu byli já nevim ve třídě nebo někde v hospodě, tak by ho třeba 

nepozvala na rande. A zase z hlediska i toho kluka jo, ale pro tu holku je to podle mě i 

jednodušší nebo míň takový jakoby blbý, když ví, že je holka, ví, že by holky jako úplně 

neměly zvát kluka na rande, ale na tom facebooku je to míň takový vidět, já nevim cejtit.

JÁ: Myslíš si, že se třeba ti kluci nemusí díky těm technologiím tolik snažit?

ŽENA E: Jo jako myslim si, že to je jednodušší no. Můžeš napsat, oslovit prakticky jakoby 

kohokoliv a jo jako neztrapníš se úplně, protože zase jo, napíšeš, toho člověka nevidíš, jak na 

to reaguje, jenom si to přečteš, to tě jako nemrzí tolik nebo mrzí tě to, ale nemrzí tě to tolik 

jako když pak je to tváří v tvář. Jako je to snažší, ale zase si řikáš, že ty lidi se jako víc zavíraj 

do sebe, jako jak zase přišly ty sociální sítě, takže jako těžko říct, ale celkově si myslim, že to 

je snažší no.
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JÁ: Jak jsi říkala s tim pozváním, tak myslíš si tedy, že by měl na rande zvát spíš ten 

kluk?

ŽENA E: Jo a nebo když ta holka chce někoho jako pozvat, tak aby to udělala tak, aby si ten 

kluk myslel, že jí vlastně pozval. Ne jako já si myslim, i když jako prostě už jsme takhle, 

žijeme v dvacátym prvnim století už ten gender je vyrovnanej, stejný příležitosti pro muže a 

pro ženy, tak myslim si, že tohle prostě je projev nějakýho jako respektu. Že to neni jako 

projev nějaký jako nadvlády nebo takhle jak se to bere, ale prostě projev nějaký úcty, 

respektu, jakože prostě že ten muž má pozvat tu ženu první. Že to neni jako že ty ženy by byly 

nějaký jako chudinky, který prostě musej počkat to vůbec ne. Prostě je to takový jako hezký 

no. Takový prostě naopak mi přijde, že ta žena má ještě větší takovej jakoby respekt, když si 

tak jakoby počká. Je to divný, když holky zvou kluka na rande, v tomhle sem asi, nevim jestli 

sem v tom staromódní, protože už jako se to děje, ale myslim si, že to jako ani v tom vztahu  

to úplně jako nedělá dobře. Ten chlap stejně se chce cejtit jako ten, kdo vlastně pozval.

JÁ: Je nějaké chování, které bys v souvislosti s těmi technologiemi hodnotila pozitivně?

ŽENA E: No já nevim no. No tak jako něco asi jo. Ale nevim no, co je v souvislosti se sítěma 

jako kladný no. Je to jako kladný možná, že se víc lidi jako víc spárujou, chlapi se styděj, 

chlapi se bojej odmítnutí a takhle můžou napsat deseti holkám, daj si to tam do těch oken 

vedle sebe a možná že je to kladnější v tom, že se nebojej už jako tu holku na to rande pozvat 

ty chlapi.

JÁ: Myslíš si, že jim to dává zároveň i příležitost chovat se nějak víc dejme tomu 

promiskuitně?

ŽENA E: Já si myslim, že jo. Protože pro mě je to strašnej rozdíl jako psát si na facebooku a 

mluvit, protože prostě napíše prostě jako fakt cokoliv nebo nestydíš se u toho. Nevidíš tu 

reakci toho druhýho, nebo on jí třeba ještě napíše jinou než jako jí má, protože zase může 

napsat jako cokoliv, tak jo jako z hlediska tady těhletěch rande nebo z hlediska toho zakládání 

tadytěch vztahů je to jednodušší, ale zase je těžší ho fakt začít. Jako je jednoduchý to 

nakousnout víc, ale jako těžší je to začít. Protože je to jenom facebook prostě.
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JÁ: Když se vrátíme k tomu vzhledu, tak jaké vidíš v tomto ohledu největší nešvary u 

mužů?

ŽENA E: Když mu koukaj trenky z kalhot. To mi fakt jako hrozně vadí no. Nebo někdy i 

půlky, to je prostě hrozný no. A mně se i nelíběj jako vousy no, nevim jestli je to nešvar, ale 

mě se to prostě nelíbí. Hlavně takový ty mládežnický, jak tam maj prostě takovou tu housenku 

pod tim nosem a jako co to je tak prostě nehraju si na muže, když tam prostě nic nemam. To 

zas nevim, jestli je to úplně nešvar, to je spíš takový jako směšný. Ne ty půlky to je fakt 

hrozný. No a nebo zas nemam úplně ráda ty tílka, ty nátělníky, třeba ještě tak úplně volný, že 

to prakticky  už ani neni tílko a když si to vezmou někam úplně třeba do společnosti nebo

někam takhle, jako když jsou někde já nevim na pláži nebo někde takhle, tak tam je to jasný. 

Ale třeba do školy se je vemou nebo i někam na pracoviště, tam snad zas tak ne, ale takový to 

vytahaný tílko, nevim, chlap má mít prostě jako  rukávy od trička má mít prostě rukávy podle 

mě. No anebo si to brát prostě pod tričko ten nátělník, no nevim, nelíbí se mi to úplně tady 

tohle.

JÁ: Jak jsi říkala, že některé ty způsoby chování tak jako upadají, tak čím to podle tebe 

je?

ŽENA E: No dřív se vůbec kladl víc důraz na to společenský chování, bylo to víc normativní, 

jak se člověk fakt má jako chovat a když to překročil tak to byl problém a zase jely drby, teď 

prostě se koukali na něj špatně ty rodiny a celkově třeba ta společnost třeba nezvali jako 

někoho kdo se nechoval tak nějak úplně, jako řádně nebo tak prostě byl víc jako vyřazenej z 

tý společnosti. Načež teď to je prostě takový prostě jako můžeš si dělat ne jako téměř cokoliv, 

ale lidem je to jedno nebo prostě neřešej to. Jako na jednu stranu je to jako dobrý, protože 

nemusíš se zase zabejvat, že nemůžeš udělat tohle, protože co by společnost a ostatní, můžeš 

si víc  dělat co chceš. Ale zase to má nevýhodu tady v tom, právě jakoby v tom je hezký zase 

jako dvoření nebo prostě i celkově v takový tý úrovni společenský jakoby ne zábavy, ale v tý 

společenský konverzaci nebo takovym to společenskym diskurzu. Že teď je to takový: "No 

tak co." Že dřív to bylo takový, že, teda já nevim, jestli si to zase jako neidealizuju, ale pro mě 

to bylo takový jako vznosný a všechno to bylo s takovou jako pompézností nebo takový ty 

plesy dřív, požádal muž tu ženu o ten tanec a teď ona jako: "Né já nechci." (smích) A teď je to 

takový prostě tak jdem tancovat, protože sme vedle sebe. Ale jo tak taky třeba jako nezvou na 

ten tanec, že to je takový že to tak nějak jako vyjde nebo tak se to tak jako nachomejtne, že 

každej si tak jako tancuje sám a ten chlap se tam vždycky tak jako přišmrncne než jako že by 
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to bylo takový jako "Dobrý den, mohl bych vás požádat o tanec." (smích) Teď to jako 

přehánim, ale je to takový zase a jo na tom tanci to člověk taky hodně vidí žejo. Dřív to jako 

ani nešlo, vlastně tancovat jako sám nebo bez toho partnera. Teď jako si tam člověk může 

dělat prakticky cokoliv a nějak jim to tak jako neva. Přijde mi, že dneska, jak se na to 

gentlemanství neklade důraz, tak si to ten chlap, kluk opravdu musí zvolit, že se tak bude 

chovat, kdežto dřív to určovala spíš ta společnost.

JÁ: Myslíš si, že může mít určitý vliv také třeba to, že dneska kluci nemusejí na vojnu?

ŽENA E: Jo, ale tyjo to si myslim hodně. Já to furt řikám a ty chlapi mě za to úplně nesnášej. 

Chlapi by prostě měli jít na vojnu. Já to ale myslim z hlediska toho, že tam by jim prostě 

spadnul ten hřebínek, tam by jim prostě řekli, jak se maj chovat a oni by si tak jako nějak už 

vybrali žejo, jako zase ne každej, kdo byl jako na vojně nějakej jako řádnej v chování nebo 

prostě slušňák, jako prostě tu pokoru jim tam nějak vštípili, když neposlechneš tak tady budeš 

čistit dlaždičky kartáčkem zubním. Jo já si mysim, že ta vojna docela jako hrála velkou roli. 

To zas jako řikám, protože sem jako žena, to já zas vim, že pro ty chlapy, to bylo tři roky? 

Dva roky? Že to je prostě hroznej zásah do života, do nějakýho fungování kariéry a tohle. Ale 

jo, myslim si, že to, že jim řekli, že prostě: "Budete poslouchat, nebudete si dělat to co chcete 

vy, ale budete prostě poslouchat." To si myslim, že má docela jako velkou roli, protože teď 

jako ty kluci mladý, jako neni jako autorita, která by tohle úplně jako prostě měla no. Já si 

myslim, že ty rodiče taky už ani ty děti už neposlouchaj ty rodiče, nevim jako jestli jsou to 

teďka ty média, co ty lidi jako poslouchaj, nevim. A jo ta vojna, jako myslim si, že třeba na 

takový čtyři měsíce, by tam jako prostě mohli bejt. A ťed já si nemyslim, aby je tam jako 

nějak jako šikanovali, ale jenom takový prostě, vtisknout pokoru a to si myslim, že těm 

chlapům teďka chybí, těm klukům mladejm. Že myslim si, že dřív měli tu pokoru. Pro mě je 

to třeba hodně důležitý jako, nebejt takovej ten mačo, to nesnášim, takovej ten mě to tu patří, 

ale prostě ne aby byli nesebevědomí, ale prostě takovou úctu nebo takovou jako pokoru no.

JÁ: Jaké si myslíš, že mají nejvíce lidé generace našich babiček výtky na chování 

dnešních mladých mužů?

ŽENA E: No tak že jim přijde, že jsou prostě nevychovaný hulváti, prostě že, no nesnažej se 

dodržovat nějaký tady ty mravní nějaký jako předpisy nebo oni zase nejvíc viděj tu mluvu, tu 

já nevim jak se chovaj ke starším generacím hodně viděj, asi úplně zase ty starší generace 

úplně zase nenahlížej do toho jak muž a žena, to zase oni úpně zase neviděj, ale víc jako viděj 

hodně tu společenskou formu toho gentlemanství a tak jako hodnotěj to negativně prostě, jako 
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jak mladý, jak to řikaj vždycky: "Parchanti nevychovaný." (smích) Teď to slyšim furt i teda 

na sebe (smích). No ale těm to vadí tem starším generacím, ty by to chtěli mít tady právě v 

rámci toho gentlemanství, víc zdvořilejší vůči ženám, vůči starším generacím prostě, 

pozdravit uctivě a oni toho ve svý podstatě zase tolik nechtěj. Jenom fakt mít jako tu úctu, ten 

respekt, prostě jenom prostě ukázat tomu druhýmu, že si ho prostě jakoby vážíš no. Oni toho 

zas tolik nechtěj ve svý podstatě, ale ty peskujou ty mladý to jo. Ne peskujou oni spíš takhle si 

o tom tak jako brblaj, jakože takový to: "To je ta dnešní mládež, to je ta dnešní mládež." A 

jako zase že by fakt za tim člověkem fakt jako šli a jako řekli mu: "Tohle nedělej", to ne. Oni 

prostě se i jako bojej a víš tak jako je to v tý úrovni toho nadávání a v tom špačkování na tý 

lavičce když se sejdou. (smích) Ale já budu taky špačkovat, špačkuju už teď.

JÁ: Vadí ti nějaké chování u mužů ve věku těch našich babiček?

ŽENA E: No zase tam, co mi na jednu stranu přijde takový hezký, tak zase sem mladá, už 

prostě žiju jinym způsobem, tak to, že ty pravidla jsou fakt jako takový striktní. Tam jsou fakt 

hodně ty vzorce toho společenskýho chování jako fakt hodně zakotvený a že zase když jako to 

překročí, takový jako že všechno má ty svý pravidla. Nebo ta velká společenská kontrola až 

taková jako moc no. Ale to zase asi kvůli tomu, že sem ta dnešní generace, která už to má 

prostě od mala prostě nastavený jinak. Prostě žena, který by se, i třeba tomu páru, narodilo by 

se jí dítě před svatbou, tak jako taky katastrofa prostě dřív, tak zas v tomhle je to takový jako 

pohodlnější. Jo, taková ta přemíra těch pravidel zase jako co má přesně ten muž kdy dělat 

nebo vlastně ve svý podstatě i ten pár co má dělat, jako kdy a když to tak nebylo, tak to bylo 

takový jako odsouzený. A co mi možná ještě vadí, že ty dědové mají někdy tu představu 

hodně takovýho toho genderovýho rozdělení. Jakože tohle a tohle neni pro ženu a tohle by 

žena měla a neměla. Že se třeba gentlemansky chovaj, ale zároveň třeba požadujou, aby je ta 

žena obskakovala.
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Příloha 3. Ukázka seznamu kódů

Tento seznam je spojen s otázkou:  Co je podle Vás pro muže gentlemana nevhodné v oblasti 

vzhledu a oblékání?

Vzhled-V

Co je podle 
informátorek 

pro muže 
gentlemana 
nevhodné

Mladší věková 
skupina

Starší věková 
skupina

Poznámky

Špína, 
neupravenost

(A, B, E) (V, W, Y, Z, X) (A) Říká, že na 
vzhledu 
mnohdy 
nezáleží.
(W) Vadí jí 
špinavé nehty.

Zápach (B, D, E) (V, W, Y, Z)
Špinavé a 
roztrhané 
oblečení

(B, C, E) (V, W, Z, X) (W, B, V) 
Zmiňují 
špinavé boty.

Šusťáky (C)
Ponožky v 
sandálech

(C) (A, D) Také se 
s tímto 
nešvarem 
setkávají.

Nevhodné 
oblečení

(A, C, E) (Y, V, W, Z, X) Pokud si muž 
vezme 
oblečení, které 
neodpovídá 
události, 
společnosti.
(X) Zmiňuje 
návštěvu 
Národního 
divadla.

Stažené kalhoty (D, B, E) (Y) Zmiňují 
viditelné 
spodní prádlo.

(W) Vadí jí strniště a opravdu zarostlí muži. (X) Chtěla by, aby byl muž oholen. (B) Dnes se 
na to neklade takový důraz.
(D) Pokud se někdo neumí chovat, neměl by nosit ani oblek. Spojuje si tedy oblek se 
slušným chováním. 
(E) Uvádí příklad Jamese Bonda.
(Y) Uvádí, že kdo je gentleman, nechává si záležet na oblečení. 
(X) Uvádí, že by nečekala slušné chování do někoho špinavého, v roztrhaném oblečení atd. 
Tato žena zároveň říká, že by měla v tomto ohledu muže vychovat opět rodina.
(X, D) Špinavé, roztrhané oblečen a neupravenost si tyto ženy spojují s "buranstvím".
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Příloha 4. Stručné srovnání příruček pravidel společenského chování

K účelu porovnání jsem vyčlenila z poměrně velkého množství publikací šest příruček 

společenského chování. Rozhodujícím kritériem pro jejich výběr byla především doba jejich 

vydání, místo vydání a národnost autora. Vzhledem k tomu, že se ve svém výzkumu zabývám 

situací v našem prostředí, mým požadavkem bylo, aby byly vybrané příručky vydané v 

českém, případně československém prostředí a napsané českými autory. Po zohlednění věku 

informátorek a celkové společenské situace a politických změn jsem se snažila rozdělit 

společenské příručky na dvě skupiny odpovídající dvěma časovým obdobím. Příručky v první 

skupině jsou vydané v období, kdy starší skupina informátorek přibližně prožívala období 

rané dospělosti a také se jedná o období komunismu, tedy období, které ovlivňovalo 

společenské chování. Příručky do druhé skupiny jsem proto vybírala z období po Sametové 

revoluci, tedy vydané po ukončení období komunismu. Cílem porovnání dvou kategorií 

příruček společenského chování je zjistit, jaké rozdíly se nacházejí v popisech společenského 

chování a tedy jak se liší obraz muže gentlemana v kontextu těchto příruček.

Starší skupina příruček

Milena Majorová - O slušném chování fakta (1970)

V první části se autorka zabývá prací a chováním na pracovišti, v další se přesouvá k chování 

ve společnosti jiných lidí a poslední část věnuje kulturnímu životu a kultuře bydlení.

Vlado Burian - Gentleman od A do Z (1970)

Knihu autor rozčlenil podle náhodných pojmů týkající se společenského chování, které seřadil 

podle abecedy. V této knize je tak možné najít mnoho vtipných a originálních témat jako 

například: ústřice, rýma, ponožky apod.

Dobromil Ječný - Brevíř moderního člověka (1968)

Brevíř moderního člověka je nejprve pojednání o etiketě obecně. Poté dochází k přesunu k 

etiketě běžného dne a chování v různých společenských situacích. Autor se zabývá také 

formami oficiálního společenského styku.
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Skupina příruček mladšího data vydání

Michaela Zindelová, Marie Formáčková - Vysoká škola bontonu (2006)

Autorky knihu rozdělily do tří oddílů, první se týká obecně správného chování v běžných 

společenských situacích, další část se zabývá chováním u stolu a poslední část je zaměřená na 

vzhled.

Vladimír Smejkal, Hana Schelová Bachrachová - Lexikon společenského chování (2011)

Autoři se v knize nejprve snaží zprostředkovat obecně informace o společenském chování. 

Dále popisují konkrétní způsoby chování jak v běžném životě, tak na veřejnosti, v soukromí, 

speciálních událostech. Nevynechávají ani oblast vzhledu, cestování a volného času.

Ivo Mathé, Ladislav Špaček - Etiketa (2005)

Kniha se snaží postihnout všechny situace, ve kterých se může člověk ocitnout. Spíše se ale 

zaměřuje na formální události, nežli situace běžného života

Porovnání příruček společenského chování

Obecně se většina tematických okruhů a konkrétních pravidel chování shoduje u obou 

kategorií příruček. Těmito tématy jsou například první kontakty s ostatními (pozdrav, 

představování, oslovování atd.), chování v zaměstnání, chování na ulici, v dopravě, v 

restauraci, chování u stolu, při různých kulturních a výjimečných událostech (např. divadlo, 

hostina, svatba atd.), konverzace, korespondence, způsob oblékání a celkový vzhled. Přesto se 

objevil určitý rozdíl v množství témat, kterým se příručky zabývají. Současné příručky 

předkládají mnohem širší okruh témat pravidel společenského chování. Celkově ale příručky 

obou kategorií představují velmi podobný obraz správného společenského chování. Z tohoto 

důvodu zde uvádím pouze ten nejzákladnější výčet témata a způsobů chování, ve kterých se

vyskytl nějaký rozdíl.
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První kontakty

V oblasti zdravení, oslovování a představování se pravidla chování v obou kategoriích 

příruček prakticky neliší. V oblasti zdravení se ale v současných příručkách objevuje nový 

možný způsob pozdravu a to líbání na přivítanou. Tedy o lehké dotyky tváří, jako je zvykem 

například z Francie.255 Starší příručky zahrnují do způsobů oslovení také označení 

"soudruhu", "soudružko", které zavedl soudobý politický režim. V dané době byla tedy nutná 

znalost toho, kdy se používají i tyto způsoby oslovení.256

Moderní technologie

Pravděpodobně největší rozdíly v případech konkrétních způsobů chování jsem zaznamenala 

v popisech chování spojeného s moderními technologiemi (telefony, sociální sítě atd.). 

Vzhledem k době vydání starších příruček je pochopitelné, že se v nich tato témata příliš 

neobjevují. V dané době nebyly ještě tyto technologie na tak vyspělé úrovni jako dnes, 

internet a mobilní telefony kupříkladu ještě ani neexistovali. Pokud se tak toto téma v 

kategorii starších příruček vůbec objevuje, týká se výhradně telefonování z pevné linky, 

případně telegramů. Muž gentleman by si tak měl být například vědom toho, v jaký čas je 

vhodné někomu volat, jakým způsobem hovor zahájit, ukončit atd.257  Současné příručky 

společenského chování již tento pokrok zohledňují a předkládají poměrně velké množství 

pravidel chování souvisejících především s používáním mobilního telefonu. Muž gentleman 

by se tak měl řídit určitými zásadami konverzace nejen při osobním styku, ale také při 

konverzaci přes mobilní telefony, sociální sítě, e-maily atd. Zde ale nejsou pravidla pro 

konverzaci tak přísná. V některých situacích tak například není v rozporu používání různých 

zkratek, "smajlíků" atd. Přesto by měl muž gentleman tento projev vždy uzpůsobit člověku, 

kterému právě píše.258 Muž gentleman by měl také vědět, kdy je vhodné telefonovat a kdy 

naopak ne, například ve veřejné dopravě.259

Řeč těla

Současné příručky kladou mnohem větší důraz na neverbální komunikaci. Podle nich by se 

měl muž gentleman naučit také to, jaká sdělení vysílá svým postojem, výrazem obličeje, 

gesty, doteky, vzdáleností mezi protějškem a jak tedy neverbální komunikaci použít k 

                                                            
255 MATHÉ, Ivo a Ladislav ŠPAČEK. Etiketa. 
256 JEČNÝ, Dobromil. Brevíř moderního člověka. 3. vyd. Praha: Svoboda, 1970.
257 BURIAN, Vlado. Gentleman od A do Z neboli 181 společenských přikázání. Praha: Merkur, 1970.
258 SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování.
259 MATHÉ, Ivo a Ladislav ŠPAČEK. Etiketa.



71

vytvoření správného dojmu.260 Ve starší kategorii příruček jsou zmínky k tomuto tématu 

mnohem menší. Pokud se v příručkách objevují, jedná se o zmínky k postoji, úsměvu a 

očnímu kontaktu.261

Cestování

V současných příručkách se také věnuje větší pozornost cestování a pobytu v zahraničí. 

Správný muž by měl vědět, jaká pravidla platí pro cestování dopravními prostředky všeho 

druhu a jakým způsobem se chovat, pokud se chystá navštívit cizí zemi. Tedy například 

zjistit, jaké způsoby chování se v dané zemi dodržují, aby nedošlo ke zbytečným 

nedorozuměním.262 Starší příručky chování se věnují spíše oblasti rekreace a dovolené v 

tuzemsku atd. Proto se v této souvislosti objevují například pravidla o chování v lese, 

ohleduplnosti vůči ostatním rekreantům atd.263 Tento rozdíl je opět velmi pochopitelný, 

vzhledem k tomu, jaké byly možnosti cestování dříve a jaké jsou dnes. V současnosti 

přicházíme do kontaktu s jinými kulturami velmi často a je tak nutné vědět, jak se v takových 

situacích správně zachovat.

Práce

Pracoviště je také místem, kde se dostáváme do různých společenských situací. Proto v obou 

kategoriích příruček nalezneme pravidla, jak by se měl správný muž chovat na pracovišti, aby 

dobře odváděl svou práci a zároveň vycházel se svými spolupracovníky, nadřízenými či 

podřízenými. Přesto věnují současné příručky tomuto tématu větší pozornost. Pozornost se 

věnuje například také přípravě na pohovor, správnému výběru oblečení atd.264 V moderních 

příručkách se také objevují termíny jako "mobbing", "bossing" a sexismus, se kterými se 

člověk může na pracovišti setkat, ale které ke správnému chování rozhodně nepatří.265
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