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íloha 1. Korpus SYN – lemma N mec, N mka, n mecký 
 

mci jsou precizní/p esní a dbají na kvalitu 25 

mci jsou spo iví 14 

mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 11 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a kritizují 10 

mci jsou houževnatí, pracovití a mají disciplínu 7 

mci jsou fašisté 6 

mci jsou po ádkumilovní    6 
                                                                                                                                                                                  

mci milují svoje uzeniny a hodn  pijí alkohol 5 

mci jsou vlastenci a milují sv j jazyk 4 

esko- mecké vztahy nejsou dobré 3 

mci jsou kulturní národ: kreativní, p edevším dob í hudebníci  3 

mci vyznávají nechutné porno 3 

 

  



II 
 

zdroj 
 

lemma 
 

stereotyp 
Týden, . 
32/2008 

vzkaz : pokud jde o kvalitu , 
chceme být jako mci 

. Šokující , není - liž pravda ? 
Citroën C5 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Deníky 
Moravia, 21. 2. 
2009 

od jedné chalupy ke druhé , a i 
když  jsou mci 

dob í , kvalitu mezi tisíci 
dodavatel  zkrátka neuhlídáte . 
Pro 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Televizní 
zprávy - 
psychický 
nátlak? 

Ne náhodou , jak upozor uje Petr 
mec , p eložili p esní mci 

americký termín public relations 
jako " práce s ve ejností " 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Hospodá ské 
noviny, 7. 11. 
2005 

podporuji . M j šéf - majitel firmy - 
je typický mec 

. Suchý , p esný . D lalo mi ur ité 
problémy , 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Kniha o 
medovin  

suché , ale plné . Nep ekvapí , že 
tradi  precizní mci 

mysleli i na zcela jiné detaily : " 
Když konšelé 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Pando ina 
sk ka 

dost asu , " odpov l Savarone . " 
Doufám . mci 

jsou d kladní . " Fontini-Cristi 
estal psát a zadíval se 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Piju aj 
ze t í popsaných zp sob  " recept  
" . Tradi  punti ká ští mci 

sestrojují dokonce tabulky 
tvrdosti . Podle v tších m st , ale 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Chata  a 
chalupá , . 
5/2005 

zorganizovat nákup materiálu a 
hlavn  dohlížet na kvalitu práce . N mci 

by špatné výrobky nevzali . 
vodn  jsem nemyslela , že 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Mladá fronta 
DNES, 17. 10. 
2002 

volil druhou možnost . " eši 
nejsou tak d slední jako mci 

. Ti musí mít všechno p esné . 
Neexistuje , aby 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Týden, . 
32/2008 

vzkaz : pokud jde o kvalitu , 
chceme být jako mci 

. Šokující , není - liž pravda ? 
Citroën C5 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Reflex, . 
11/2004 

Jinak jsou nám docela podobní - 
nejsou tak precizní jako mci 

a ob as nechávají v ci takzvan  
vyhnít . V em bychom 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Geraldova hra 
starý " ) a p evodovka poslední 
dobou , p es všechnu meckou 

kladnost , ob as m la malé 
mouchy . Jednou z nich 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Respekt, . 
6/2001 

marky coby symbolu svého 
povále ného úsp chu ) . mecký 

smysl pro p esnost a Kohl 
obdivoval francouzský životní styl 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 



III 
 

Mitterrand ctil a 

Ned lní Blesk, 
. 46/2003 

podzemních štolách dosud leží 
pe liv  zakonzervované 
písemnosti , zachycující s meckou 

esností jmenné seznamy jejích 
len  a d rník  . Prý by 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Periskop - 
auta, ro ník 
1999 

lehké vzrušení . Po adatelé se celé 
akce ujali s p íslove nou meckou 

dokonalostí a p esností . Ješt  
ed startem jsme absolvovali 

krátký 
mci jsou precizní/p esní a dbají na 

kvalitu 
Mladá fronta 
DNES, 8. 11. 
2005 

. " Letišt  zde mají nové . Navíc 
jsme na mecké 

 a pov stná p esnost N mc  
je tady vid t , " 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Mladá fronta 
DNES, 14. 4. 
2003 

na ni velmi t ším . Ona je typickým 
kazem pov stné mecké 

preciznosti , esnosti a 
vytrvalosti , " íká o 
dvaadvacetileté 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Hospodá ské 
noviny, 20. 2. 
2004 

domácích . Až na jednu výjimku , 
kterou je typická mecká 

preciznost a p esnost , v etn  
ísn jšího dodržování 

stanovených pravidel . 
mci jsou precizní/p esní a dbají na 

kvalitu 
Deníky 
Bohemia, 16. 1. 
2004 

jí zprvu jiná v c . " P ekvapila m  
ta tradi ní mecká 

esnost , až punti ká ství . 
Nemohu íci , že manžel 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

 

Kolik nad je má smrt
 

odborník m nepoda ilo a asi už 
nepoda í vysv tlit . P i vší mecké 

logice , p esnosti a d kladnosti 
bylo v tom všem hodn  

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

 

Magazín Práva, . 28/2005
 

Bavorsku se mi líbilo , byl to jiný 
sv t a mecký 

smysl pro po ádek a p esnost mi 
vyhovoval . Taky jsem 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

 

Deníky Bohemia, 8. 6. 2005
 

prom nilo v trosky . " Ale dnes je 
vše s meckou 

kladností a p esností citliv  a 
vkusn  zrestaurováno . Celému 

stu 
mci jsou precizní/p esní a dbají na 

kvalitu 
 
Lidové noviny - 
165/1996 
 

) . Jednou z nich je hravost 
básníkova balancování mezi meckou 

esností a eskou intuitivností , 
navíc zprost edkovaná významy 
dvou anglických 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 



IV 
 

Lidové noviny, 
1. 7. 2006 

pot šilo kvalitní provedení 
interiéru . Všechno je tu vyrobené s meckou 

esností a poctivostí - kovové 
výpln  jsou skute  kovové , 

mci jsou precizní/p esní a dbají na 
kvalitu 

Právo, 8. 3. 
2007 

generální sekretá ka 
organiza ního výboru Liberec 
2009 Kate ina Ny ová . Od meckých 

po adatel  cht jí p evzít 
edevším p esnost a organizaci , 

od japonských 
mci jsou precizní/p esní a dbají na 

kvalitu 
Magazín Práva, 
. 14/2009 

za alo jezdit víc cizinc  , v tšina z 
nich byli práv  mci 

,  protože to tady pro n  bylo levné 
. A mci jsou spo iví 

Lidové noviny, 
18. 10. 2005 

až dvakrát déle . Rusové také 
nejsou  spo iví  jako nap íklad mci 

a další turisté ze Západu . Utratí od 
90 do mci jsou spo iví 

Reflex, . 
19/2008 

v novém , p tihv zdi kovém hotelu 
nebydlí bohatší Poláci a chudší mci 

, na které eské Krkonoše zbyly 
vzhledem k jejich ekonomické mci jsou spo iví 

Deníky 
Bohemia, 6. 5. 
2008 

v echách nakupovat . " Je to hodn  
slabé . mci 

prost  neutrácí jako d ív . Asi nás 
eká bankrot , mci jsou spo iví 

Aktuáln .cz, 8. 
11. 2008 

pozoruhodný výlet do míst , která 
zalid ují vietnamští trhovci , mci 

cestující za lacinými nákupy i 
sexem a hleda i alternativního 
zp sobu mci jsou spo iví 

Hospodá ské 
noviny, 4. 3. 
2005 

pro oblast láze ství a cestovního 
ruchu Ji í Behenský . Spo iví mci 

, kte í tvo í zase v tšinu ve 
Františkových Lázních , m li mci jsou spo iví 

Hospodá ské 
noviny, 12. 1. 
2007 

zákazníky hned ty i erpa ky . A 
nejen laciný benzin láká mce 

k eským pumpám . " Na odbyt jde 
i další mci jsou spo iví 

Hospodá ské 
noviny, 14. 4. 
2008 

vracejí . Oce ují hodn  zelen  a 
park  . Navíc jsou v porovnání s  N mci 

mci št ejší . Jezdí také na 
mnohem delší dobu lé ení mci jsou spo iví 

Hospodá ské 
noviny, 14. 4. 
2008 

Mariánských Lázní . Ty sice byly 
dosud doménou spíše spo ivých N mc  

, ale jídelní lístek i propaga ní 
materiály v azbuce jsou mci jsou spo iví 

Lidové noviny, 
. 73/1999 

po ítá s p ísnými kontrolními 
mechanismy a dodate nými 
úpravami . Spo ivý mecký 

duch se zde prosadil na plné e . 
Summit EU mci jsou spo iví 

Hospodá ské pár kilometr  u nás - to je pro meckého zákazníka po ádný rozdíl , " píše mci jsou spo iví 



V 
 

noviny, 15. 2. 
2001 

tradi  spo ivého editelka SA R Eva Illichová 

Lidové noviny, 
20. 10. 2008 

veletrhu nevybral náhodou . Práv  
v Mnichov  se totiž soust edí mecká 

smetánka . Od spo ivých N mc  
však nelze o ekávat stejné útraty mci jsou spo iví 

Mladá fronta 
DNES, 21. 10. 
2006 

pad lané zna ky renomovaných 
výrobc  , láká do tržiš  nejen 
spo ivé mecké 

turisty . Stále ast ji nelegální 
zboží p ivádí i celníky a mci jsou spo iví 

Sv t motor , . 
18/2006 

už nikdy nemohl ídit ? ! Cht la prý 
ušet it Šet ivá mka 

cht la údajn  uspo it peníze za 
evoz mrtvé matky , kterou mci jsou spo iví 

Smrt mor ete 
pohlédl k lavici , " vy mluvíte skoro 
jako ten mec 

. Musíte jet touhle bárkou , 
nesmíte p istát , musíte 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Hájili jsme 
hrad 

cht lo pry  . Kapitán Frank se 
choval suverénn  jako opravdický N mec 

. P echázel od skupinky ke 
skupince a ledabyle trousil 
poznámky 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Blesk, 1. 8. 
2008 

nesm ly na hlavní toalety jen kv li 
tomu , že  nejsou mci 

. Horší však bylo , že si nemohly 
hrát na 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Právo, 28. 7. 
2005 

. Noviny ale ne tu , vždy  to by ani  
nebyli mci 

, kdyby nekritizovali ( ho ce se 
pousm je ) . Jste 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Blesk, 11. 5. 
2009 

platy se Západu neblíží . Pro  
nejsme tak dob í  jako mci ? " Pokud se u nás montují auta , je 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Právo, 28. 7. 
2005 

. Noviny ale ne tu , vždy  to by ani  
nebyli mci 

, kdyby nekritizovali ( ho ce se 
pousm je ) . Jste 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Xantypa, . 
10/2009 

hluboce zako en ny , že významn  
ovliv ují vztahy mezi nimi . mci 

jsou nebezpe ní a rozpínaví a je 
eba držet je na 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Právo, 24. 7. 
2008 

nejhorší zkušenosti s úpln  jinými 
národnostmi . " Nejhorší jsou mci 

a Ameri ané . Nepozdraví , 
nepod kují , jsou nafoukaní a 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Mladá fronta 
DNES, 20. 10. 
2001 

stranu , na spole enskou prestiž si 
ech , stejn  jako mec 

, nest žuje . Pouze v echách jí 
neodpovídá odm na . 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Sport, 24. 3. 
2007 

a tak , " íká jeden ze zam stnanc  
hotelu . mci 

si ale p ivezli i do prestižního 
hotelu svého vlastního kucha e 

mci jsou povýšení, chovají se suverénn  a 
kritizují 

Deníky 
Bohemia, 19. 8. 

víc . Snaží se pomoci , nejsou tak 
bohatí  jako mci 

. Jsem závislá na jejich lásce k 
bližnímu . Na mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 



VI 
 

2009 
Policista, . 
6/2005 

Pension a ve skute nosti šlo o 
luxusní bordel pro prachaté mce 

. " Otev eno bylo ty iadvacet 
hodin denn  , my m ly mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Právo, 29. 9. 
2006 

turist  se stejnými klobouky , jen 
ob as jsme zahlédli bohatého mce 

v mercedesu . Až po Listopadu 
jsme si museli za ít mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Týden, . 
49/2006 

Evropy . Zvlášt  tento požadavek 
musí znít v uších v tšiny mc  

, známých milovník  
automobilismu , až jako 
extremismus . Že mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Právo, 22. 1. 
2001 

dotázaných reagoval slovy : " Když 
se budeme mít jako mci 

, tak pro  ne " . O svozu tuhého 
komunálního mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Mladá fronta 
DNES, 15. 7. 
2004 

bez va ení a nutného škudlení . " 
Neutrácíme tak jako mci 

, ale p ece jen za ínáme chodit do 
restaurací , " mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Mladá fronta 
DNES, 14. 7. 
2004 je i v tom , že nejste tak sytí jako mci 

, ti jsou jakoby zpohodln lí , o moc 
jim nejde mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Mladá fronta 
DNES, 13. 12. 
2008 

 žijí jako eši a my chceme žít 
astn  jako mci 

. Chceme být v i ech m 
nep edstaviteln  velkorysí , " 
zap ísahal mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Mladá fronta 
DNES, 21. 9. 
2004 

jsou bezpochyby špatn  placeni . 
Ani léka i nedosahují bohatství 
svých meckých 

koleg  . Špatn  placen je kdekdo 
pro  mu nep idat ? mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Na košt ti se 
dá i lítat aneb 
Nemožné ženy 

Západ jako vynikající poslušné a 
pracovité manželky . Pokud n jaký n mecký 

zazobanec nechce Vietnamku , pak 
že mít ešku , která mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Lidové noviny, 
4. 11. 2008 

spole nost význam jaderného 
deterentu . Chcete se nám , vy me tí 

zazobanci , pomstít za Beneše a 
koupit si chalupy , mci jsou bohatí a hodn  utrácejí 

Respekt, . 
21/2005 

poeticky hovo í jako o " m stské 
mlhovin  " . Po ádkumilovní mci 

naopak užívají pro tento nový typ 
zástavby , který není mci jsou po ádkumilovní 

Hospodá ské 
noviny, 16. 3. 
2007 

je t eba politik m p ist ihnout 
ídla i v rozpo tové politice . mci 

jsou po ádkumilovní , a ada z 
nich se up ímn  stydí mci jsou po ádkumilovní 

Deníky oproti Západní Evrop  . " eši mci , ale jsou úžasn  pracovití , šikovní mci jsou po ádkumilovní 



VII 
 

Bohemia, 26. 9. 
2005 

nejsou tak po ádní jako a vynalézaví . 

Hospodá ské 
noviny, 28. 12. 
2007 

esnost a dochvilnost . eši jsou 
pro vás po ádkumilovní jako mci 

? Ano . Máte k nim blízko i v 
logickém mci jsou po ádkumilovní 

Právo, 6. 9. 
2005 

, který je p ece jenom oproti 
ostatním , jako  je mec 

, daleko b hav jším typem . Snad u 
Myšáka jsem sledoval 

mci jsou houževnatí, pracovití a mají 
disciplínu 

Hájili jsme 
hrad 

povím vám pro  . Bylo to nemožné 
proto , že mci 

jsou korektní , a taky proto , že 
nejsou blázni 

mci jsou houževnatí, pracovití a mají 
disciplínu 

Deníky 
Bohemia, 4. 6. 
2004 

adu let jsou jako buldoci 
nesmírn  bojovní , stejn  jako mci 

. Udivují skv lou fyzi kou , ale na 
druhé stran  zaostávají 

mci jsou houževnatí, pracovití a mají 
disciplínu 

Deníky 
Bohemia, 4. 11. 
2005 

lidé naší kultury , snášenliví , 
pracovití , stejn  jako mci 

. Ale vzpomínám si , jak se o totéž 
ucházel 

mci jsou houževnatí, pracovití a mají 
disciplínu 

Blesk, 10. 2. 
2003 

byla jediná : Naše 
nedisciplinovanost . Kdybychom 

li disciplínu jako mci 
, tak jsme na mistrovství sv ta jeli . 
" - 

mci jsou houževnatí, pracovití a mají 
disciplínu 

Mladá fronta 
DNES, 23. 7. 
1994 

Jsou to houžve a mají b h v krvi 
stejn  jako mci 

. My obecn  tyto vlastnosti 
nemáme , takových se najde 

mci jsou houževnatí, pracovití a mají 
disciplínu 

Lidové noviny 
- sport, . 
288/1998 

žete popsat rozdíly mezi ob ma 
hrá kami ? Steffi byla klasický mecký 

pracovitý typ . Byla to velká 
atletka , která se 

mci jsou houževnatí, pracovití a mají 
disciplínu 

Dvoje noviny, 
. 17/2005 , že je ech . Ve druhé , že je mec 

, ale antifašista , který bojoval 
proti n mecké okupaci , mci jsou fašisti 

Mladá fronta 
DNES, 27. 8. 
2005 

íslušnosti . Jsme zase tam , kde 
jsme byli : mci 

rovná se fašisti , levice komunisti , 
komunisti agenti . mci jsou fašisti 

Reflex, . 
9/2001 

jako zobecn ní , že " erný kradou " 
a " mci 

jsou fašisti" . Myslivost jako v da 
je dostate  obsáhlá mci jsou fašisti 

Mladá fronta 
DNES, 21. 09. 

dcera Hildegarda dožily sv j život 
v esku . Ne každý mec 

byl fašista , to je klišé , íká 
historik Houfek mci jsou fašisti 



VIII 
 

2005 
Mladá fronta 
DNES, 19. 12. 
2000 . " Ve škole jsme se u ili , že co mec 

, to fašista . A najednou jsem se 
kdy ve mci jsou fašisti 

Lidové noviny, 
. 109/1992 

, protože ty icet let se vlastn  
stále hovo ilo , že mci 

jsou fašisti , " prohlásil po prvním 
spole ném jednání p edsed  mci jsou fašisti 

Dobrý den s 
kurýrem, . 
51/2009 

objevuje kachna , husa nebo 
krocan . Nebyli by to mci 

,  kdyby zapomn li na své 
charakteristické bu ty a pe ené 
vinné mci milují svoje uzeniny a hodn  pijí 

Sport, 5. 4. 
2008 

co se tý e uzenin a párk  , v tom 
jsou mci 

fakt dob í . Jsou to vynikající 
lah dky . " * mci milují svoje uzeniny a hodn  pijí 

Magazín Práva, 
. 52/2008 

že echové sice mnoho jedí , ale 
nepijí tolik jako mci 

. O století pozd ji se už oba národy 
vyrovnaly . mci milují svoje uzeniny a hodn  pijí 

Reflex, . 
52/2005 

Angli an , který se musí opít 
plze ským , ani jako mec 

, který musí ochutnat klobásy , 
kolena , špeky , mci milují svoje uzeniny a hodn  pijí 

Deníky 
Bohemia, 22. 1. 
2004 

na barové stoli ce . Velké panáky 
do n j padaly jako mci 

do krytu . " vou jako pavijáni v 
džungli , mci milují svoje uzeniny a hodn  pijí 

Respekt, . 
13/2000 

s Treyem Parkerem , sest elují 
sociáln  kulturní deviace typu " meckého 

fekálního porna " anebo 
nepochopitelného hereckého 
úsp chu Barbry Streisandové . mci vyznávají nechutné porno 

Aktuáln .cz, 
21. 11. 2008 

domovském open spacu a 
záv re nou souloží jako 
vyst iženou z laciného meckého 

porna . Vy nám taky šéfe shrnuje 
ehledn  všechny typické mci vyznávají nechutné porno 

Reflex, . 
17/2009 

kosou ? K tak p íšernému 
asexuálnímu archetypu nesáhli ani 
v meckém 

pornu ! První i poslední , kdo kdy 
ženy vyzbrojil mci vyznávají nechutné porno 

Deníky 
Bohemia, 29. 6. 
2009 

prost edí zm ní v tak ka antickou 
tragédii . " Habermann byl mec 

,  ale s eskými sousedy úpln  
žn  vycházel , s esko-n mecké vztahy nejsou dobré 

Právo, 15. 7. 
2005 

bylo na každém kroku dáváno 
najevo , že jsou p edevším mci 

,  a tudíž zde nejsou vítáni . M že 
se n kdo esko-n mecké vztahy nejsou dobré 

Reflex, . . " Nastal chaos a lidé nev li , mci átelé , nebo nep átelé . " Pak esko-n mecké vztahy nejsou dobré 
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5/2009 jestli  jsou ijel inspektor a 
Právo, 8. 11. 
2005 

jak n co takového mohl dopustit 
tak kulturní národ jako práv  mci . A zjistil jste to ? Ne . N emu jsem 

mci jsou kulturní národ: kreativní, 
edevším dob í hudebníci  

Na prahu 
národní 
existence 

" pohyblivá fantazie Slovan  " s " 
divoce sm lým smyslem mc  

" , p emž ob  strany ztratily 
mnoho ze své osobitosti 

mci jsou kulturní národ: kreativní, 
edevším dob í hudebníci  

Mladá fronta 
DNES, 26. 6. 
2003 

le  kv li pov sti unie ho utajuje : je 
vášnivý jako mec 

, pracovitý jako Ital , skv lý kucha  
jako Brit , mci jsou vášnivý 

Krize 

enesl pozornost . Podle n j 
skute  vypadala jako typická 
energická mka 

, jak nazna ovalo její jméno . M la 
úctyhodné proporce a mci jsou vášnivý 

Reflex, . 
3/2002 

Belgi an " . Následují další zem  
patnáctky . Vtipný jako mec 

. Diskrétní jako Dán . Skromný 
jako Špan l . Št drý mci jsou vtipní 
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íloha 2. Dotazník ke stereotypu N mce v eštin  
Pozn.: Z d vodu zachování autenti nosti odpov dí zde p edkládáme shromážd ná data bez jakýchkoli zásah  tak, jak je uvedli respondenti. 

resp
ond
ent 

v

k 

muž
/ 
žena 

míst
o 
naro
zení 

1) Jaké 
významy 
má slovo 

mec? 

2) Jaká 
další 
slova 
znáte/po
užíváte 
pro 
pojmeno
vání 
národnos
ti N mec? 

3) Které 
rysy podle 
vašeho 
názoru 
charakteri
zují 
typického 

mce? 
(Jak by m l 
typický 

mec 
vypadat?) 

4) Na 
základ  

edchozí 
otázky 
dopl te 

tu: 

5) 
Vyjmenujte 
jakékoliv 

edm ty a 
ci, které 

charakterizují 
mce. 

6) Dopl te 
podstatné 
jméno, které 
vám evokuje 

ídavné 
jméno 
„n mecký“. 

7a) 
Dopl te 
sloveso 
(n co, co 
typicky 

lá) do 
t a 

vysv tlete, 
co tato 

ta 
znamená. 

7b) Dopl te 
sloveso (n co, 
co typicky 

lá) do v t a 
vysv tlete, co 
tato v ta 
znamená. 

8) 
Uve te 
všechna 

ísloví o 
mcích, 

která 
znáte. 

9) Znáte 
jaký 

vtip/vtipy o 
mcích? 

Pokud ano, 
napište jaký. 

1 
2
4 žena 

Jihla
va 

obyvatel 
zem , 
která s 
námi 
sousedí 

our, 
Skop ák 

pe livý, 
esný, 

rezervovan
ý; 
vzhledov  

 napadá 
typický 
árijec 
(blon atý, 
modré o i), 
i když vím, 
že v tšina 

mc  tak 
nevypadá, 
a potom 

„Je to 
mec, ale i 
esto p išel 

pozd .“ 

- pivo, dirndl, 
bu t, dobrá 
ekonomika, 
problematick
á historie 

mecký/á/é 
ov ák 

-rá kuje 
Vyslovuje r 
jako 

mec. 
 

a. Je to tu 
zorganizovan
é n meckým 
zp sobem/po 

mecku/n
mecky. – do 
detailu, 
propracované 

 by 
jenom 
zajímalo, 
kde 
ud lali 
soudruzi 
z NDR 
chybu 
(není to 

ísloví, 
ale jen 
pr povíd
ka z 
filmu, ale 
nic 

Blondýna si 
jde v N mecku 
koupit 
baterky a 
povídá: „Dv  
tužkové 
baterky 
prosím.“ „Wie 
bitte?“ ptá se 
prodava ka. 
„Ne, nabité, ty 
krávo!“ 
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Vávra a 
Šteindler v 
krojích v 
Alles Gute 

 
nenapad
á). 

 
 

2 

 
 

2
7 

 
 
muž 

 
 
Da i
ce 

 
Jméno, 
státní 

íslušní
k 

mecka
, osoba 

ijížd jí
cí z 

mecka 

 
 
Skop ák, 
Dederón, 
Bavor, 
Nácek 

 
systematic
ký, p ísný, 
odm ený; 
vysoký, 
blon atý, 
modrooký, 
lederhose
n 

 
 
„Je to 

mec, ale 
bordelá .“ 

 
 
- Audi, BMW, 
VW, Siemens, 
Bosch 

 
 

mecké auto 

 
 
Vypadá 
jako 

mec. 
-vysoký, 
blon atý, 
modrooký 

 
 

ídí to po 
mecku. – 

systematická 
organizace 
výroby 

 
Za ínáš 
frickovat

t - 
obracíš 
se na 

mecko
u stranu 
- fandíš 

meck
u 

 
 
neznám 

3 
2
7 žena 

Prah
a 

ob an s 
mecko

u 
národnos
tí 

Germán, 
Skop ák, 

mluvící 
mecky, 

vyšší, 
statn jší 
postavy, 
trochu 
egocentric
ký, 
vychlouba
vý, 
sdružující 
se s 
ostatními 

mci ve 
tší 

skupin  
lidí 

zných 

„Je to 
mec, ale 

je celkem 
fajn". 

auta, pivo, 
marka, 
abstraktní: 
politika, 
válka, sport 

mecká 
kanclé ka 

a. Je 
namyšlený 
jako 

mec. 
(m la jsem 
to "št stí" 
potkat 
namyšlené 

mce) 
 

Kam 
mci 

nedojeli 
na 
tankách, 
tam 
dojeli na 
markách
. 

pouze 
klasické vtipy, 
kde vystupují 
zástupci 

zných 
národností, 
tudíž 

mecká 
íslušnost 
že být 

zam nitelná s 
jakoukoliv 
jinou 
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národností
, p átelský, 
vzd laný 

4 
4
0 muž 

eb
 

Ozna ení 
mecké 

národnos
ti, eské 

íjmení Skop ák 

vysoký, 
blond 
vlasy, 
modré o i, 
hlu ný 

„Je to 
mec, ale 

nechová se 
povýšen . 

eintopf, víno, 
hákový k íž 

a. 
mecký/á/é 

ov ák 

esný 
jako 

mec. ? neznám 

Slyšel jsem 
vtipy typu: 
„Sešel se Rus, 

mec a 
Ameri an …., 
ale také 
nevím. 

5 
5
3 žena 

Tepl
ice 

Je to 
název 
národa, 
jako 
každý 
jiný. 

our
, Fricek 

1) Typický 
mec? V 

dnešní 
Evrop  je 
to t žké 
ur it. Mám 

mecké 
íjmení, 

ale v 
mecku 
íbuzné 

nemám. 

„Je to 
mec, 

ale…není 
pünktlich. „ 
:-) 

esnost, 
klobáska, 
Goethe, 
BMW, 
hrázd né 
stavby, 
Oktoberfest 

a. 
mecký/á/é 

národnost, 
literatura 

a. Padá do 
krytujako 

mec. 
tzn. velmi 
rychle ? neznám neznám 

6 
3
6 muž 

Prah
a 

1) osoba 
mecké 

národnos
ti, silný 
(vlivný a 
ekonomi
cky 
vysp lý) 
sousedící 
národ (v 

1) 
helmut, 
skop ák, 
dederon 

1) typické 
vlastnosti 
národ  
jsou dost 
sporná 
otázka, 
obecn  se 
ale 

mc m 
isuzuje 

„Je to 
mec, ale 

lajdák.“ 

1) n mecká 
auta (BMW 
ili bavorák, 

Wolksvagen, 
Wartburg, 
Trabant, pivo 
(Oktoberfest)
, bílé klobásy 
(bratwurst), 
kšandy a 

a. 
mecký/á/é 

ordnung 

a. U vanej 
jako 

mec. 
kdo, 

kdo je 
hlu ný, 
mluví 
hlasitým 
povýšený
m tónem ? neznám 

1) N mci 
pronásledují 
partyzány a ti 
vb hnou do 
statku. 
Rozhlíží se, 
kam se 
schovat, ale 
nenapadne je 
nic jiného než 
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sou asno
sti – 
„N mec 

lá lepší 
auta než 
my“), 
silný 
(vojensk
y) a 
nep átels
ký 
sousedící 
národ 
(ve 40. 
letech 
20. 
století – 
„N mec 
zabral 
pohrani í
“), první 

ech na 
Severním 
pólu 

po ádek a 
pe livost 
(ordnung), 
pracovitos
t, hlu nost 

klobou ek 
(Karl a Egon 
v eské sod ) 

studna 
uprost ed. 
Rozhodnou se 
proto, že do ní 
sko í a budou 

lat ozv nu. 
mci 

vb hnou na 
dv r a 
rozhlíží se: 
„Kde asi 

žou být?“ 
Ze studny se 
ozve ozv na: 
„…být, být…“ 
„Kam se asi 
schovali?“ „… 
schovali, 
schovali…“ 
„Že by byli až 
za statkem v 
lese? „… v 
lese, v lese…“ 
„Nebo tady ve 
studni?“ „…ve 
studni, ve 
studni…“ 
„Rad ji do ní 
hodíme 
granát.“ „…v 
lese, v lese…“ 

7 
5
9 muž 

Tepl
ice 

íslušní
k 

Sasík, 
Helmut, 

Upjatý, 
akurátní, 

Je to N mec, 
ale jinak 

Nápadn  
barevné, mecký dril 

a. 
Ukázn ný 

b. 
Preciznímn

Nejslavn
jší 

Když jdou dva 
mci, jeden 
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mecké
ho 
národa. 

Dederón,
Šváb, 
vep i 

ve svazové 
i v 

uniform  
jakého 

spolku, se 
smyslem 
pro 
kastování, 
vlajky, 
zp v, 
pochodová
ní a káze . 

vcelku 
normální 

nevkusné 
oble ení. U 
nás jsou 
schopni si 
objednat 
ízek s 

knedlíkem. 
Za hranicemi 

mecka 
jsou hlu ní. 

me tí 
turisté se v 
našich 
horách 
chovají 
ukázn , 
ohledupln  k 

írod , jsou 
vždy 
vybaveni 
znalostmi 
trasy. 
Odsunutí 

mci ( i 
potomci) 
mají po ad 
ke své bývalé 
vlasti 
hluboký 
vztah. 
Nápadn  
barevné, 
nevkusné 

jako 
mec. 

(Poslouch
ají i 
psedoauto
rity) 

meckým 
zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 
Mají smysl 
pro po ádek, 

esnost. 

mci 
byli židé. 

je vždy velitel. 
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oble ení. U 
nás jsou 
schopni si 
objednat 
ízek s 

knedlíkem. 
Za hranicemi 

mecka 
jsou hlu ní. 

me tí 
turisté se v 
našich 
horách 
chovají 
ukázn , 
ohledupln  k 

írod , jsou 
vždy 
vybaveni 
znalostmi 
trasy. 
Odsunutí 

mci ( i 
potomci) 
mají po ad 
ke své bývalé 
vlasti 
hluboký 
vztah. 

8 
5
2 žena 

Prah
a 

1) n mý - 
tedy ten, 
který 
mluví 

1) 
Skop ák, 
Helmut, 

our

1) 
akurátnost
, 
pracovitos

Je to N mec, 
ale 
sympatický 

bierfest, 
tuplák, 
lederhose, 
tralalá ek, 

a. 
mecký/á/é 
esnost, 

ov ák, 

a. Chodí po 
horách 
jako 

mec. 

a. úprava 
zahrady, 
domu. 

meckým neznám 

Když jde 
Špan l a ek 
na pivo, kdo 
platí? N mec. 
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jiným 
jazykem 
a není 
mu 
rozum t, 
jako by 
byl n mý 

, 
Dederon, 
Fricek 

t, hlu nost bratwurst, 
dálnice, 
vypiplanost, 
uhlazenost, 
marka  

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 

9 
4
5 muž 

Prah
a 

obyvatel 
mecka

, resp. 
lov k 

m. 
národnos
ti (v 
Rusku, 
Rumunsk
u, 
Texasu.....
. 
údajn  
slovansk
é 
pojmeno
vání 
„N mci“ 
znamená, 
že jsou to 
ti, co jsou 
„n mí“ – 
ale kdoví, 
jestli to 
není 
jenom 

Germán/
-
ka/Germ
áni, 

ur 
(málo)Sk
op ák, 
nácek, 
Fritz, 
Dederák
/Dedero
nec – 
jenom 
pro 
východní  
pro ženy: 

mkyn  
(z 
legrace) 

Vzhledov : 
klišé zní 
(podobn  
jako pro 

echy) na 
dovolené 
nosí muži 
ponožky v 
sandálech, 
myslím si 
ale, že to 
platí jen 
pro ur ité 
starší 

kové 
kategorie 
a sociální 
skupiny, 
resp. jejich 
kombinaci. 
Ženy mají 
spíš 
tendenci k 
sportovní
mu, 
praktické

„Je to 
mec, ale 

je s ním 
legrace 

kolo/auto, 
dóza na 
sva inu, 
kalíšek na 
snída ové 
vají ko + 
(há kovaná) 
zah ívací 
epi ka na 

vají ko, 
odst edivka 
na salát (v 
každé 
domácnosti), 
látkové tašky 
na nákupy 

mecký/á/é 
po ádek, (pivo 

Maká jako 
mec. 

- když 
mec 

maká, tak 
fakt na 
100 % - 
anebo 
nechá 
makat jiné, 
to 
samoz ej

 taky, 
pak ale 
dohlíží, a 
to se snaží 
taky d lat 
na 100  
%. 

Jít na to - 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 
- snaží se v ci 
ešit n kdy 

možná až 
zbyte  
podrobn  a 
komplikovan

 a bez 
schopnosti 
improvizovat
, asto se diví, 
když n co 
nefunguje 

 

Jaký je rozdíl 
mezi N mcem 
a Turkem? 
Turek umí 

mecky! Co 
lají N mec, 

Turek a ech 
v bordelu?  

mec 
souloží, Turek 
uklízí a ech 
eká na 

manželku. 
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výmysl 
slavist  

mu stylu, 
mnohem 
víc než 

eba 
Slovenky, 
Polky nebo 
Rusky i 
Italky. 
Zpravidla 
si ale 
všechny 
potrpí na 
vysokou 
kvalitu, 
což 
samoz ejm

 závisí na 
íjmu 

konkrétní 
osoby. 
Muži – 
jsem 

esv e
n, že 
skute nost 
je taková, 
že v tšina 

meckýc
h muž  si 
potrpí na 
módní 
oble ení, a 
to v 
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postat  až 
do 

chodové
ho v ku. 
Mladí muži 
se 
dokonce 
dost siln  
orientují 
na ur ité 
zna ky a 
dovolím si 
tvrdit, že 

tšina 
meckýc

h muž  si 
zna  
potrpí na 
sv j 
zevn jšek 
– ur it  
mnohem 
víc než je 
to b žné v 

echách. 
Fyziognom
icky – 

edstava, 
že N mci 
jsou pouze 
blon áci s 
modrýma 

ima je 
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pochopitel
 

hloupost. 
Dnešní 
obraz 
zejména 
ve velkých 

stech je 
(alespo  
pro 

které a 
doufejme 

tšinu 
osv žující) 
pestrý mix 
všech 
národ  a 
ras. 
Chování: v 
zahrani í 
na mne 
docela 
nep íjemn

 zap sobí 
tší 

skupinky 
mc , 

když jsou 
pod vlivem 
alkoholu – 
takové 
party jsem 

íve 
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docela 
asto 

potkával v 
Praze, ale 
také na 
Malorce. 
Let t 
letadlem z 
Palmy 
anebo 
dokonce 4 
hodiny z 
Kanár  a 
mít kolem 
sebe 
bandu 
podnapilýc
h N mc , 

eba 
jakého 

dámského 
kolektivu, 
je opravdu 
utrpení – 
to samé 
ale platí 
také t eba 
pro „ruské 
turisty“.  

mci jsou 
si v domi 
toho, že 
žijí ve 
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zna  
bohaté a 
vysp lé 
zemi, 

kdy to 
dávají 
pocítit v 

zných 
politicko-
ekonomick
ých 
debatách, 

i 
návšt vác
h cizích 
zemí 

kdy až 
moc 
pou ují, 
což zase 
ne vždy 
voní 
„domorod

m“ 

10 
3
6 žena 

Prah
a 

Pokud 
vím, 
etymolog
icky 
souvisí 
se 
slovem 
„n mý“, 
ili 

Já 
používá
m asi jen 

mec, 
ale íká 
se i 

our
, N ák, 
Germán. 

íká se, že 
mci jsou 

po ádní, 
punti ká š
tí, 
perfekcion
isté. 
Zdvo ilí, 
udržující si 

„Je to 
mec, ale 

nep ijde 
nikdy v as.“ 

Solidní auto, 
decentní 
zlatý šperk, 
houska se 
sýrem, 
lovecký 
zelený 
klobouk. 

a. 
mecký/á/é 

ov ák. nevím nevím nevím nevím 
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lov k, 
kterému 
nerozum
íme. 
Jinak jde 
o 
sousední 
národ :-) 

odstup, 
„chladní“. 
Asi si 

edstaví
m 
upravenéh
o 
blon atéh
o lov ka. 
Ale 
samoz ejm

 mezi 
nimi 
budou lidé 
všech typ  
J 

11 
5
0 žena 

eb
 

1) - 
ob an 

mecka 

1) – jiná 
nepoužív
ám 

1) - 
hlu nost 

Je to mec, 
ale náhodou 
se chová 
slušn  nenapadá m  

mecký/á/é 
tank, festival 

a. ve jako 
mec. nevím neznám neznám 

12 
3
6 žena 

Prah
a Soused 1) N mec 

square, 
striktní, v 
obleku, 
knírek, 

kte í 
muži mají 
stále ješt  
náušnice v 
uchu 

Je to N mec, 
aleje milej a 
uvolnenej. 

Mercedes 
benz, 
porcelanové 
figurky, bmw, 
lovecká 
epice. 

a. 
mecký/á/é 

kvalita, porno, 
auta, 
gramatika, 
underground 

a. Kou í 
jako 

mec. 

b. Vyjad uje 
se, mluví 
spisovn  

meckým 
zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky neznám neznám 

13 
5
3 žena 

eb
 

1) eské 
íjmení 

Hitler, 
fašista 

zlý, tvrdý, 
nemilosrd
ný 

„Je to 
mec, 

záke ný 

mecké 
auto, 

mecká 
a. N mecké 
auto 

a. Vypadá 
jako 

mec. 

b. Chová se 
meckým 

zp sobem/p neznám Neznám 
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lov k. helma o 
mecku/n

mecky. 

14 

 
3
5 muž 

 
Prah
a 

 
– 

íslušní
k 

mecké
ho 
národa, 
obyvatel 

mecka 

 
our

, Germán, 
Skop ák 

 
po ádnost, 
dochvilnos
t 

 
ooo 

 
ooo 

 
ooo 

 
ooo 

 
ooo 

 
ooo 

 
ooo 

15 
3
0 žena 

Prah
a 

Ob an 
SRN 

our
, 
Skop ák, 
z reichu 

pe livý, 
pracovitý, 
dochvilný, 
spo ádaný, 
málo 
emotivní 

„Je to 
mec, ale 

nemá v 
práci žádný 
systém. 

Knír, pivo, 
peníze, drahý 
auto, úchylný 
porno 

a. 
mecký/á/é 

……pe livý ooo 

Pracovat 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky, 
Pracovat 
pe liv , 

esn . 

Teplý 
pivo je 
lepší než 
studená 

mka, 
to asi 
není moc 

ísloví
…spíš 

ení neznám 

16 
3
4 muž 

Prah
a 

Ozna ení 
íslušní

ka 
mecké 

národnos
ti. 

Bavorák, 
Sas, 
Prušák, 

our
, Fritz 
nebo 
Fritzek 
apod. 

Co se tý e 
obrázku 
typického 

mce, 
takový dle 
mého 
soudu 
neexistuje, 
protože 
jinak nic 

eba 
knihtisk, 
automobil, 
dieselové 
motory, 
Oktoberfest a 
pivo, fotbal, 
norimberská 
klobása, 
dálnice, 

a. 
mecký/á/é 

ov ák 

a. Tahá 
(maká) 
jako 

mec. 
Pracuje 
jako tvrd  
jako 

mec. 

b. Vysv tlit 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky.J 

mci (stát) 
mají n kdy 
nedostatek 
„citu“ pro 

V íši je 
všechno 
(to) 
lepší. 
Tato 

ta se 
íkávala 

od 
pradávn
a, 
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vypadá 
„typický“ 
Sas, 
Bavorák, 
obyvatel 
Poryní atd. 
Co se tý e 
vlastností 
„N mc “, 
zde je to 
ur it  
pracovitos
t, 
houževnat
ost, 
po ádkumi
lovnost, 
istota atd. 

mecké 
cestovatelství
. 

druhé a 
prosazují v ci 
silov . 

poukazo
vala na 
vyšší 
standard 
života 
atd. v 

meck
u oproti 
s. 

zemím. 

17 
2
8 žena 

Prah
a 

Obyvatel 
mecka 

Skop ák, 
our

, Bavorák 

esnost, 
punti ká s
tví, 
po ádkumi
lovnost, 
pracovitos
t (jsem si 

doma, 
že to je 
stereotypn
í pohled), 
ale taky 
velká 
dávka 
tolerance a 

„Je to 
mec, ale 

celý život se 
fláká a 
nepracuje. 

Pivo, tuplák, 
Octoberfest, 
klobása 
(wurst), 
bavorský 
kroj 
(tralalá ek s 
pírkem, 
kalhoty s 
padacím 
mostem), 
jódlování, 
graffiti v 
Berlín , 
Volkswagen, 

a. 
mecký/á/é 

pivo 

a. Pracovat 
jako 

mec. – 
viz otázka 
3 – 
spolehlivo
st, 

esnost, 
zodpov d
nost 

b. Va it 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. – 
težká jídla 
typu klobása 
se zelím, 
jitrnice, 
prejty – 
hodn  masa neznám neznám 
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asto 
kreativity; 
slušnost, 
ohledupln
ost k 
ostatním 
ob an m 
(zvlášt  ve 
srovnání s 

echy); 
zodpov dn
ost 

íd ný 
odpad 

18 
2
5 muž 

Prah
a 

vodn  
vlastn  

mý 
lov k, 

ale jinak 
mi 

ijdou 
dost 
hlu ní. 

Bratwurs
t, 

our
, Nácek, 
Germán, 
Fricek 

V kroji, v 
jedné ruce 
tuplák 
piva a ve 
druhé 
bratwurst. 

„Je to 
mec, ale 

ne typický, 
nemá kroj.“ 

tuplák piva, 
bratwurst, 
kroj, 
fanouškovské 

edm ty s 
logem 
Bayernu 
Mnichov, 
pornomateri
ál s 
nechutným 
obsahem 

a. 
mecký/á/é 

pivo 

a. Chová se 
jako 

mec. (je 
na 
výlet /náv
št  
hlu ný a 
neomalen
ý) 

b. Ud lal to 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 
(zabral n co 
rychle – viz 
blitzkrieg) 

Lepší 
eskou 

selku 
než 

mecko
u kn žnu 
za ženu 
míti. 
Teplé 
pivo je 
lepší než 
studená 

mka. 

Sedí židovská 
rodina ve 
sklepení a 

ijdou 
gestapáci a 
ptají se p es 
dve e: „Máte 
psa?“ 
Odpov : 
„Ne.“ (Buch! 
Buch! Buch!) 
„GESTAPO!“ 

19 
3
4 muž 

úste
cký 
kraj 

ob an 
SRN, 
eské 

íjmení 
1) Sasík, 

our 

spo ivost, 
upravenos
t 

„Je to 
mec, ale 

moc utrácí a 
je špinavý 

Pivo a 
Octoberfest, 
bílé klobásky, 
bmw a 
mercedes, 
fotbal 

a. 
mecký/á/é 

automobil 

a. ídit 
jako 

mec. 
Oproti 
nám slušní 
idi i 

b. Fandit 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 
Fandit, ale 
slušn . 

Pár let 
po 

evratu 
a n mci 
se tu 
prohán j
í, jak za 
války. neznám 
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20 
5
6 muž 

eb
 

mec? 
národnos
t, eské 

íjmení 
Germán, 
Fricek 

Tvrdý, 
neusm va
vý, 
nad azený 
obchodník 

Je to N mec, 
ale na rozdíl 
od ostatních 
má slušné 
chování. 

Mercedes, 
oblek s bílou 
košilí, 
vojenská 
helma,puška,
tank,lazaret 

a. 
mecký/á/é 
mecké auto, 
mecký tank, 
mecké 

hospodá ství 

a. Pracuje 
esn  

jako 
mec. 

b. Obchoduje 
typicky 

meckým 
zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 

Teplé 
pivo je 
lepší než 
studená 

mka neznám 

21 
2
8 muž 

Tepl
ice 

ozna ení 
lov ka 

mecké 
národnos
ti 

our
, 
Skop ák, 
Germán, 
Teutón, 
Helmut, 
Trautenb
erk 

Dochvilno
st, 
politická 
korektnost
, pe livost, 
spo ivost, 
rádi jedí a 
vtipkují 

Je to N mec, 
ale pracuje 
spíš jako 

ek. 

hodinky, 
Mercedes, 
pivo, 
lederhosen, 
dirndl, stud 
za vlastní 
minulost 

mecký/á/é 
esnost 

Pracuje 
jako 

mec. 
(precizn , 
dochviln , 
poctiv ... i 
když 

iléhav j
ší je t eba 
srovnání 
"šlape jak 
švýcarské 
hodinky") 

Funguje to 
jako v 

mecku. 
(zpravidla 
lépe než u 
nás) neznám neznám 

22 
3
2 žena Zlín 

nevím – 
že 
neuumí 
mluvit? 
nerozum
í? our 

– dob e 
zaopat en
ý, istý, 
blon atý, 
zásadový, 
dochvilný, 
suchar 

„Je to 
mec, ale 

není na n j 
spoleh .. je 
vtipný 

pumpky, 
kšandy, 
nevkusné 
hadry, 

ina, 
pivo 

 

a. hledí na 
 jako 
mec. ´= 

nerozumí 
mi 

Pracovat 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. neznám neznám 

23 
3
3 žena 

Prah
a 

mý, 
lov k 

mecké 
národnos
ti 

our
, 
Skop ák, 
Doj ák 

– blond, 
chladný, 
strohý, 
po ádkumi
lovný, 

„Je to 
mec, ale 

není to na 
m 

poznat/je v 

párky, 
obchody, 
myslivecké 
oble ení, 
péro za 

a. 
mecký/á/é 

po ádek/ ád/r
igidita/strohos
t/chlad 

Chlastá 
jako 

mec. 

Uvažuje 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n neznám neznám 
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rigidní, rád 
jí a jezdí 
na 
dovolené 

pohod /je 
fakt 
sympa ák…
“ 

kloboukem, 
dirndl, 
jódlování, 
muškáty za 
oknem, 
istota a 

po ádek 

mecky. 

24 
3
3 žena 

Prah
a 

národnos
t 

znám 
Germán, 
sama 
toto 
ozna ení 
nepoužív
ám 

modré o i, 
sv tlé 
vlasy, 
vysoký, 
precizní, 

esný, 
rázný, k 
neznámým 
lidem 
spíše 
odmítavý 

„Je to 
mec, ale 

je k nám 
ech m, 

kte í jsme v 
mecku za 

prací, velmi 
átelský ooo ooo ooo 

• rázn  = 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. neznám neznám 

25 
2
8 žena 

Prah
a 

íslušní
k 

mecké
ho 
národa 

our
, Germán. 

Muž dob e 
oble ený s 
výraznými 
rysy, žena 
kvalitn  
oble ená, 
udržovaná
, tvrdší 
rysy než 

esky 
 

brýle, kolá e, 
štr dl, 
klobásy, pivo, 
ízek, 

a. 
mecký/á/é 

preciznost 

a. 
Vychovaný 
jako 

mec. 

b. Va í 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. neznám neznám 

26 
2
9 žena 

Prah
a 

edpokl
ádám, že 
si 
nem žu 

Skop áci. 
Ale 
rozhodn  
to 

Co nás 
ili ve 

škole... 
jsou 

Je to N mec, 
ale je na n j 
spolehnutí. 

Dálnice, 
peníze, tvrdý 
jazyk, 
Hofbrauhaus, 

a. 
mecký/á/é  

jazyk 

a. Pracuje 
jako 

mec. 
Pracuje nevím neznám neznám 
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vzít na 
pomoc 
google, 
takže 
píšu jen 
„n mý“. 

nepoužív
ám já 
sama, 
když o 
nich 
mluvím a 
když to 
íkají jiní, 

nevnímá
m to tak, 
že by to 
íkali 

hanliv . 
Up ímn  

eno 
jsem se 
ani nikdy 
nezamysl
ela nad 
tím, pro  
se to 
íká, 

mám to 
jen v 
pam ti, 
ze ZŠ. 

pe liví, 
istotní, 

esní 
(dodnes si 
pamatuju, 
jak nám 

itelka na 
ZŠ íkala, 
jak poctiv  

ídí 
odpadky). 
Samoz ej

 jsou 
typi tí i 
svým 
zjevem, 
kdy si 
ekneme 

typický 
mec, ale 

neumím to 
moc 
popsat. 
Výrazný 
nos, 
možná 
asté pihy. 

fotbal poctiv . 

27 
2
9 muž 

Prah
a 

národnos
t ob ana 
zem  
našich 
západníc
h 

N m our
, Fritz, 
Fricek, 
hans, 
skop ák, 
nácek 

blon ák se 
sv tlým 
knírkem, 
akurátní, 
slušný, 
odm ený; 

„Je to 
mec, ale 

je v pohod . 

BMW, 
bundesliga, 
hákový k íž, 
bavorské 
pivo a 
klobásy, 

a. 
mecký/á/é 

zarputilost 

a. Hajluje 
jako 

mec. 
(p íp. 
Šprechtí 
jako 

b. Bojuje 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 

Fotbal je 
sport, 
který 
nemá 
logiku a 
vždycky 

Jednoho dne v 
parku, našel 
jsem tam 
marku, ležela 
tam mnoho 
dní, byla totiž 
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soused  
v 

irovná
ních 
ozna uje 
lov ka 

„strojov  
esného

“, 
„precizní
ho“, 
„po ádku
milovnéh
o“; 
potom 
taky 
blon áka
, 
arijského 

edstavi
tele; 

ípadn  
taky 
lov ka 

chladnéh
o 

oble ený v 
kšandi kác
h a 
podkolenk
ách, 
klobouk s 
pérem 

takový to 
oble ení z 
Alles Gute ;-) 

mec.) ho 
vyhrajou 

mci. 
meck

o je 
turnajov
é 
mužstvo. 
(naráží 
se na to, 
že N mci 
díky své 
zarputilo
sti, 
houževn
atosti a 
bojovnos
ti 
dokážou 
úto it na 
titul na 
jakémkol
iv turnaji 
mistrovs
tví sv ta 
i 

Evropy, i 
když 
objektiv

 
nemají 
zrovna 
tak silný 

východní. 
Doporu uji 
prací 
prost edek 
Árijec. 

mci jsou 
velmi podivný 
národ. Když 
se jim narodí 
hol ky, 
volají: Hoch 
https://www.
youtube.com/
watch?v=HbB
-7KL0MmQ 
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tým) 

28 
3
6 žena 

Lito
i

ce 

ob an 
mecka

, forma 
eského 

íjmení, 
íslušní

k 
národnos
ti - 

mec 

our
, 
Skop ák, 
Vep ová 
hlava 

je 
dochvilný, 
po ádkumi
lovný, 
pedantský, 
tlustý, rád 
jí a baví se, 
pije pivo 
na 
Okttoberfe
stu i jinde nepoužívám 

Jídlo, pivo, 
klobásy, 
Bratwurst, 
sva ené víno, 
váno ní trhy, 
pr mysl, 
auta, 

ina, 
zábava, 
sport, fotbal, 
zahrádky, 
turistika, 
dialekty, 
politika, EU. 
Euro, 
hlasitost, 
uk enost, 
rozšafnost 

a. 
mecký/á/é 

auto, fotbal nevím nevím neznám neznám 

29 
2
3 žena 

Prah
a 

Významy 
slova 

mec: 
- 
Ozna ení 
osoby, 
která má 

mecké 
ob anstv
í 
- 
Ozna ení 
osoby, 

Skop ák, 
Deutschá
k, 
Endérák, 

ák 

„Je to 
mec, ale 

neumí 
mecky/

ale 
nechodí 

as/ale 
má v tom 
docela 
nepo ádek
. 

„Je to 
mec, ale 

neumí 
mecky/al

e nechodí 
as/ale má 

v tom 
docela 
nepo ádek. 

Klobou ek s 
ozdobami, 
kalhoty, 
podkolenky – 
bavorský 
kroj (pánský) 
Bílá halenka 
se 
šn rova kou, 
velký výst ih, 
copy – kroj 
(dámský) 
Uklizená a 

a. 
mecký/á/é 

slovník, boty, 
chod, plat, 

politický 
systém, auto 

 

orálním 
zp sobem 

 

Vím, že 
existují vtipy, 
kde vystupují 

mci ješt  s 
dalšími 
národnostmi, 
jako je Rus a 
Ameri an, ale 
neumím 
žádný. 
Vždycky v 
nich 
vystupuje 
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která se 
považuje 
za N mce 
- 
Etymolog
ický 
výklad: 
osoba, 
která 
mluví 
nesrozu
mitelný
m 
jazykem, 
je tudíž 
pro nás 
jako 

má 

upravená 
edzahrádk

a u domku. 

Ameri an 
jako osoba 
bezstarostná, 
„free“, N mec 
jako 
po ádkumilov
ný, spo ádaný 
a Rus jako 
osoba 
nebojácná, 
silná, která 
ud lá vše za 
jakýkoliv 
podmínek, do 
všeho se 
vrhne, 
všechno 

ežije. 

30 
2
5 žena 

Prah
a 

lov k 
pocházejí
cí z 

mecka our 

Sv tlé 
vlasy, 
mluví 
hrozn  
nahlas - 
spíš ve, 
poctivost a 
pracovitos
t 

„Je to 
mec, ale 

není zas tak 
poctivý. 

Pivo, 
klobásky, 
oblek 

a. 
mecký/á/é 

ov ák 

a. 
Pracovitý 
jako 

mec. 

b. Vy ešil to 
meckým 

zp sobem neznám neznám 

31 
2
5 žena 

Prah
a 

Význam 
má jen 
jeden – 
lov k 

mecké 
národnos

our
, 
Skop ák, 

mkyn  

precizní, 
dochvilný, 
trochu 
nudný, 
uzkoprsý, 
systematic

„Je to 
mec, ale 

práci fláká. Auta, 

a. 
mecký/á/é 

kvalita 

a. Chodí 
jako 

mec. - 
vojensky 

b. Mluví 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. - neznám neznám 
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ti ký, 
teoretický, 
upravený 

nahlas 

32 
2
9 žena 

Prah
a 

mý, 
ten, 
komu 
nerozum
ím 

our
, Germán, 
Helmut 

Nevím, 
jestli se 
ptáš na 
fyzické 
rysy, 
pokud 
ano: blond, 
s pupkem, 
knírem, v 

ch 
zelených 
kalhotkách 
s 
kšandami. 
Pokud 
povahové: 

esnost, 
akurátnost
, ale po 
požití 

kolika 
piv jsou 
hlu ní 

 

klobása, pivo, 
ty kalhotky s 
kšandami, 
auta, hory, 
Berlín 

a. n mecká 
esnost nevím nevím neznám neznám 

33 
3
1 žena 

Prah
a 

Osoba 
mecké 

národnos
ti; osoba, 
jejíž 
vlastní 
jméno je 

Helmut, 
Dederón, 

our 

Vyšší 
postavy 
než t eba 
Ital i 

edstavit
el jiné jižní 
národnosti

„Je to 
mec, ale 

vlasy má jak 
havran.“ 

Mercedes, 
BMW, WV n mecký oha  

a. Jezdí 
jako 

mec. 
Jezdí 
opatrn  a 
ohledupln

. (Ve 

b. Snídan  po 
mecku. 

Pe ivo s 
máslem a 
plátkovým 
sýrem, na 
vrchu ješt  

Padá to 
do n j 
jak 

mci 
do krytu. 
(= hltá) 
Teplé neznám 
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mec. 
Etymolog
icky 

vodn  
kdo 

pro nás 
„n mý“, 
pon vad
ž si s ním 
vzájemn  
nerozum
íme. 

, sv tlejší 
pleti a se 
sv tlými 
vlasy. 
Obvykle 
dob e 
upravený. 

významu 
ídí 

auto“.) 

namazané 
marmeládou. 

pivo je 
horší než 
studená 

mka. 
(Nápis, 
který 
zv nil 
na zdi 
hostince 
U 
Sirotk  
Cimrma
n po 
svém 
sedmém 
pivu. J) 

34 
5
1 žena 

eb
 

Gestapák
, fašista 
Národno
st , která 
je v 
mnohém 

ed 
námi 
Sv tlovla
sý, 
modrook
ý lov k 
Chytrý, 
není 
zlod j… 

Skop ák, 
our

, 

Slušný, 
spíše 
blon ák, 
modrooký, 
upravený, 
istotný, 

klidný, ví 
co chce, 
bezkonflik
tní, 
vzd laný 

„Je to 
mec, ale 

tento se tak 
nechová 

upravený 
oblek, p kné 
auto, kvalitní 

ci, spíše 
luxus než 
chudoba, nevím nevím nevím nevím nevím 

35 
3
5 žena 

Prah
a 

Obyvatel 
mecka

Doj ák, 
Skop ák, 

vzhled tak 
trochu 

„Je to 
mec, 

ci nevím – 
ale naskakuje 

a. 
mecký/á/é nic nic nic nic 
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, 
íslušní

k 
mecké

ho 
národa 

Helmut, 
nácek 

jako v 
Alles gute, 
i když tam 
je to 

ehnané; 
projevem-
chováním 
– strohost, 

ísnost 

ale…..je 
docela milý, 
srde ný.... 

mi p edstava 
katalogových 
domk  s 
muškáty a 
pak ješt  
podivné 
kombinace 
jídla - 
„eintopf“ 

…po ádek / 
po ádkumilov
nost (ordnung) 

36 
2
6 žena 

Prah
a 

íslušní
k 

mecké
ho 
národa, 
eské 

íjmení 

skop ák, 
our, 

bratwurs
t, 
dederon, 
germán, 

tlustý, 
blond, s 
knírem, 
kožený 
kalhoty, 
hlasitý, 
bezohledn
ý, bez 
smyslu pro 
humor, 
po ádkumi
lovný, 
pracovitý 

„Je to 
mec, 

ale…jinak je 
s nim docela 
sranda...........
................ 

kožený 
kalhoty, 
bratwurst, 
pivo, hipst i, 
peníze, auta 

a. 
mecký/á/é 

íše 

a. 
vypadájak
o N mec. 
= vypadá 
zazoban , 
ale bez 
vkusu 

b. 
ud lané.....n
meckým 
zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 
= n mecká 
výroba, 
kvalita 

Lepší 
teplý 
pivo než 
studená 

mka neznám 

37 
2
7 žena 

Prah
a 

1) ob an 
mecka

, 2) 
jméno 

our
, 
Skop ák, 
„Doj ák“, 
Germán 

?)– 
Vzhledov : 
vysocí 
štíhlí lidé 
se 
sv tlejšími 
vlasy, 
mající 
„tvrdé“ 
vlasy 
(hodn  

„Je to 
mec, ale 

není 
šet ivý“ 
nebo „ale 
my ku na 
nádobí 
doma nemá“ 

(beru to z 
hlediska 
toho, co m  
prost  
napadá v 

zných 
smyslech- 
vizáž, v ci, 
které 
používají 
apod. – 

a. 
mecký/á/éo
ák 

a. Je 
hlu ný 
jako 

mec. 
(neustále 

í – v 
metru 
apod.) 

b. 
Pracujen me
ckým 
zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 
(Pracuje 
poctiv , do 
práce chodí 

as apod.) nevím neznám 
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nalakovan
é) a 
utkvívají 
mi v 
pam ti 
nezdravé 
zuby J 
(takové 
zažloutlé); 
ovšem 
všichni 
velice 
elegantní, 
navon ní, 
vždy 
upraveni a 
krásn  
oble ení (a 
vždy v 
pohodlnýc
h botách J) 
Povahov :  
hlu ní lidé 
velmi 
šet iví 
hodn  
vlastene tí 
(d raz na 
domácí 
výrobky, 
trhy 
apod.),  
istotní 

nevím, jak je 
to p esn  
myšleno) 
Angela 
Merkel ;) 
My ka na 
nádobí 
(každá ji má 
– 
wasserspare
n…) 
Kvalitní 
Oble ení 
(Jack 
Wolfskin 
apod. 
outdoorové 
oble ení),  
Trpaslíci a 
jiné cetky na 
jejich jinak 
nádherných 
istých 

zahradách 
turistické 
hole (dost 
lidí s nimi 
chodí) 
auta 
(Porsche – 
nebo co je 
jejich),  
kvalitní 
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(po ádek v 
celé zemi 
co se tý e 
odpadk  
apod.) 
estní 

(N mci v 
ni em 
nepodvádí
) 
velmi 
aktivní 
(cestování, 
turistika) 

tšinou 
pohodoví 
(N mci se 
po ád 
sm jí),  
možná 
mírn  
sobe tí 
(vždy 
up ednost

ní své 
rodiny, své 
osoby 

ed 
druhými) 

potraviny (a 
mecké 
amky – 

Mozartovy 
koule apod.) 
a dobrá 
kuchy  
obecn  
lístky na 
operu (jsou 
kulturní) 
elektrotechni
ka (n mecké 
domácí 

ístroje 
apod.) 
lak na vlasy 
(všichni ho 
tam 
používaji) 

38 
5
1 žena 

eb
 

– cizinec, 
cizák 

– 
our, 

sasík, 
dederon, 

?) – 
pracovitos
t, 
vytrvalost, 

„Je to 
mec, ale 

je p átelský, 
je vst ícný. 

dokonalé 
auto – 
Mercedes, 
fotbal, pivo 

a. 
mecký/á/é - 

disciplína, 
pe livost 

a. 
Disciplino
vaný jako 

mec. 

b. 
Nad azenost 

meckým 
zp sobem/p nevím neznám 
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fašista neústupno
st, 
dokonalos
t, 
nad azeno
st 

o 
mecku/n

mecky. 

39 
2
7 žena 

Prah
a 

íslušno
st k 

mecké 
národnos
ti 

our
, 
Skop ák, 
Bavorák, 
Germán 

Sv tlé o i, 
sv tlé 
vlasy, 
st ední až 
vysoká 
sportovní 
postava, 
ostré rysy 
v obli eji 
- 
Charakteri
stika 
chování: 
rozhodnos
t, 
pracovitos
t, hlu nost, 
spole ensk
ost, blízký 
vztah k 
rodin  

„Je to 
mec, ale 

je vcelku 
tichý. 

Auto, maso, 
pivo, fotbal 

a. 
mecký/á/é 

dochvilnost 

a. Pracuje 
jako 

mec. 
- Je 
dochvilný, 
pracovitý, 
ud lá, co 
se mu 
ekne. 

b. Va í 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. 
- Ne moc 
dob e, neumí 
va it, vše 
splácá 
dohromady nevím nevím 

40 
2
5 žena 

Klat
ovy 

a. ob an 
mecké 

republik
y 

a. 
skop ák 
b. 
henlajno
vec 
c. 

a. 
blon atý a 
hubený a 
protivný 
nebo, 
b. tlustý, 

Je to N mec, 
ale není zlý.“ 

a. pivní 
klobásy 
b. pivo 
c. auta 

a. 
mecký/á/é 

nátura, voják, 
propaganda, 
kultura, 
nad azenost, 

a. umí 
jako 

mec. 
(Slídiv , 
podez íva

 kouká 

b. Chová se 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. neznám nevím 
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our 
d. 
„doj ák“ 

starý muž 
s 
kšandami, 
c. žena – 
blon atá s 
vlasy v 
copu a v 
dirndlu. 

povaha, letoun, 
dce, 

automobilka, 
dálnice, 
obchod 

na druhé.) (Chová se 
odm en , 
povýšen .) 

41 
3
5 muž 

Prah
a 

Je n mý. 
Mimo ád

 
výkonný 

íslušní
k 
mimo ád

 
výkonné
ho 
národa. 
Hodn  
pracuje a 
hodn  
cestuje, 
staví 
dálnice, 
které 
jsou 
zadarmo. 

íve s 
oblibou 
vyvolával 
války, 
nyní je 

dederon, 
skop ák, 
teuton, 
germán, 

our 

vysoký, 
odm ený, 

átelský, 
profesioná
lní, nadutý 

„Je to 
mec, ale 

je moc 
átelský. 

döner, curry 
wurst, Berlín, 
dálnice, der 
Alte Fritz, 
tuplák, 
páre ky, 
Bach, 
Beethoven, 
homosexuálo
vé, Kolín, S-
Bahn, U-
Bahn, tanky 

a. 
mecký/á/é 

íše 

a. P esný 
jako 

mec. 

b. ídí 
meckým 

zp sobem/p
o 

mecku/n
mecky. neznám ne 
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mírotv r
ce. 
Tahoun 
Evropské 
unie. 
Merkelov
á je 
nejlepší 
politi ka. 

echy by 
se m ly 
stát 
sou ástí 

mecka 
:-) 
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íloha 3. Seznam obrázk , jejich motivace a po et výskyt  
 

Obr. 1 FRANCOUZ 1     
 

Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace: 
5 respondent  se domnívá, že znak je 
motivován vizuální podobou kohouta, 2 
respondenti si myslí, že se jedná o podobu 
holuba, 1 vidí motivaci v nošení šály a 1 za 
motivaci považuje límec krále Ludvíka.  
Ostatní motivaci neuvádí. 
 
 

 

Obr. 2 FRANCOUZ 2 
 
Znak uvedlo 12 respondent . 
 
Motivace: 
3 respondenti se domnívají, že se jedná o 
motivaci na základ  vizuální podoby vojenské 

ilby. Ostatní motivaci neuvádí. 
 

 
Obr. 3 FRANCOUZ 3 

 
Znak uvedli 3 respondenti. 
 
Motivace: 
2 respondenti se domnívají, že se jedná o 
znak inicializovaný. 

 
Obr. 4 FRANCOUZ 4 

 
Znak uvedli 2 respondenti. 
 
Motivace: 
2 respondenti se domnívají, že jde o motivaci 
znakem pro Pa íž. 
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Obr. 5 ITAL 1 
 
Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace: 
17 respondent  se domnívá, že jde o motivaci 
vizuální podobou tvaru území daného státu 
na map . 
 

 
Obr. 6 ITAL 2 

 
Znak uvedl 1 respondent. 
 
Motivace:  
1 respondent se domnívá, že se jedná o 
negativní variantu odvozenou od neutrálního 
znaku na obr. 5 ITAL 1. 
 
 

 
Obr. 7 ITAL 3 

 
Znak uvedlo 12 respondent . 
 
Motivace: 
4 respondenti se domnívají, že se jedná o 
inicializovaný znak, ve kterém je aktivní i 
pasivní ruka ve tvaru písmene I z eské 
dvouru ní prstové abecedy. 

 
Obr. 8 ITAL 4 

 
Znak uvedl 1 respondent. 
 
Motivace: 
 
1 respondent se domnívá, že se jedná o 
inicializovaný znak, realizovaný tvarem ruky 
pro písmeno I z eské dvouru ní prstové 
abecedy. 
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obr. 9 ITAL 5 
 

Znak uvedli 2 respondenti, 3 respondenti 
znak neznají, ale p ipadá jim funk ní. 
 
Motivace: 
2 respondenti se domnívají, že se jedná o 
motivaci jiným znakem s významem 
„hlupák/idiot / ten, který to nepochopí. 

 
Obr. 10 ITAL 5 

 
Znak uvedlo 7 respondent . 
 
Motivace: 
7 respondent  se domnívá, že se jedná o znak 
motivovaný znakem s primárním významem 
„krize/chaos“. 

 
  

Obr. 11 AMERI AN 1 
 
Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace: 
4 respondenti se domnívají, že se jedná o 
motivaci spojenou se znakem pro orla – 
národní symbol USA, 2 respondenti se 
domnívají, že jde o znak inicializovaný – 
realizovaný písmenem U, 2 respondenti se 
domnívají, že se jedná o motivaci znakem, 
který nese význam „vykašlat se na n “. 

 

Obr. 12 AMERI AN 2 
 
Znak uvedli 2 respondenti. 
 
Motivace: 
2 respondenti se domnívají, že se jedná o 
negativní variantu odvozenou od neutrálního 
znaku na obr. 11 AMERI AN 1. 
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Obr. 13 AMERI AN 3 
 

Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace: 
2 respondenti se domnívají, že se jedná o 
znak motivovaný vizuální podobou 

ev ných srub , 2 respondenti se domnívají, 
že se jedná o motivaci vycházející ze symbolu 
propojenosti amerických stát , 2 respondenti 
vidí ve znaku ur itou propojenost, ale nejsou 
si jistí, k emu odkazuje. Ostatní respondenti 
motivaci neuvedli. 
 

 
 

Obr. 14 AMERI AN 4 
 
Znak uvedl 6 respondent . 
 
Motivace: 
6 respondent  se domnívá, že jde o 
inicializovaný znak realizovaný tzv. 
pomocnými artikula ními znaky, konkrétn  
písmenem M (viz naho e v textu). 

 
Obr. 15 AMERI AN 5 

 
Znak uvedlo 10 respondent . 
 
Motivace: 
10 respondent  uvedlo, že se jedná o znak 
složený ze t í ástí. Každá ást symbolizuje 
jedno písmeno z trojice „U“, „S“, „A“ – jedná se 
o jazykovou hru založenou na použití prstové 
abecedy, 3 respondenti p idávají, že pokud se 
artikuluje s výraznou mimikou, znak 
vyjad uje opovrhování a nafoukanost 
Ameri an . 

 
Obr. 16 AMERI AN 6 

 
Znak uvedlo 5 respondent . 
 
Motivace: 
5 respondent  se domnívá, že jde o 
kontaminaci dvou znak : TLUSTÝ a 
AMERIKA, znak evokuje stereotyp, že 
Ameri an je tlustý. 
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Obr. 17 AMERI AN 7 
 
Znak uvedlo 6 respondent . 
 
Motivace: 
6 respondent  se domnívá, že motivací je 
skute nost z ícení dvou vysokých budov 
v New Yorku, což je realizováno schováním 
palce v p vodním tvaru ruky 5, který je 
použit ve znaku na obr. 13 AMERI AN 3.  

Obr. 18 AMERI AN 8 
 
Znak uvedlo 7 respondent . 
 
Motivace: 
7 respondent  se domnívá, že motivací je 
skute nost z ícení dvou vysokých budov 
v New Yorku, což je realizováno zm nou 
orientace dlan  tvaru ruky 5, který je použit 
ve znaku na obr. 13 AMERI AN 3.  

Obr. 19 AMERI AN 9 
 
Znak uvedl 1 respondent. 
 
Motivace: 
1 respondent uvedl, že se jedná o motivaci 
událostí pádu dvou vysokých budov. 

 
Obr. 20 AMERI AN 10 

 
Znak uvedl 1 respondent. 
 
Motivace: 
1 respondent uvedl, že se jedná o motivaci 
znakem pro ozna ení hnutí hippies. 

 
  

Obr. 21 N MEC 1 
 
Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace: 
7 respondent  se domnívá, že jedná o 
motivaci znakem pro ozna ení Adolfa Hitlera, 
2 respondenti se domnívají, že jde o motivaci 
na základ  vizuálního vjemu: pohyb úst p i 
výslovnosti  v n meckém jazyce.  Ostatní 
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respondenti si motivací nejsou jisti.  
Obr. 22 N MEC 2 

 
Znak uvedlo dev t respondent . 
 
Motivace: 
9 respondent  se domnívá, že se jedná o 
negativní variantu odvozenou od neutrálního 
znaku na obr. 21 N MEC 1. 

 
Obr. 23 N MEC 3 

 
Znak uvedlo 16 respondent . 
 
Motivace: 
10 respondent  uvádí, že se jedná o motivaci 
vizuální podobou vojenské p ilby n meckých 
voják . Ostatní motivaci neuvád jí. 

 
Obr. 24 N MEC 4 

 
Znak uvedli 3 respondenti. 
 
Motivace: 
3 respondenti se domnívají, že se jedná o 
znak odvozený od znaku na obr. 23 N MEC 3, 
který užitým gestem vyjad uje ur itou 
distanc a negativní postoj v i N mc m. 

 
Obr. 25 N MEC 5 

 
Znak uvedli 4 respondenti. 
 
Motivace: 
4 respondenti uvedli, že se jedná o znak 
odvozený od znaku HLUPÁK.   
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Obrázek 26 N MEC 6 
 
Znak uvedli 4 respondenti. 
 
Motivace: 
4 respondenti uvedli, že se jedná o motivaci 
odvozenou  od znaku KOCHLEÁRNÍ 
IMPLANTÁT. 

 
Obr. 27 N MEC 7 

 
Znak uvedli 4 respondenti. 
 
Motivace: 
4 respondenti uvedli, že se jedná o motivaci 
spojenou se znakem pro metodu výuky, tzv. 
ORÁLNÍ METODA – ORALISMUS. 

 
Obr. 28 N MEC 8 

 
Znak uvedlo 13 respondent . 
 
Motivace: 
13 respondent  uvedlo, že se jedná o 
souvislost se znakem FAŠISTA/HITLER. 

 
Obr. 29 N MEC 9 

 
Znak uvedlo 13 respondent . 
 
Motivace: 
13 respondent  uvedlo, že se jedná o 
motivaci spojenou se znakem HITLER. 
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Obr. 30 N MEC 10 
 
Znak uvedlo 6 respondent . 
 
Motivace: 
6 respondent  uvedlo, že se jedná o motivaci 
spojenou se znakem HITLER. 

 
Obr. 31 N MEC 11 

 
Znak uvedlo 12 respondent . 
 
Motivace: 
12 respondent  uvedlo, že se jedná o 
motivaci odvozenou od specifického znaku s 
významem HRUBÝ/OŠKLIVÝ/ŠIKANUJÍCÍ/ 
NEHUMÁNNÍ/UBLIŽUJÍCÍ. 

 
  

Obr. 32 RUS 1 
 
Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace: 
5 respondent  se domnívá, že jde o odkaz na 
ervený nos z požívání alkoholu, 6 

respondent  vidí motivaci v erveném nosu 
zbarveném od mrazu, 1 respondent si myslí, 
že motivován skute ností, že Rus je zv davý.  

Obr. 10 RUS 2 
 
Znak uvedli 2 respondenti. 
 
Motivace: 
2 respondenti se domnívají, že se jedná o 
negativní variantu odvozenou od neutrálního 
znaku na obr. 33 RUS 1. 

 
Obr. 11 RUS 3 

 
Znak uvedli 2 respondenti. 
 
Motivace: 
2 respondenti se domnívají, že se jedná o 
negativní variantu odvozenou od neutrálního 
znaku na obr. 33 RUS 1, znak je motivovaný 
nateklým nosem opilc . 
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Obrázek 12 RUS 4 
 
Znak uvedli 2 respondenti. 
 
Motivace: 
1 respondent se domnívá, že se jedná o znak 
motivovaný ervenou barvou, 1 respondent 
nedokázal motivaci ur it. 

 
Obr. 13 RUS 5 

 
Znak uvedlo 11 respondent . 
 
Motivace 
11 respondent  se domnívá, že se jedná o 
inicializovaný znak odkazující k ruské zkratce 
bývalého názvu Ruska (CCCP). 
 
 

 

Obr. 38 RUS 6 
 
Znak uvedlo 11 respondent . 
 
Motivace: 
3 respondenti se domnívají, že se jedná o 
modifikaci znaku p edchozího, který 
odkazuje k srpu a kladivu, tedy k národním 
symbol m Ruska. Ostatní respondenti 
motivaci neuvedli. 
 

 

Obr. 14 RUS 7 
 
Znak uvedli 2 respondenti. 
 
Motivace: 
2 respondenti se domnívají, že se jedná o 
spojitost se znakem PYŠNÝ. 
 
 

 
Obr. 15 RUS 8 

 
Znak uvedli 3 respondenti. 
 
Motivace: 
3 respondenti se domnívají, že se jedná o 
motivaci pozicí rukou v ruském národním 
tanci. 
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Obr. 16 RUS 9 
 
Znak uvedli 4 respondenti. 
 
Motivace: 
4 respondenti se domnívají, že znak je 
odvozen od znaku KOMUNISMUS. 
 

 
  

Obr. 42 SLOVÁK 1 

 
Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace: 
12 respondent  uvádí jako motivaci 
Jánošík v klobouk, p ípadn  klobouk 
národního slovenského kroje, 1 respondent 
se domnívá, že tento znak je odvozen od 
znaku BRATISLAVA. 
 

 

Obr. 43 SLOVÁK 2 

Znak uvedlo 12 respondent . 
 
Motivace: 
12 respondent  uvádí spojitost s hrubým 
gestem, které vypovídá o ur ité distanci ke 
Slovák m. 

 
obr. 44 POLÁK 1 

 
Znak uvedlo 16 respondent . 
 
Motivace 
3 respondenti se domnívají, že by se mohlo 
jednat o spojitost s gestem, symbolem 

es anství „k ižování se“ zleva doprava, 1 
respondent se domnívá, že jde o odvozeninu 
polského znaku ozna ující m sto VARŠAVA a 
2 respondenti navrhují, že motivací by mohl 
být symbol jakéhosi oplocení. 
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obr. 45 POLÁK 2 

Znak uvedlo 12 respondent . 

Motivace 
Motivace neznámá. 
 

 
obr. 46 POLÁK 3 

 
Znak uvedlo 15 respondent . 
 
Motivace 
Motivace neznámá. 
 

 
obr. 47 POLÁK 4 

Znak uvedlo 9 respondent . 
 
Motivace 
3 respondenti se domnívají, že jde o motivaci 
na základ  vzhledu Poláka, který pracuje 
manuáln  a je tedy silný. Jiné motivace se 
nám nepoda ilo zjistit. 

 
  

obr. 48 RAKUŠAN 1 

Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace 
11 respondent  se domnívá, že znak je 
spojen s orlem vyobrazeným na erbu 
Rakouska, 3 respondenti uvedli, že se jedná o 
motivaci znakem pro KOSTRU.  
 

 
obr. 49 RAKUŠAN 2 

Znak uvedlo 15 respondent . 
 
Motivace 
3 respondenti se domnívají, že jde o motivaci 
spojenou s víde skou kávou, 1 si myslí, že se 
jedná o motivaci na základ  pohybu p i 
va ení okolády, 1 respondent zde vidí 
souvislost s rakouským národním tancem, 1 
respondent tvrdí, že kruhový pohyb 
vymezuje rozsáhlost území bývalého 
Rakouska-Uherska, 1 respondent uvádí, že 
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znak vodn  vznikl z tvaru ruky písmene R, 
ale ten se již dnes prom nil.  

obr. 50 RAKUŠAN 3 

Znak uvedli 2 respondenti. 
 
Motivace 
2 respondenti se domnívají, že se jedná o 
spojitost s pohybem p i pletení housek. 

 
obr. 51 RAKUŠAN 4 

Znak uvedli 3 respondenti. 
 
Motivace 
2 respondenti se domnívají, že znak je spojen 
s kulturním rysem bohatého Rakouska-
Uherska, kdy se bohatí pánové dob e najedli 
a pak si hladili b icha. 1 respondent p esnou 
motivaci nezná.  

  

obr. 52 VIETNAMEC 1 

Znak uvedlo 16 respondent . 
 
Motivace 
12 respondent  uvedlo, že se jedná o 
motivaci vizuální podobou klobouku, který 
Vietnamci nosí p i sbírání rýže na poli, 4 
respondenti motivaci neznají. 

 
obr. 53 VIETNAMEC 2 

 
Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace 
17 respondent  se shoduje, že motivací je 
vzhled Vietnamc , konkrétn  to, že mají 
„šikmé o i“. 
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obr. 54 VIETNAMEC 3 

Znak uvedlo 8 respondent . 
 
Motivace 
8 respondent  se domnívá, že se jedná o znak 
s negativním významem, který je odvozen od 
znaku na obr. 53 VIETNAMEC 2. Motivací je i 
zde vizuální podoba Vietnamce, konkrétn  
„šikmé o i“. 
 

 
obr. 55 VIETNAMEC 4 

Znak uvedl 1 respondent. 
 
Motivace 
1 respondent se domnívá, že se jedná o 
domorodý znak, p esnou motivaci nezná. 

 
obr. 56 VIETNAMEC 5 

Znak uvedl 1 respondent. 
 
Motivace 
1 respondent se domnívá, že se jedná o 
inicializovaný znak – tvar ruky písmene V. 

 
obr. 57 VIETNAMEC 6 

Znak uvedl 1 respondent. 
 
Motivace 
1 respondent se domnívá, že se jedná o 
motivaci typickým rysem Vietnamek –  
dlouhým copem. 

 
obr. 58 VIETNAMEC 7 

Znak uvedlo 5 respondent . 
 
Motivace 
5 respondent  uvedlo, že znak je motivovaný 
zkušeností respondent , že pokud zákazník 
vstoupí do vietnamského obchodu i tržnice, 
dot rný vietnamský prodava  jej ihned 
pronásleduje a za íná ho nutit k nákupu. 
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obr. 59 VIETNAMEC 8 

 
Znak uvedli 2 respondenti. 
 
Motivace 
2 respondenti se domnívají, že znak odkazuje 
k roztomilé, ale naprosto nesrozumitelné 
eštin  Vietnamc  žijících u nás. 

 
  

Obr. 60 ROM 1 

Znak uvedlo 17 respondent . 
 
Motivace 
3 respondenti se domnívají, že by mohlo jít o 
spojitost se znaky ŠTÍTIT SE a NEVLASTNÍ. 
Ostatní motivaci neznají. 

 
 Obr. 61 ROM 2 

Znak uvedlo 15 respondent . 
 
Motivace 
3 respondenti se domnívají, že by mohlo jít o 
spojitost se znaky ŠTÍTIT SE a NEVLASTNÍ. 
Ostatní motivaci neznají. 

 
obr. 62 ROM 3 

 
Znak uvedlo 10 respondent . 
 
Motivace 
10 respondent  se domnívá, že se jedná o 
negativní variantu znaku na obr. 60 ROM 1. 

 
obr. 63 ROM 4 

Znak uvedlo 5 respondent . 
 
Motivace 
5 respondent  uvedlo, že znak odkazuje ke 
skute nosti, že se jedná o ko ovné etnikum, 
proto je ozna ení zastoupeno znakem 
ozna ující v z. 
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 obr. 64 ROM 5 

Znak uvedlo 11 respondent . 
 
Motivace 
1 respondent vidí spojitost s nep ímým 
pojmenováním spojeným se znakem 
HOUSLE, které znamená „dlouze mluvit na 
prázdno (i nesmysln ), mlátit prázdnou 
slámu (p i p edsevzetí)“  (Nováková 2009, s. 
92), 10 respondent  si myslí, že toto 
pojmenování odkazuje ke vztahu Rom  
a hudby. 
 
 

 

obr. 65 ROM 6 

 
Znak uvedlo 12 respondent . 
 
Motivace 
12 respondent  se domnívá, že se jedná o 
motivaci na základ  toho, co nosí ženy Romky 
–  velké kruhové náušnice. 

 
obr. 66 ROM 7 

 
Znak uvedli 4 respondenti. 
 
Motivace 
4 respondenti se domnívají, že motivací 
tohoto znaku je znak s významem „cirkus“, 
„jizva“, který odkazuje ke skute nosti, že Rom 
je „cirkusák“, možná ten, který má jizvu. 
  

obr. 67 ROM 8 

Znak uvedli 2 respondenti. 
 
Motivace 
2 respondenti se domnívají, že znak je 
odvozen od znaku KRÁST a odkazuje k tomu, 
že Rom je zlod j. 
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obr. 68 ROM 9 

 
Znak uvedl 1 respondent. 
 
Motivace 
1 respondent se domnívá, že znak je 
derivován od znaku RAPPER a odkazuje 
k tomu, že Rom je rapper. 

 
obr. 69 ROM 10 

 
Znak uvedl 1 respondent. 
 
Motivace 
1 respondent se domnívá, že znak je 
derivován od znaku ERNOCH a odkazuje 
k tomu, že Rom je erný. 
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íloha 4. Výtah z rozhovor  o etnických stereotypech v ZJ 
Respondent 1, Semily, muž, slyšící rodi e, starší generace 

Polák 
Varianta  Motivace  

Obr. 43 POLÁK 1 nezná 
Obr. 44 POLÁK 2 nezná 
Obr. 45 POLÁK 3 nezná 
Obr. 46 POLÁK 4 nezná 

Typický Polák  

vychlouba ný; chytrý; ochotný komunikovat; akceptují všechny a všechno 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 nezná 

Typický Slovák  

frajer; vychlouba ný; moc m  nezajímá 
Rakušan 

Varianta  Motivace  
obr. 48 RAKUŠAN 1 erb – orel  
obr. 49 RAKUŠAN 2 nezná 

Typický Rakušan 

podobná krev jako my; taky podobn  znakují  
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 tvar na map  

Typický Ital 

gesta; m kké srdce; pozitivní; hezké ženy; Neslyšící nemají práci; hodný; pizza; víno; nepije se 
tam pivo; rychle se roz ílí a jde do hádky; mafián  

Francouz 
Varianta  Motivace  

Obr. 2 FRANCOUZ 2 od epice 
Obr. 1 FRANCOUZ 1 nezná  

Typický Francouz 

Neznám 
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 modifikace znaku HITLER 
Obr. 22 N MEC 2 negativní, vyman ní se proti nim 
Obr. 23 N MEC 3 vojenská p ilba 

Obr. 31 N MEC 11 Odvozeno od znaku GESTAPO 
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Typický N mec 
nemám zkušenost, nevím; chodí hezky oblíkaný; blon ák; vysoký; houževnatý; tvrdý; sv tlý typ; 

sportovec; hodn  pije a chodí na party; po ádkumilovný; výroba aut 
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 nezná  
Obr. 36 RUS 4 ervená barva 

Typický Rus 

mám k nim negativní vztah; fraje i; nos nahoru  
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 velká pusa, ukecaný 
Obr. 13 AMERI AN 3 nezná  

Typický Ameri an 

moc velký stát; spojeni s Židy; zbran  
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
obr. 52 VIETNAMEC 1 nezná  
obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 
obr. 56 VIETNAMEC  5 inicializované  

Typický Vietnamec 
nemám je rád; nutí m  koupit si v ci; leknou se, když jim eknu, že jsem Neslyšící; v ci se rozbíjí; 

nekupuju si je; obchodují s drogami a obchod je jen zást rka  
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1 nezná  
Obr. 62 ROM 3 negativní  
Obr. 65 ROM 6 náušnice, tanec 

Typický Rom 

líný; rozbíjí v ci; krade; dluží; profesionální zlod j; nechodí do školy; ko uje; nepracuje 
 

Respondent 2, Semily, žena, neslyšící rodi e, st ední generace  
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 nezná  
Obr. 44 POLÁK 2 nezná  
Obr. 45 POLÁK 3 nezná  

Typický Polák  

chudý; trhy; špatné jídlo; nekvalitní zboží  
Slovák  

Varianta  Motivace  
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Obr. 42 SLOVÁK 1 nezná  
Typický Slovák  

bída; se zm nou Eura je vše drahé 
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 kost 

Typický Rakušan 

je istotný; má všude po ádek; vypadá to u nich hezky; i krávy v horách mají isté; p íjemní lidé  
Ital 

Varianta 1 Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 území na map  

Typický Ital 

bohatý; ást jich je nafoukaných; istotný; p ísný 
Francouz 

Varianta  Motivace  
Obr. 1 FRANCOUZ 1 nezná  

Typický Francouz 

nep íjemný; p ísný a zlý  
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 od znaku  Hitler 
Obr. 23 N MEC 3 nezná 

Obr. 31 N MEC 11 odvozeno od znaku GESTAPO 
Typický N mec 

šikana; trápení; Hitler 
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 nezná 
Obr. 36 RUS 4 nezná 

    
Typický Rus 

chudý; p ísný; rozkazuje, co se smí a co se nesmí; v ci z Ameriky odmítají, protože mají vlastní  
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 nezná 
Obr. 13 AMERI AN 3 nezná 

Typický Ameri an 

moderní; bohatý; mrakodrapy; nafoukaný; n kte í jsou ale naopak chudí; nic neva í; kupují si 
fast food; homosexuálové mohou vychovávat d ti; nemají žádné malé obchody  
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Vietnamec 
Varianta  Motivace  

Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i  
Obr. 54 VIETNAMEC 3 negativní  

Typický Vietnamec 
který falešný; n který dobrý; v obchod  nás nutí hned n co koupit; b hají za námi, lov k se 
nem že ani podívat; už si nic nekupuju; v ci nevydrží; boty a oble ení se hned rozpadne 

Rom 
Varianta  Motivace  

Obr. 60 ROM 1 Cikán 
Obr. 65 ROM 6 náušnice 

Typický Rom 
hrubý; líný; d ti podporuje škola, rodi e je nepodporují; jsou špinaví; n kte í istotní a dob í 

  

Respondent 3, Praha, žena, rodi e slyšící, neslyšící sourozenci, st ední generace 
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 nezná 
Obr. 44 POLÁK 2 nezná 
Obr. 45 POLÁK 3 nezná  

Typický Polák  

ící; skromný; z velkého státu; na první pohled je poznat, že je Polák 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 nezná  

Typický Slovák  
nemám je ráda; krásná p íroda - hory; Slovák využívá echy - pracuje tu; krade nám práci;  

slovenštinu nemám ráda - nedá se íst; slovenské ženy jsou krásné; Slovák je studený 
  

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 orel – erb 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 nezná 

Typický Rakušan 
podobný N mci, Rakušan má ve své zemi víc isto; krásná p íroda; hory; krásné domy; má ale 

tvrdší jazyk; výslovnost tvrdá 
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 mapa 
Obr. 7 ITAL 3 nezná 

Obr. 10 ITAL 6 krize, chaos 
Obr. 9 ITAL 5 frajer 

Typický Ital 
nemá ráda Italy; divocí; temperamentní; po ád se hýbou; mají chutné jídlo; fotbalisti; muži 

nejsou p kní; mafiáni 
Francouz 
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Varianta  Motivace  
Obr. 1 FRANCOUZ 1 holub, ve Francii bylo hodn  holub  

Typický Francouz 
Pa íž je nejnebezpe jší místo na sv ; Pa íž je kosmopolitní; je tam spousty národ  a 

náboženství; drogy i nemoci…; lidé jsou svobodní; bohémové; pohodá i; káva;  romantika; 
zajímají se o módu 

mec 
Varianta  Motivace  

Obr. 21 N MEC 1 nezná 
Obr. 23 N MEC 3 helma voják  
Obr. 25 N MEC 5 l, hlupák 
Obr. 28 N MEC 8 pojmenování Hitler 
Obr. 29 N MEC 9 pojmenování pro ozna ení Hitlera, fašisty 

Typický N mec 

studený;  punti ká ; po ádkumilovný; jako Rakušan 
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 zvláštní, špi atý nos 

Obr. 37RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 CCCP, srp a kladivo 
Obr. 41 RUS 9 znak z MZS 
Obr. 36 RUS 4 ruský znak 
Obr. 39 RUS 7 pyšný  

Typický Rus 
hned je rozpoznatelný; n který bohatý a n který chudý; šikovní sportovci; studený; násilník; 

mafián 
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 Orel 
Obr. 13 AMERI AN 3  Nezná 
Obr. 18 AMERI AN 8 pád mrakodrap  
Obr. 17 AMERI AN 7 pád mrakodrap  

Obr. 20 AMERI AN 10 hippies 
Obr. 15 AMERI AN 5 U S A jazyková hra 

Typický Ameri an 

lidé z r zných kontinent : b loši, ernoši; trošku svin ; silný vliv politiky; vypadají, že cht jí 
pomoct, ale cht jí mocensky zabavit území; ni í místa a my to platíme; hodn  lidí; tam jezdí - je 
to lákavé, že je to daleko; neslyšící necht jí používat MZS, spíše užívají ASL; silný názorov ; mají 
výuku v ASL; silná kultura, už dlouho je tam respekt k neslyšícím a znakovému jazyku; neslyšící 
mají lepší zákony a víc možností; obecn  balamutí (lžou) - ukazují krásné dívky a muže a p itom 

jich je hodn  tlustých  
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
obr. 52 VIETNAMEC 1 od klobouku 
obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 
obr. 58 VIETNAMEC 7 nutí t  n co koupit 

Typický Vietnamec 
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srandovn  mluví i vypadá; je poslušný a pracovitý; celé dny pracuje; ale chudáci d ti – rodi e se 
jim moc nev nují; slušní lidi; dávají hodn  slevy 

Rom 
Varianta 1 Motivace  

Obr. 60 ROM 1 nezná 
Obr. 61 ROM 2 Cikán  
Obr. 65 ROM 6 náušnice 

Typický Rom 

krade; nepracuje 
 

Respondent 4, žena, Praha, rodi e Neslyšící, st ední generace 
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 polský znak 
Obr. 44 POLÁK 2 nejvíc používám tento, neznám motivaci 
Obr. 45 POLÁK 3 vliv z eštiny – znak pro palác 
Obr. 46 POLÁK 4 nezná 

Typický Polák  
nebezpe ná auta; výfuky; polské trhy - levné zboží; zvláštní jídlo; povaha, vizuální stránka, ZJ - 

podobný jako ech; ale pravda v tšinou ernovlasý; v ící 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 klobouk  
Obr. 43 SLOVÁK 2 ano, deaflympiáda 

Typický Slovák  

pijí alkohol; siln  v ící; na nižší úrovni, co se tý e ekonomiky a práce 
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 orel – erb 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 asi víde ská káva 

Typický Rakušan 

podobný N mci, ale moc nevím, nejsem s nimi v kontaktu; lepší než N mec 
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL1 tvar území na mapa 
Obr. 7 ITAL3 asi od písmene I 

Obr. 10 ITAL 6 krize 
Obr. 6 ITAL 2 fraje i  
Obr. 9 ITAL 5 frajer, vzniklo asi na školním výlet  a drží se to jen lokáln   

Typický Ital 

horkokrevný; divoká komunikace; používá gesta; miluje jídlo; jedí pozd ; slavná káva; káva se 
pije v baru - záležitost na chvilku; divoký; jižan je víc uvoln ný, užívá si, líný; seve an je 

pracovitý, poctivý, rozumný; slyšící je mafián 
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Francouz 
Varianta  Motivace  

Obr. 1 FRANCOUZ 1 kohout  
Typický Francouz 

je um lec; kreslí ; pije kávu na ulici; jí bagetu; je rozvážný; klidný; intelektuál; zajímá se o módu; 
neslyšící Francouz chodí hezky oblíkaný 

mec 
Varianta  Motivace  

Obr. 21 N MEC 1 po ád divn  mluví 
Obr. 22 N MEC 2 naštvání, hrubost 
Obr. 23 N MEC 3 znak z MZS 
Obr. 29 N MEC 9 ozna ení pro Hitlera – ale spojeno jen s osobou  

Obr. 28 N MEC 8 
ozna ení pro Hitlera, fašistu – také jen osoba Hitler, nebo s 

povahou lov ka 
Obr. 31 N MEC 11 hrubý, ubližovat  
Obr. 27 N MEC 7 souvisí s povahou, není to asi znak 

Typický N mec 

gestapo; p ísný; oralista; punti ká ; precizní; po ádný; ošklivý; divný; málo jich je p kných 
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 alkohol, ervený noc, od mrazu 

Obr. 37RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 CCCP 
Obr. 34 RUS 2 negativní  

Typický Rus 

alkoholik; silák; d ; pracovitý 
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 orel – vlajka  
Obr. 13 AMERI AN 3 ev ný rub  
Obr. 18 AMERI AN 8 pád mrakodrap  
Obr. 17 AMERI AN 7 pád mrakodrap  
Obr. 12 AMERI AN 2  negativní pojmenování 
Obr. 15 AMERI AN 5 USA – jazyková hra 

Typický Ameri an 

tlustý; pohodá ; jí hamburgery a pije kolu; jezdí autobusem; po ád se usmívají, ale falešn ; 
etvá ka; neslyšící má lepší vzd lání a možnosti 

Vietnamec 
Varianta  Motivace  

Obr. 52 VIETNAMEC 1 od klobouku 
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 

Typický Vietnamec 

Trhovec; šet í; trochu podvádí s prodejem; ve Vietnamu pracují asi na poli 
Rom 
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Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1 Cikán 
Obr. 61 ROM 2 Rom 
Obr. 62 ROM 3  negativní podle obli eje 

Typický Rom 
krade; líný; nepracuje; získává podporu; žije v komunit , ve skupin  a cestuje; v komunit  

neslyšících se objevuje jen do ZŠ, pak už jich vid t málo; dosp lého neznám 
 

Respondent 5, Zlín, muž, neslyšící rodi e, mladší generace 
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 siln  v ící 
Obr. 44 POLÁK 2 nezná 
Obr. 45 POLÁK 3 nezná 
Obr. 46 POLÁK 4 znak z MZS – silák 

Typický Polák  

siln  v ící 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 klobouk, m že být i velký pohyb 
Obr. 43 POLÁK 2 deaflympiáda 

Typický Slovák  

jako bratr; stejný jako ech; znakový jazyk velmi podobný; dob e si s nimi rozumíme 
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 nevím, asi kost, ale to je asi blbost 

Obr. 51 RAKUŠAN 4 
za Rakouska-Uherska to byl bohatý stát, dob e se mohli 

najíst a pak si hladili b icha 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 nezná 

Typický Rakušan 

 v bec neznám 
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 území na map  
Obr. 7 ITAL 3 nezná 
Obr. 9 ITAL 5 nezná znak, ale p ijímá ho 

Obr. 10 ITAL 6 krize 
Typický Ital 

divoký; horká krev; siln  používá gesta; ochotný se starat o druhé; neslyšící sympatický 
Francouz 

Varianta  Motivace  
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Obr. 2 FRANCOUZ 2 vojenská p ilba 
Obr. 1 FRANCOUZ 1 nezná  

Typický Francouz 

neutrální; sportovec; turistika 
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 tvrdý znak, složený, divný, možná ve spojitosti s mluvením 
Obr. 22 N MEC 2 trochu negativní  
Obr. 23 N MEC 3 špi ka na staré vojenské p ilb  
Obr. 25 N MEC 5 hlupák 
Obr. 29 N MEC 9 pojmenování Hitler 
Obr. 28 N MEC 8 fašista 

Obr. 30 N MEC 10 od pojmenování Hitler, posunutí znaku na bradu  
obr. 31 N MEC 11 od specifického znaku s významem „šikana, trápit“  

Typický N mec 

studený; není ochotný; není kamarádský; sobec; individualista; východní N mec p átelský; 
západní trochu odtažitý; eši z ech mají manýry západních N mc ; západní N mec sobecký; 

bohatý; o nikoho se moc nestará; moc nikomu nepomáhá; (Pozn. starší generace používá 
východní a západní N mecko, nikdy ne jen N mecko) 

Rus 
Varianta  Motivace  

Obr. 32 RUS 1 ervený nos od zimy a alkoholu, m že být i tvar ruky P 
Obr. 37 RUS 5 + Obr. 38 RUS6 Sov tský svaz 

Typický Rus 

vodka; alkohol; m že ídit s promile v krvi; diktátor – Putin  
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 nezná  
Obr. 13 AMERI AN 3 Spojení n eho/n koho 
Obr. 18 AMERI AN 8 nezná jist  
Obr. 17 AMERI AN 7 zbourané mrakodrapy 
Obr. 16 AMERI AN 6 znak Amerika a pohyb tlustý, posm ch 

Typický Ameri an 

Ameri ani jsou hodn  p ed námi, ve všem; silný stát; všichni jsou tlustí  
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 oble ení v práci na poli 
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i  
Obr. 54 VIETNAMEC 3 spojeno s prodejci  

Typický Vietnamec 
malý; roztomilý; trhovec; obchodník; trochu láká k nákupu oble ení; tím je otravný; ale je  

hodný; pokud n jaký stereotyp, tak že je roztomilý 
Rom 

Varianta  Motivace  
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Obr. 60 ROM 1 evokuje odstup, odhodit  
Obr. 61 ROM 2 evokuje odstup, odhodit  
Obr. 62 ROM 3 negativní  

Obr. 64 ROM 5 
Vyd lává si hudbou+ nep ímé pojmenování – st huje se a 

žebrá 
Obr. 66 ROM 7 jizva 

  Rambso a Marousek proprium Cikán 
Typický Rom 

krade; má p ídavky; neslyšící komunita ho p ijímá bez problému; ne slyšící Cikány, ale jen 
neslyšící;  je to komunita; využívá všechny výhody  

 

Respondent 6, Zlín, muž, neslyšící rodi e, mladší generace 
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 ohrani ení plotem za 2. sv. války 
Obr. 44 POLÁK 2 nezná 

Typický Polák  

dobrý fotbalista; máme s nimi normální vztah 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 od znaku BRATISLAVA 
Obr. 43 SLOVÁK 2 zná, nepoužívá, ošklivý znak 

Typický Slovák  

  
Rakušan 

Varianta  Motivace  
obr. 48 RAKUŠAN 1 kost, popravy v království 
obr. 51 RAKUŠAN 4 od krále, který byl bohatý a sytý 

Typický Rakušan 

nezná  
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 tvar území na map  

Typický Ital 

striptýz; dobrá komunikace; gesta  
Francouz 

Varianta  Motivace  
Obr. 2 FRANCOUZ 2 od Napoleonských voják  
Obr. 1 FRANCOUZ 1 brada malí e 

Typický Francouz 
Napoleon; Pa íž 
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mec 
Varianta  Motivace  

Obr. 21 N MEC 1 znak HITLER 
Obr. 22 N MEC 2 nezná 
Obr. 23 N MEC 3 vojenská p ilba 
Obr. 25 N MEC 5 negativní 
Obr. 29 N MEC 9 znak HITLER 
Obr. 28 N MEC 8 gesto fašista 

Obr.  30 N MEC 10 Hitler – posunutí místa artikulace 
Obr. 31 N MEC 11 znak GESTAPO 

Typický N mec 

gestapo; jiná kultura; mocný lov k; šikanuje ostatní; rozkazuje  
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 od mrazu, nudle u nosu, i tvar ruky P 

Typický Rus 

Komunismus; okupace; stejný jako ech 
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 odvozeno od znaku s významem vykašlat se na n  
Obr. 13 AMERI AN 3 propojení nevím eho p esn   
Obr. 14 AMERI AN 4 artikulace USA 

Typický Ameri an 

frajer; hrdý; dobrá komunikace; misioná ; sympatický; jednoru ní prstová abeceda; líný; 
tlustý; McDonalds; neva í; ani aj neumí uva it  

Vietnamec 
Varianta  Motivace  

Obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk 
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 

Typický Vietnamec 

trh; obchod; podvod; sleva  
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1 nezná, mluvní komponent Rom 
Obr. 61 ROM 2 nezná, mluvní komponent Rom 
Obr. 62 ROM 3 negativní, ošklivé 
Obr. 64 ROM 5 housle 
Obr. 65 ROM 6 náušnice 
Obr. 66 ROM 7 jizva 

    
Typický Rom 

ko ovník; n který dobrý, n který špatný; líný; nepracuje; krade; divadelník; muzikant; má 
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max. základní školu, je špinavý – prasata, mafie, devastují domy  
 

Respondent 7, Praha, žena, neslyšící rodi e, st ední generace 
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 nezná 
Obr. 44 POLÁK 2 nezná  

Typický Polák  

ící; podobný ech m; jsme všichni Slované  
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 nezná 
Obr. 43 SLOVÁK 2 deaflympiáda 

Typický Slovák  

podobní jako my a Poláci 
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 nezná 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 nezná 

Typický Rakušan 

podobný humor jako eši; hezká komunikace; je nejlepší ze soused ; p átelský  
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 neuvedla 

Typický Ital 

Horkokrevný, pohodá  

Francouz 
Varianta  Motivace  

Obr. 2 FRANCOUZ 2   
Obr. 3 FRANCOUZ 3 znak z MZS 
Obr. 1 FRANCOUZ 1   

Typický Francouz 

pohodá  
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 nezná 
Obr. 23 N MEC 3 národní 
Obr. 24 N MEC 4 souvisí s válkou 

Obr. 30 N MEC 10 znak starší generace 
Obr. 31 N MEC 11 fašisti 

Typický N mec 
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nafoukaný; nekamarádí se s námi; namyšlený; punti ká ; p ísný  
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 nezná  

Obr. 37RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 Sov tský svaz 
    

Typický Rus 

hrozný; nesnášíme je; je ošklivý; nezajímá nás; je studený; dívky jsou otev en jší  
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 nezná  
Obr. 13 AMERI AN 3  nezná 

Typický Ameri an 

  
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk 
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 
Obr. 58 VIETNAMEC 7 prodejci 
Obr. 54 VIETNAMEC 3 negativní znak 

Typický Vietnamec 

  
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1   
Obr. 61 ROM 2   
obr. 62 ROM 3 negativní  

Typický Rom 

  
 

Respondent 8, eské Bud jovice, muž, slyšící rodi e, mladší generace 
Polák  

Varianta  Motivace 
Obr. 43 POLÁK 1 siln  v ící, uniforma vojáka – pruh 
Obr. 44 POLÁK 2   

Typický Polák  

siln  v ící; n která témata (homosexuálové) jsou tam tabu; kv li ví e se p etva uje; uzav ený; 
sympatický lov k; p íjemný; chodí divn  oblíkaný - jakoby spole ensky 

Slovák  
Varianta  Motivace  

Obr. 42 SLOVÁK 1 klobouk - Jánošík a symbol Bratislavy 
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Obr. 43 SLOVÁK 2 deaflympiáda 
Typický Slovák  

také siln  v ící; na východ  jsou chudší a žijí na vesnicích; ve m st  se lov k nedo ká respektu; 
západ je modern jší; ZJ je spíš znakovaná slovenština; neslyšící podobní ech m  

Rakušan 
Varianta  Motivace  

Obr. 48 RAKUŠAN 1 erb – orel  
Obr. 49 RAKUŠAN 2 nezná 

Typický Rakušan 

bohatý; podobný styl života; jako N mec; sympatický; mají Alpy  
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 mapa 
Obr. 8 ITAL 4 I - inicializace 

Typický Ital 

sympatický; up ímný; aktivní; turista; respektující lov k; divoký; rád si užívá sexu; užívá gesta, 
nemá ale moc respekt k Neslyšícím; veselý; up ímný; zmrzlina a pizza 

Francouz 
Varianta  Motivace  

Obr. 2 FRANCOUZ 2 nezná 
Obr. 3 FRANCOUZ 3 znak z MZS 
Obr. 1 FRANCOUZ 1 nezná 

Typický Francouz 
bohatý; moc nemá respekt; komunikace s ním je problematická; sympatický je jen n který; není 

ochotný pomoct; kosmopolitní zem ; všechny rasy 
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 nezná 
Obr. 23 N MEC 3 nezná, je to národní znak 
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HITLER 
Obr. 28 N MEC 8 gesto fašismus 

Obr. 31 N MEC 11 souvislost se šikanou 
Typický N mec 

je implantovaný oboustrann ; oralista; západní N mec je bohatý, východní chudý; povyšuje se a 
myslí si, že má vše nejlepší; hodn  si hromadí v ci - to ho nau il Hitler; je chamtivý 

Rus 
Varianta  Motivace  

Obr. 32 RUS 1 zmrzlý nos od mrazu 
    

Typický Rus 
Mrazík; neopatrný; nestará se o nic; bezohledný; je to u nich nebezpe né; n kte í lidé jsou 

nebezpe ní; uzav ený 
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 písmeno U 
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Obr. 13 AMERI AN 3 propojení stát  
Obr. 17 AMERI AN 7 pád mrakodrap  
Obr. 14 AMERI AN 4 nezná  

Typický Ameri an 
tvrdé zákony; jsou hodn  p ed námi; sympatický; cítí se nejchyt ejší; McDonalds; nebezpe né 

místo v noci; více vražd  
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk 
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 
Obr. 54 VIETNAMEC 3 trochu negativní znak 

Typický Vietnamec 

trhovec; obchoduje s drogami; hodn  pracovitý; po ád prodává 
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1 neutrální 
Obr. 61 ROM 2 neutrální 
Obr. 62 ROM 3 ano, trochu negativní  
obr. 65 ROM 6 náušnice 
obr. 68 ROM 9 tanec moderních cikán  

Typický Rom 

nepo ádný; menšina; má hodn  d tí; muži cht jí být velcí v dci; má ošklivé chování  
 

Respondent 9, Brno, slyšící rodi e, žena, mladší generace   
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 nezná  
Obr. 44 POLÁK 2 nezná  
Obr. 45 POLÁK 3 nezná  

Typický Polák  

vtipálek; nic nevzdává a po ád se snaží dál; utíká do Skandinávie; alkoholik jako Rus  
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 klobouk 
Obr. 43 SLOVÁK 2 deaflympiáda 

Typický Slovák  
podnikatel; kariérista; má manažérské schopnosti; má problém s identitou; hodn  se inspiruje ze 

sv ta 
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 erb – orel 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 orel 

Typický Rakušan 
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jako N mec; není úpln  ochotný 
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 mapa 
Obr. 7 lTAL 3 nezná  

Typický Ital 

používá gesta; „koal“; neumí nic ud lat p esn ; spole enský; horkokrevný; divoký; miluje alkohol 
a party; podnikatel; n který závislý na rodin  

Francouz 
Varianta  Motivace  

Obr. 2 FRANCOUZ 2 národní znak  
Obr. 1 FRANCOUZ 1 od šály, ozdoby na krku, kohout-pták,  

Typický Francouz 

spojený s módou; sebejistý; nacionalista; sympatický  
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 nezná  
Obr. 22 N MEC 2 smrkat a odhodit, negativní znak 
Obr. 23 N MEC 3 znak z MZS 
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HITLER 
Obr. 28 N MEC 8 fašista 
Obr. 26 N MEC 6 kochleární implantát 

Obr. 30 N MEC 10 od znaku HITLER 
Obr. 31 N MEC 11 jednotky SS 
Obr. 27 N MEC 7 oralista 

Typický N mec 
po ád mluví a divn  mluví; kochleární implantát; p ísný; oralista; má tvrdé chování; p ísný; 
po ád se mu n co nelíbí; st žuje si; muži jsou zlí a bijí ženy; ženy submisivní; zrzavé vlasy 

Rus 
Varianta  Motivace  

Obr. 32 RUS 1 ervený nos od alkoholu 
Obr. 35RUS 3 opilec 

    
Typický Rus 

alkoholik;  snaží se komunikovat, ale po ád má chování jako za komunismu; východ a západ se 
liší; up ímný; nosí kožichy a teplé oble ení 

Ameri an 
Varianta  Motivace  

Obr. 11 AMERI AN 1 nezná 
Obr. 13 AMERI AN 3 propojení stát  
Obr. 18 AMERI AN 8 pád mrakodrap  
Obr. 17 AMERI AN 7 pád mrakodrap  
Obr. 15 AMERI AN 5 USA – jazyková hra 

Typický Ameri an 
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chytrý; ale je to omyl, je hloupý; jsou velmi p ed námi; povýšený; Neslyšící se vychloubají svým 
jazykem; neví nic o sv , jen o sob ; mají p ed sebou ze ;  vidí jen sebe; sprostý – používá asto 

fuck you, je tlustý, žijí tam spole  všechny rasy – míšenci; není hezký; pohodá ; každý ídí 
auto; frajer; aktivní; prezentuje se jako bezproblémový, ale o svých problémech navenek 

nehovo í; vše vypadá, že je perfektní, ale neukazují pravdu 
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk 
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 
Obr. 59 VIETNAMEC 8 po ád n co íkají zvláštním jazykem 
Obr. 55 VIETNAMEC 4 od V, vietnamský nebo asijský znak 
Obr. 58 VIETNAMEC 7 chodí za tebou a nabízí n co 

Typický Vietnamec 
jižní Vietnam - lidé milí a up ímní a otev ení; v hlavním m st  jsou zlí a cht jí za vše platit; 

ísní; neustupují; sever je spojen s rýží a milými, ochotnými lidmi; v echách – obchodník; 
trp livý; celý den pracují; p ísný; neoblomný; služební ek; nerozumí vtipu  

Rom 
Varianta  Motivace  

Obr. 60 ROM 1 neutrální Rom 
Obr. 61 ROM 2 Cikán neutrální  
Obr. 62 ROM 3 hanlivé 
Obr. 64 ROM 5 hudba 
Obr. 65 ROM 6 náušnice, tanec 
Obr. 66 ROM 7 jizva 

Obr. 69 ROM 10 erný 
Typický Rom 

vymlouvá se; krade; prase; nemá v li; vše vzdává; chvíli se snaží a pak upadne na dno  
 

Respondent 10, Praha, slyšící rodi e, žena, mladší generace 
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 nezná 
Obr. 44 POLÁK 2 nezná 
Obr. 45 POLÁK 3 nezná  
Obr. 46 POLÁK 4 nezná 

Typický Polák  

podobný Rus m; alkoholik 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 tradi ní oble ení 
Obr. 43 SLOVÁK 2 deaflympiáda 

Typický Slovák  

sympatický; veselý; srde ná komunikace 
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Rakušan 
Varianta  Motivace  

Obr. 48 RAKUŠAN 1 erb – orel 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 nezná  

Typický Rakušan 

trochu namyšlený 
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 Tvar území na map  

Obr. 10 ITAL 6 krize, chaos 
Obr. 7 ITAL 3 nezná 

Typický Ital 

divoký; komunika ní; ert; cestuje; vymlouvá se; pravdu ne íká p ímo  
Francouz 

Varianta  Motivace  
Obr. 2 FRANCOUZ 2 nezná  
Obr. 1 FRANCOUZ 1 límec krále Ludvíka 

Typický Francouz 

otev ený; chaotický; komunika ní; po ádný 
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 od znaku HITLER, jen posunutí a zamaskování  
Obr. 22 N MEC 2 negativní  
Obr. 23 N MEC 3 ilba voják   
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HITLER 
Obr. 28 N MEC 8 Od znaku HITLER, FAŠISTA  

Obr. 31 N MEC 11 gesto fašismu 
Typický N mec 

namyšlený frajer; zastává KI; oralista; udržuje si odstup; není otev ený; dbá na kvalitu; myslí si, 
že je nejlepší 

Rus 
Varianta  Motivace  

Obr. 32 RUS 1 nezná  
Obr. 39 RUS 7 namyšlený + Putin + špion (za komunismu) 

Obr. 37 RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 CCCP 
Obr. 41 RUS 9 komunismus 
Obr. 34 RUS 2 negativní vymezení 

Typický Rus 

ísná povaha; hrubé chování; alkoholik; ženy rychle n komu vlezou do postele 
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 nezná  
Obr. 13 AMERI AN 3 propojení ehosi 
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Obr. 18 AMERI AN 8 pád mrakodrap  
Obr. 17 AMERI AN 7 pád mrakodrap  
Obr. 15 AMERI AN 5 USA – jazyková hra 

Typický Ameri an 

namyšlený frajer; n kte í nejsou namyšlení; hodn  jí  
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk 
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 
Obr. 58 VIETNAMEC 7 nutí t  nakupovat 

Typický Vietnamec 
po ádný; punti ká ; trhovec; trp livý; pracovitý; studený; odtažitý v komunikaci; po ád se 

usmívá - není jasné, co si myslí; zlev uje v ci v obchod  
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1  nezná 
Obr. 61 ROM 2 nezná  
Obr. 62 ROM 3 negativní  
Obr. 64 ROM 5 hudba  

Typický Rom 
vymlouvá se; hned utratí všechny peníze; je otev ený; rád komunikuje; nevzd lává se; krade; 

prase  
 

Respondent 11, Praha, slyšící rodi e, žena, neslyšící bratr, starší generace   
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 ící 
Obr. 44 POLÁK 2 nezná  
Obr. 45 POLÁK 3 nezná  
Obr. 46 POLÁK 4 silák 

Typický Polák  

íjemný; p i setkání si líbají ruce; sympatický 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 klobouk - Jánošík 
Obr. 43 SLOVÁK 2 deaflympiáda 

Typický Slovák  

podobný jako ech  
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 erb – orel 
Obr. 51 RAKUŠAN4 nezná  
Obr. 49 RAKUŠAN 2 území Rakousko-Uherska 
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Typický Rakušan 

sympatický; po ádný; všude kv tiny a ozdoby; istotný; ulice isté; upravený; p kný  
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 mapa 
Obr. 7 ITAL 3 Inicializace – písmeno I 
Obr. 9 ITAL 5 nezná znak, ale p ijde ji smysluplný  

Typický Ital 

gesta; mimika; slyšící i Neslyšící jsou ukecaní, flámuje; d ti v noci pobíhají kolem dosp lých na 
ulici; po ád jí špagety; pizzu 

Francouz 
Varianta  Motivace  

Obr. 2 FRANCOUZ 2 nezná  
Obr. 1 FRANCOUZ 1 kohout  

Typický Francouz 

hrdý 
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 od Hitlera, posunutí 
Obr. 22 N MEC 2 negativní   
Obr. 23 N MEC 3 hrot helmy 
Obr. 24 N MEC 4 posm ch 
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HITLER  
Obr. 28 N MEC 8 gesto fašismu 
Obr. 26 N MEC 6 kochleární implantát 

Obr. 31 N MEC 11 od znaku GESTAPO 
Obr. 27 N MEC 7 mluví, oralista 

Typický N mec 
nesympatický; oralista; chce mít p ehled a moc; chladný; t žko s ním navázat kamarádský vztah; 

slyšící N mec je ale p íjemn jší  
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 ervená, alkohol 
Obr. 35RUS 3 ervený nos 

Obr. 37RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 CCCP 
Obr. 40 RUS 8 tanec ruce v bok – ruský znak 

Typický Rus 
vodka; alkohol; sympatický; p átelský; falešný; umí se p etva ovat; n kte í jsou chudí; jsou 

zvyklí snídat kachnu 
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 od písmene U 
Obr. 13 AMERI AN 3 sruby 
Obr. 18 AMERI AN 8 pád mrakodrap  
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Obr. 17 AMERI AN 7 pád mrakodrap  
Obr. 19 AMERI AN 9 pád mrakodrap  
Obr. 14 AMERI AN 4 M na tvá i – Amerika 
Obr. 15 AMERI AN 5 USA – jazyková hra 

Typický Ameri an 

jí hamburger; je u nich trochu nuda; draho; dá p ednost Hot dogu p ed masem  a jí  hranolky; 
Gallaudetova univerzita; pyšný; chce mít moc; hloupý; nemá znaky v ASL pro všechno; hodn  

používá prstovou abecedu 
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk   
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i  
Obr. 57 VIETNAMEC 6 cop Vietnamky 
Obr. 59 VIETNAMEC 8 co neustále íkají  

    
Typický Vietnamec 

pracovitý; jejich obchody smrdí; v ci od nich jsou nekvalitní; zboží od nich nevydrží; levné v ci; 
jsou všichni hubení 

Rom 
Varianta  Motivace  

Obr. 60 ROM 1 nezná 
Obr. 61 ROM 2 nezná 
Obr. 62 ROM 3 spojitost se znakem ŠTÍTIT SE 
Obr. 64 ROM 5 hudba 
Obr. 65 ROM 6 náušnice 
obr. 67 ROM 8 zlod j 

Typický Rom 
alkohol; špína; nep evlíká se; va í venku; neslyšící Cikán je jiný – hodný; p ed slyšícím Cikánem 

musí být lov k ostražitý 
 

Respondent 12, Praha, žena, rodina slyšící, starší generace    
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 nezná 
Obr. 44 POLÁK 2 nezná 
Obr. 45 POLÁK 3 nezná 
Obr. 46 POLÁK 4 nezná 

Typický Polák  

alkoholik;  vodka; muži jsou blon áci, nehezcí; knír  
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 klobouk 
Obr. 43 SLOVÁK 2 deaflympiáda 

Typický Slovák  
velký; nevím  
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Rakušan 
Varianta  Motivace  

Obr. 48 RAKUŠAN 1 nezná  
Obr. 49 RAKUŠAN 2 va ení okolády 

Typický Rakušan 

blon ák; sportovci - fotbalisti, hokejisti 
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 mapa 
Obr. 7 ITAL 3 Inicializace – písmeno I 

Obr. 10 ITAL 6 krize 
Typický Ital 

fešák ale malý; gesta; je dobrý v sexu; víno; špagety; mo e 
Francouz 

Varianta  Motivace  
Obr. 2 FRANCOUZ 2 jejich znak  
Obr. 3 FRANCOUZ 3 F 
Obr. 1 FRANCOUZ 1 nezná  

Typický Francouz 

víno, všechny rasy, smíšené obyvatelstvo 
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 nezná 
Obr. 23 N MEC 3 vojenská helma  
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HILTER 
Obr. 28 N MEC 8 gesto Hitler/fašista 

Obr. 31 N MEC 11 Od znaku GESTAPO 
Typický N mec 

sobec; nudný; pracovitý; vyd lává peníze  
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 nezná  

Obr. 37 RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 CCCP 
Typický Rus 

nazdobený p i tanci; vodka; alkohol; sníh  
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 spojitost se znakem s významem vykašlat se  
Obr. 13 AMERI AN 3 nezná  
Obr. 14 AMERI AN 4  nezná 
Obr. 16 AMERI AN 6 tlustý Ameri an 
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Typický Ameri an 

McDonalds; tlustý; žere; kovboj 
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk 
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 
Obr. 54 VIETNAMEC 3 negativní – šikmé o i 

Typický Vietnamec 
malý; hubený; d lá malé kr ky; obchodník; trhy s oble ením; levné v ci, ale dlouho nevydrží, 

nekvalitní  
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1 nezná 
Obr. 61 ROM 2 nezná 
Obr. 62 ROM 3 negativní 
Obr. 64 ROM 5 kecá, lže 
Obr. 65 ROM 6 náušnice  
Obr. 63 ROM 4 ko ovník 

Typický Rom 

ko ovník;  krade; líný; nepracuje; neslyšící jsou naši – máme stejnou krev 
 

Respondent 13, Praha, žena, slyšící rodi e, starší generace     
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 ohrani ení plotem za 2. sv. války 
Obr. 44 POLÁK 2 nezná 

Typický Polák  

  
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 Slovák 1 Jánošík – klobouk 

Typický Slovák  

ženy poslušné; muži mají moc – pracují na poli, užívají si v hospod ; ženy pe ou váno ky  
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 nezná 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 asi káva 

Typický Rakušan 

nevím; nemám zkušenost; p kný 
Ital 

Varianta  Motivace  
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Obr. 5 ITAL 1 nezná  
Obr. 7 ITAL 3 nezná 

Typický Ital 

dobré jídlo; káva 
Francouz 

Varianta  Motivace  
Obr. 1 FRANCOUZ 1 nezná 

Typický Francouz 

bohatý;  hodn  v cí na výb r; víno; hezké ženy; oslavy 
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 nezná 
Obr. 22 N MEC 2 negativní  
Obr. 23 N MEC 3 vojenská p ilba 
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HITLER 
obr. 28 N MEC 8 fašista 

obr. 31 N MEC 11 šikana, koncentra ní tábor 
Typický N mec 

mec je lepší než ech; upravený; jazyk podobný rakouskému; jazyk má vysoký status  
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 mráz 

Typický Rus 
vodka; alkoholik; žije na vesnici; va í borš ; tlustý; bída; nestydí se nosit roztrhané oble ení; 

zlaté prsteny  
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 nezná  
Obr. 13 AMERI AN 3 nezná  
Obr. 17 AMERI AN 7 pád mrakodrap  
Obr. 15 AMERI AN 5 USA zkratka 

Typický Ameri an 

hubený; hezký; používá jednoru ní abecedu; trochu falešný; kecá – lže 
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 nezná  
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 

Typický Vietnamec 
rýže; anky jsou hez í než Vietnamky; cht jí prodávat – pot ebují peníze;  prodávají ošklivé 

ci 
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1 nezná 
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Obr. 61 ROM 2 nezná  
Obr. 65 ROM 6 náušnice  

Typický Rom 
Cikán je ko ovník a st huje se s vozem; krade; nepracuje; líný; hodn  d tí;  arod jnice; v ští z 

ruky  
 

Respondent 14, Praha, muž, rodi e slyšící, starší generace     
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 44 POLÁK 2 nezná  

Typický Polák  

nesympatický; nep íjemný; v polovin  Polska je bída  
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 klobouk Jánošíka 

Typický Slovák  

podobný Ma ar m; výborná pálenka 
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 erb – znak orla  
Obr. 50 RAKUŠAN 3 houska, váno ka 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 tanec v krojích 

Typický Rakušan 

víno; myslivec; nosí kra asy s kšandami; krásné kavárny; zámky 
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 mapa 
Obr. 7 ITAL 3 špagety 

Typický Ital 

divoký; špagety; víno; Benátky; tmavý; vypadá jako Cikán 
Francouz 

Varianta  Motivace  
Obr. 1 FRANCOUZ 1 Napoleon v podbradek – nevím 

Typický Francouz 

krásné ženy;  bohatý; hezká krajina; vynikající víno  
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 nezná  
Obr. 23 N MEC 3 nezná  
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HITLER  
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Obr. 28 N MEC 8 Gesto fašista 
Obr. 30 N MEC 10 od znaku Hitler  
Obr. 31 N MEC 11 gestapo 

Typický N mec 
po ádný;  jedí vají ko a toast s marmeládou dohromady; pije Jagermeister víc než pivo; hodn  

oslavuje a jí   
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 velký ervený nos jako d da Mráz 
Obr. 40 RUS 8 tanec v krojích 

Obr. 37 RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 CCCP, kosa a kladivo 
Typický Rus 

vodka; otevírá si lahev zuby; hrozný; silný; pracuje manuáln ; dobrý sportovec - hokej a volejbal  
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 USA mluvní komponent, jinak nezná 
Obr. 13 AMERI AN 3 nezná  
Obr. 16 AMERI AN 6 tlustý 
Obr. 15 AMERI AN 5 písmena USA  

Typický Ameri an 
hamburger; hranolky; p kný; bohaté domy; ozdobený; znám jen, jak je prezentují média, ale jak 

žijí, nevím 
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 oble ení p i sb ru rýže 
Obr. 53 AMERI AN 2 šikmé o i 
Obr. 54 AMERI AN 3 šikmé o i 

Typický Vietnamec 

ci z jejich obchodu se hned zni í 
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1 nezná  
Obr. 61 ROM 2 nezná  
Obr. 64 ROM 5 hudba a tanec  
Obr. 65 ROM 6 náušnice  

Typický Rom 

znám jen hodného, ten pracuje  

     Respondent 15, Praha, žena, rodi e slyšící, neslyšící syn, st ední generace     
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 Varšava 
Obr. 44 POLÁK 2 polský znak 
Obr. 45 POLÁK 3 nezná  
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Obr. 46 POLÁK 4 silák, práce na poli 
Typický Polák  

siln  v ící; alkohol; práce na poli; vyšívání 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 klobouk 
Obr. 43 SLOVÁK 2 deaflympiáda 

Typický Slovák  

rozhazova ný; utrácí;po ádá oslavy  
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 erb – orel 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 písmeno R 

Typický Rakušan 

pyšný; spojený s lokny ve vlasech; p epich; komunikace bezproblémová   
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 bota – tvar území na map  
Obr. 7 ITAL 3 písmeno I 
Obr. 9 ITAL 5 nezná, ale souhlasí se znakem: hloupý/pitomý 

Typický Ital 

fotbalista; divoký; gesta; horkokrevný; up ímný; sympatický  
Francouz 

Varianta  Motivace  
Obr. 2 FRANCOUZ 2 nezná  
Obr. 4 FRANCOUZ 4 Pa íž 
Obr. 1 FRANCOUZ 1 holub, kohout 

Typický Francouz 

vážný, neup ímný, neochotný, komunika ní bariéry 
mec 

Varianta Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 od znaku HITLER 
Obr. 22 N MEC 2 negativní 
Obr. 23 N MEC 3 vojenská helma 
Obr. 25 N MEC 5 hlupák 
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HITLER 
Obr. 28 N MEC 8 gesto fašismu 
Obr. 26 N MEC 6 kochleární implantát 

Obr. 30 N MEC 10 od znaku HITLER 
Obr. 24 N MEC 4 odstup, nesouhlas 

Obr. 31 N MEC 11 gestapo, fašismus 
Obr. 27 N MEC 7 oralista 
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Typický N mec 
moc; hlupák; tupec; bohatý; vychlouba ný; sobec; nepomáhá; divné, že pomáhá uprchlík m; 

protivný; štítím se jich; chce n co vlastnit, držet 
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 ervený od alkoholu 

Obr. 37 RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 CCCP 
Obr. 41 RUS 9 spojitost s komunismem 

Typický Rus 

vodka; alkohol; líný pracovat; nep emýšlí; neupravený; okupace; vše ni í  
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 nezná 
Obr. 12 AMERI AN 2 jsou drsný, všechno sežerou, frajersky otvírají pusu, kovboj 
Obr. 13 AMERI AN 3 nezná 
Obr. 18 AMERI AN 8 pád mrakodrap  
Obr. 17 AMERI AN 7 pád mrakodrap  
Obr. 14 AMERI AN 4 M na tvá  
Obr. 16 AMERI AN 6 tlustý 
Obr. 15 AMERI AN 5 USA hra písmen, s mimikou frajer 

Typický Ameri an 
všechno je "nejlepší"; nejv tší; cht jí mít dálnice, budovy; fraje i; hamburger; hranolky; p ísné 

zákony; ale jsou po ád v pohod   
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk na rýžovém poli 
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 
Obr. 58 VIETNAMEC 7 nutí t  kupovat  

Typický Vietnamec 
práce na rýžovém poli; va í; tady v echách trhy; d íve se víc snažili, te  mají krizi; nekvalitní 

zboží; hned se to rozbije;  z bot smrdí nohy 
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1 špinavý 
Obr. 61 ROM 2 špinavý 
Obr. 62 ROM 3 ošklivý znak Cikán 
Obr. 64 ROM 5 hudba 
Obr. 65 ROM 6 náušnice 
Obr. 66 ROM 7 jizva 
Obr. 63 ROM 4 z –ko ovníci 

Typický Rom 

žije v rodinách; v komunit ; komunikace s nimi ale funguje; špinavý 
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Respondent 16, Praha, žena, slyšící rodi e, neslyšící d ti, st ední generace   
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 nezná  
Obr. 44 POLÁK 2 nezná  
Obr. 45 POLÁK 3 nezná  
Obr. 46 POLÁK 4 nezná  

Typický Polák  

podobný Slovák m a Rus m 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 Jánošík v klobouk 
Obr. 43 SLOVÁK 2 deaflympiáda 

Typický Slovák  

zlý; ošklivý; není milý; pije; podobný Polák m 
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 erb – orel 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 nezná, n co vytáhnout? 

Typický Rakušan 
frajer; bohatý; vep edu p ed námi; nezajímáme je; odst ihli nás; utrácejí; rozhazují; ale ve 

skute nosti mají tvrdý život 
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 bota 
Obr. 7 ITAL 3 nezná 

Obr. 10 ITAL 6 krize 
Obr. 6 ITAL 2 frajer 

Typický Ital 

muži fešáci; ženy mají krásné kudrnaté vlasy; sympatický; mimika; gesta; divoký; i slyšící 
komunikují gesty - p íjemné; up ímný; jako Cikán 

Francouz 
Varianta  Motivace  

Obr. 2 FRANCOUZ 2 nezná 
Obr. 1 FRANCOUZ 1 nezná 

Typický Francouz 

udržují rodinné tradice 
mec 

Varianta  Motivace  
obr. 21 N MEC 1 od znaku HITLER 
Obr. 22 N MEC 2 namyšlený 
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HITLER 
Obr. 28 N MEC 8 gesto fašismu 
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Typický N mec 

namyšlený; ošklivý – piercing; po ád mluví  
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 nezná 

Obr. 37 RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 CCCP, srp a kladivo 
Obr. 41 RUS 9 Spojitost s komunismem 
Obr. 40 RUS 8 národní tanec 

    
Typický Rus 

odstáté uši; zlaté zuby; alkohol; vodka; tanec v krojích 
Ameri an 

Varianta  Motivace  
Obr. 11 AMERI AN 1 orel 
Obr. 13 AMERI AN 3 všeobjímající 
Obr. 14 AMERI AN 4 písmeno M na tvá i  
Obr. 15 AMERI AN 5 USA, s mimikou význam frajer 

Typický Ameri an 

frajer 
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
Obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk  
Obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i  
Obr. 54 VIETNAMEC 3 posm ch 

Typický Vietnamec 
nosí roušky, t epotají hlavou jako slepice, t epotají rukama – volá k jídlu, jejich obchod smrdí, ale 

ovoce hezké, nalešt né, ale drahé  
Rom 

Varianta  Motivace  
Obr. 60 ROM 1 Rom 
Obr. 61 ROM 2 Cigán 
Obr. 63 ROM 4 ko ovníci  
Obr. 64 ROM 5 hudba 
Obr. 65 ROM 6 náušnice 

    
Typický Rom 

žebrá; tancuje; špinavý; prase; cirkus; krade; falešný; krádež je u nich d di ná  
 

Respondent 17, Praha, muž, rodi e slyšící, st ední generace   
Polák  

Varianta  Motivace  
Obr. 43 POLÁK 1 nezná 
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Obr. 44 POLÁK 2 nezná 
Obr. 45 POLÁK 3 znakovaná eština  
Obr. 46 POLÁK 4 nezná 

Typický Polák  

 vizuáln  vypadají jako Rusové; co se tý e spolupráce, jsou jako my eši; i povahov  jako eši 
Slovák  

Varianta  Motivace  
Obr. 42 SLOVÁK 1 Jánošík v klobouk 
Obr. 43 SLOVÁK 2 deaflympiáda 

Typický Slovák  

ZJ trochu jiný; vztah bez problému; škoda, že jsme se rozd lili 
Rakušan 

Varianta  Motivace  
Obr. 48 RAKUŠAN 1 orel 
Obr. 50 RAKUŠAN 3 houska 
Obr. 49 RAKUŠAN 2 asi káva 

Typický Rakušan 

podobný N mc m i ech m; dbají na správnost 
Ital 

Varianta  Motivace  
Obr. 5 ITAL 1 území na map  
Obr. 7 ITAL 3 nezná 

Obr. 10 ITAL 6 krize, chaos 
Typický Ital 

divoký; horkokrevný; život v sepjaté rodin ; sympatický; špagety; pizza; dobré víno; výborná 
zmrzlina; vtipný 

Francouz 
Varianta  Motivace  

Obr. 3 FRANCOUZ 3 F 
Obr. 4 FRANCOUZ 4 Pa íž 
Obr. 1 FRANCOUZ 1 kohout 

Typický Francouz 
sympatický; dobrý; 4 polibky na tvá ; nejlepší módní vkus; podobní Ital m; skv lá káva a víno; 

skv le va í; na venkov  je to jako v echách  
mec 

Varianta  Motivace  
Obr. 21 N MEC 1 nezná 
Obr. 23 N MEC 3 vojenská helma 
Obr. 27 N MEC 7 oralista 
Obr. 26 N MEC 6 kochleární implantát 
Obr. 29 N MEC 9 od znaku HITLER  

Typický N mec 
kvalitní výroba; chce všechno vlastnit; chce mít moc; mají pocit, že jsou nejlepší v Evrop  –  
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povýšený, pyšný 
Rus 

Varianta  Motivace  
Obr. 32 RUS 1 zv davý 

Obr. 37 RUS 5 + Obr. 38 RUS 6 CCCP 
Typický Rus 

pyšný; bohatý; nos nahoru; alkohol; p lka národu je falešná; nosí kožichy 
Ameri an 

Varianta    
Obr. 11 AMERI AN 1 nezná 
Obr. 13 AMERI AN 3 nezná  
Obr. 16 AMERI AN 6 tlustý 
Obr. 17 AMERI AN 7 pád mrakodrapu 
Obr. 15 AMERI AN 5 USA hra písmen 

Typický Ameri an 
tlustý, bohatý, nemají žádné problémy, hamburger, umí se usmívat, sobecký, užívá jednoru ní 

prstovou abecedu, namyšlený, jiná kultura 
Vietnamec 

Varianta  Motivace  
obr. 52 VIETNAMEC 1 klobouk 
obr. 53 VIETNAMEC 2 šikmé o i 
obr. 54 VIETNAMEC 3 posm ch 

Typický Vietnamec 
vychovaný; má respekt; d kuje; trp livý; usmívá se; pracuje nonstop a je po ád veselý; je jich 

všude plno a fotí; v obchod  se snaží n co prodávat; nosí nové a nové v ci; po ád nutí k nákupu a 
co nabízí; dává slevu  

Rom 
Varianta  Motivace  

Obr. 60 ROM 1 nezná 
Obr. 63 ROM 4 ko ovník 
Obr. 64 ROM 5 hudba 
obr. 67 ROM 8 krade 

Typický Rom 
žije v komunit ; divoký; hádá se; fackují se; mlátí se; rve se; v ící; ale krade; prase; špinavý; ale 

Neslyšící jiný: istý, ve škole jsou Cikáni istotní 
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