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Abstrakt 
Fenomén prepperství je v současné době v zahraničí čím dál tím více probírané téma. 

Počty zástupců tohoto hnutí rostou a to jak v zahraničí, tak u nás. Bohužel se toto téma 

ve veřejném prostoru vyskytuje především v negativních kontextech a relevantní 

akademická literatura, která by se tomuto fenoménu věnovala objektivně, chybí. Proto 

jsem se rozhodl věnovat tomuto tématu svoji bakalářskou práci.   

Moje práce se skládá z teoretické části, kde mapuji kořeny prepperského hnutí, 

definuji ho v rámci dostupné akademické literatury, snažím se ho vymezit oproti 

podobným hnutím a soustředím se na popis tohoto hnutí v České republice. V praktické 

části práce pak popisuji mnou provedený výzkum, zaměřený na základních pět 

osobnostních dimenzí často označovaných jako „Big Five“ (Extraverze, Přívětivost, 

Svědomitost, Neuroticismus a Otevřenost vůči zkušenostem) u zástupců hnutí prepperů, 

neboť se dá očekávat, že některé osobnostní dimenze budou do určité míry preppery 

odlišovat od většinové populace. Tyto dimenze jsem se rozhodl měřit pomocí široce 

používaného dotazníku Ten-Item Personality Inventory. Jako alternativní hypotézy jsem 

si stanovil, že preppeři budou v porovnání s normami méně extravertní a přívětiví a 

zároveň více svědomití, neurotičtí a otevření vůči zkušenostem.  

Ve své studii jsem na vzorku 342 mužských respondentů zjistil, že preppeři 

napříč věkovými kohortami skórují výše v dimenzi Extraverze, Svědomitost a 

Neuroticismus; u zbývajících dvou dimenzí jsem rozdíly oproti normě nezaznamenal. 

Vypadá to tedy, že určité osobnostní nastavení u těchto dimenzí je pro zástupce hnutí 

prepperů charakteristické.  

Moje práce je, pokud vím, první provedenou kvantitativní studií zaměřenou na 

hnutí prepperů. Pro potvrzení mých zjištění bych doporučoval replikační studii na 

výběrovém vzorku nejlépe amerických prepperů. 
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Fenomén prepperství; Prepper; Přežití; Osobnostní dimenze; Extraverze; Přívětivost; 

Svědomitost; Neuroticismus; Otevřenost vůči zkušenostem; Ten-Item Personality 

Inventory 

   



 

Abstract 
The prepper phenomenon has been put in the spotlight recently and thus it is not 

surprising that the numbers of its members are growing all around the world. However, 

more often than not the context in which preppers are mentioned is negatively biased 

and relevant academic literature which would and could paint a more objective portrayal 

of this phenomenon is missing. Therefore, I have decided to dedicate my thesis 

exploring the movement.  

In theoretical part of my thesis, I traced down the origins behind this movement 

all the way from the USA to the Czech Republic. Using the existing academic literature, 

I describe the phenomenon while trying to distinguish it from other, more or less, 

similar movements of people who are actively preparing for emergencies. In empirical 

part of my thesis, I describe the design of my study dedicated to exploring the five basic 

dimensions of personality, often referred to as the "Big Five" personality traits 

(Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, and Openness to 

Experience) of preppers. I do assume that preppers as a whole would show some typical 

personality traits that would define them against the norm. To measure these, I opted for 

the Ten-Item Personality Inventory, postulating that preppers would score lower in 

Extraversion and Agreeableness and higher in Conscientiousness, Neuroticism, and 

Openness to Experience. 

Based on 342 male respondents, I report that preppers from all studied age 

groups are more extroverted, agreeable, and conscientious than the norm; in the two 

remaining dimensions, I found no deviation from the norm. Thus it would appear that 

some composition of five personal dimension is characteristic for preppers.  

To the best of my knowledge, my thesis is the first published quantitative study 

performed on the prepper movement. To bring more support to my findings, I suggest a 

replicate study to be perform preferably on the American sample. 

 

Keywords 
Prepper Phenomenon; Prepper; Survival; Personality Dimensions; Extraversion; 

Agreeableness; Conscientiousness; Neuroticism; Openness to Experience; Ten-Item 

Personality Inventory  
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I. Úvod  
 

Fenomén prepperství je v současnosti podle mého názoru velmi často v médiích 

prezentován jako jakási podivná, často až patologická činnost úzké skupiny lidí. Pod 

články o prepperech se pak v komentářích objevují slova jako paranoik, blázen či 

podivín. Někteří diskutující zároveň vnímají prepperskou komunitu jako určitý druh 

ohrožení, většinou v souvislosti se zájmem prepperů o zbraně a sebeobranné 

dovednosti.  

Důležitá otázka v této souvislosti směřuje k jinakosti prepperů jako osobností. 

Jsou preppeři doopravdy tolik odlišní od běžné populace? Dala by se tato jinakost 

kvantifikovat? A pokud ano, jakým způsobem? A to mě přivádí k mému výzkumu. 

Cílem této práce tedy bude snaha o porovnání prepperské komunity s běžnou populací 

pomocí osobnostního testu a interpretace rozdílů mezi těmito dvěma skupinami, pokud 

budou pomocí metodiky zjištěny.  

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. 

Teoretická část sestává z pěti kapitol. První kapitola teoreticky zakotvuje prepperství 

jako hnutí v soudobém společenském kontextu, pojednávám o zásadních autorech, kteří 

téma zpracovávají jak na akademické, tak na dokumentární úrovni, shrnuji provedené 

výzkumy, definuji jednotlivé pojmy a rozdíly mezi nimi. 

Druhá kapitola se věnuje historickému pohledu na tento fenomén; věnuji se zde 

tématu apokalyptických představ a očekávání konce světa. Tedy tématu, které dle mého 

názoru bylo v evropské kultuře přítomno s různou intenzitou po celou historii a dávám 

ho do kontrastu s moderním prepperstvím, které již na apokalypsu pouze pasivně 

nečeká, ale aktivně se na ni připravuje. 

Třetí kapitola zpracovává současnou situaci tohoto hnutí ve Spojených státech 

amerických. Popisuji v ní kořeny fenoménu v USA a současný vývoj pronikání 

prepperství do veřejného prostoru pomocí internetu a masmédií.  

Čtvrtá kapitola má analogickou strukturu, ovšem specificky se v ní věnuji situaci 

tohoto hnutí v České republice. Pojednávám o vybraných článcích a internetových 

fórech, které zástupce hnutí prepperů v tuzemsku sdružují. Poslední kapitolou teoretické 

části je kapitola věnovaná osobnostnímu modelu Big Five. Probírám v ní historii tohoto 

přístupu k uspořádání osobnosti na pěti hlavních dimenzích a používané dotazníky. 

   



   3 

Zvláštní pozornost věnuji dotazníku Ten Items Personality Inventory, který jsem se 

rozhodl použít v rámci svého výzkumu.  

O mém výzkumu pak pojednávám v empirické části této práce. Diskutuji, proč 

jsem zvolil kvantitativní přístup ve sběru a analýze dat. V rámci problematiky jsem si 

stanovil pět hlavních alternativních hypotéz, které reflektují, kde a jakým způsobem se 

mohou zástupci hnutí prepperů lišit v osobnostních dimenzích od většinové populace. 

Následně popisuji vybraný vzorek respondentů a zvolenou statistickou metodu analýzy 

dat. Získané výsledky, které adresují hypotézy mého výzkumu, probírám v diskuzi.  

Celá práce je pak zakončena krátkým závěrem, kde jsem se snažil naznačit, 

jakým směrem by se další výzkum tohoto fenoménu mohl do budoucna ubírat.  
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II. Teoretická část práce 
 
 
 

Zakotvení fenoménu prepperství 

 
 

1.1.  Definice pojmu prepperství napříč autory  
 
Pojem pochází z anglického slovesa „to prepare“, tedy připravovat se na něco, případně 

se na něco chystat.1 Termín prepperství jako slovo označující fenomén příprav na 

dočasný či trvalý rozpad civilizace se do podvědomí širší společnosti rozšířilo nejvíce 

po únoru 2012, kdy kanál National Geographic spustil svůj seriál s názvem Doomsday 

Preppers, v České republice vysílaný pod jménem Příprava na soudný den. Ovšem již 

předtím se hnutí preppers stalo cílem, často rozdílných debat akademické společnosti a 

definice tohoto hnutí je do určité míry problematická. Zvláště pak i jeho vymezení se 

v rámci hnutí survivalistů; přičemž dva termíny jsou často akademickou i laickou 

veřejností zaměňovány. V této kapitole se tedy budu snažit o stručný přehled různých 

popisů tohoto hnutí jako samostatné podskupiny jedinců napříč různými hnutími a 

autory.  

Na čem se většina autorů shoduje, je to, že preppeři mají své individuální 

motivace, strategie i přesvědčení, ale spojuje je to, že všichni jsou ochotní udělat 

víceméně cokoliv pro to, aby byli připraveni na jakoukoliv nejistotu, kterou může život 

přinést. Mezi události, na které se protagonisté připravují, jsou, mimo jiné, ekonomický 

kolaps, celosvětová pandemie nakažlivých nemocí, zničení strojů fungujících na bázi 

elektrického napájení pomocí EMP bomby2, či katastrofické důsledky globálního 

oteplování.  

1 FRONEK, Josef. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 1. vyd. dotisk. Praha: Leda, 2004. s. 378. 
ISBN 80-85927-48-9.  
2 VISINGR, Lukáš. Elektromagnetické pulsní bomby. In: Armádní technický magazín [online], č. 3. 
MagnetPress, Slovakia s.r.o. Bratislava, 2013, [cit. 2017-06-01]. Dostupné z 
lvisingr.czweb.org/stazeni/atm/emp_bomby.rtf.  
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Chad Huddleston3 definuje pojem prepperství jako sociální hnutí jednotlivců a 

organizovaných malých skupin, kteří se učí jak efektivně přežít potencionální 

krátkodobé katastrofy i dlouhodobé změny klimatu a společenského systému. Na 

základě svého kvalitativního výzkumu pomocí zúčastněného pozorování jednoho hnutí 

prepperů ve středozápadní části Ameriky mezi lety 2009 - 2012 uvádí, že preppeři věří, 

že vládní a nevládní instituce jsou zranitelné a z důvodu toho jsou silně limitovány ve 

své schopnosti reagovat efektivně v případě plošné katastrofy. Navzdory tomu se 

preppeři stále domnívají, že tyto instituce jsou pro společnost důležité a prospěšné a je 

nutné operovat v rámci nich. Navíc se však preppeři, vědomi si slabin těchto institucí, 

připravují na zajištění svých individuálních nebo rodinných potřeb. 

Huddleston4 dále uvádí, že v širší míře se veřejnost setkala s pojmy prepper a 

prepperství v souvislosti s kauzou Lanza a střelbou na škole Sandy Hook v 

Connecticutu5, při které rukou Adama Lanzy zemřelo 28 lidí. Lanzova matka a první 

z jeho obětí, Nancy Lanza, byla legální držitelkou několika střelných zbraní, mezi nimiž 

byla i zbraň použita během střelby, a zároveň i aktivní členkou hnutí survivalistů 

připravující se na ekonomický a sociální kolaps. V této kauze byly oba termíny, 

survivalista i prepper, volně zaměňovány a díky kontextu získaly v podvědomí 

společnosti značně negativní konotace. Huddleston tvrdí, že vinou toho se samotní 

preppeři označení jak prepper, tak i survivalista vyhýbají. Termín survivalista se totiž 

dostal do úhlu pozornosti amerických médiích, často bulvárního zaměření, již během 

90. let 20. století v silně negativních konotacích v souvislosti se zprávami o událostech 

v Ruby Ridge (1992)6, o sektě Davidiánů (1993)7 a bombovém útoku na budovu 

3 HUDDLESTON, Chad. “Prepper” as resilient citizen: what preppers can teach us about surviving 
disasters. [online]. Konference: Society for Applied Anthropology Santa Fe, New Mexico, USA. Poslední 
aktualizace: březen 2017 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/315957699_Prepper_as_resilient_citizen_what_preppers_can_te
ach_us_about_surviving_disasters. 
4 HUDDLESTON, Chad. Doomsday Preppers: Our New Threat? In: American Anthropological 
Association Blog [online]. Poslední aktualizace 16.1.2013 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 
https://blog.americananthro.org/2013/01/16/doomsday-preppers-our-new-threat/.  
5 WILLIAMS, Rob. Mother of Sandy Hook school gunman Adam Lanza was  a „prepper“ survivalist 
preparing for economic and social collaps, say reports. In: Independent [online]. Poslední aktualizace 
17.12.2012 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/mother-
of-sandy-hook-school-gunman-adam-lanza-was-a-prepper-survivalist-preparing-for-economic-and-
8422298.html.  
6 Ruby Ridge incident. In: Encyclopaedia Britannica [online]. Poslední aktualizace 5.2.2014 [cit. 2017-
06-12]. Dostupné z: https://www.britannica.com/event/Ruby-Ridge-incident.  
7 GUNKEL, Christoph. Waco-Drama 1993, Die erzwungene Apokalypse. In: Der Spiegel [online]. 
Poslední aktualizace 18.4.2013 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 
http://www.spiegel.de/einestages/sektendrama-in-waco-vor-20-jahren-david-koreshs-erzwungene-
apokalypse-a-951104.html.  
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federálního úřadu Alfreda P. Murraha v Oklahoma City (1995)8. Tito survivalisté měli 

silně protivládní tendence, věřili v nadřazenost bílé rasy a byli to milenialisté9, případně 

pak izolacionisté. Povaha všech těchto aktů byla násilná a zahrnovala stovky obětí na 

lidských životech. Toto jsou podle Huddlestona hlavní důvody, proč se tolik prepperů 

v USA snaží od těchto jedinců nebo skupin distancovat. Huddleston se však svým 

výzkumem snaží dokázat, že většinová prepperská komunita tyto extrémní a protivládní 

postoje nezastává; mnoho z nich naopak podporuje současnou formu vlády a má zájem 

učit druhé, jak se připravit na příchod nepříznivých okolností. 

Shodně o tom píše i Hal Marchand10, který taktéž poukazuje na zmínky o survivalistech 

v médiích v souvislosti s jejich radikálními plošnými akty a individuálními konflikty se 

zákonem v souvislosti s událostmi v Ruby Ridge (1992), sektou Davidiánů (1993) a 

bombovým útokem v Oklahoma City (1995). Marchand navíc doplňuje, že zatímco 

akademický výzkum zabývající se fenoménem prepperů je velice omezený, informací 

spojených s termínem survivalismus je mnohem více právě s ohledem na již výše 

zmiňované kauzy radikálních survivalistů. Tyto skupiny survivalistů byly nepřátelské 

vůči jakémukoliv vměšování se nebo kontaktu ze strany vládních úřadů. Pohnutky 

těchto skupin k izolacionismu a vytvoření enkláv oscilují od víry v nadřazenost bílé rasy 

po apokalyptický milenialismus. Dále se podle Marchanda termín prepper stal 

populárním jak v tištěných, tak i elektronických médiích hlavně v důsledku obav z 

masového selhání počítačů v souvislosti s počátkem nového milénia a roku 2000 a též 

v souvislosti s útoky z 11. září, které následovali nedlouho poté. Tyto události podle něj 

rapidně zvýšily prodej vybavení k přežití („survival equipment“) a také se zvýšil i 

prodej usedlostí a nemovitostí v odlehlých částech venkova, kde se jednotlivci nebo 

skupiny jednotlivců připravovaly na sociální, ekonomickou, politickou, pandemickou či 

přírodní katastrofu. 

Lina Rahmová popisuje stejně jako Marchand preppery jako survivalisty, členy 

společnosti, kteří se neustále připravují na hrozící kolaps v důsledku terorismu, 

8 Oklahoma City Bombing Fast Facts. In: CNN Library [online]. Poslední aktualizace 29.3.2017 [cit. 
2017-06-12]. Dostupné z: http://edition.cnn.com/2013/09/18/us/oklahoma-city-bombing-fast-
facts/index.html.  
9 VOJTÍŠEK, Zdeněk. Koncepce milenialismu. In: OSTŘANSKÝ, Bronislav et al. Konec tohoto světa. 
Praha: DINGIR s.r.o., 2012, s. 7-37. ISBN 978-80-86779-24-9. 
10 MARCHAND, Hal. Preppers: A Primer for Public Safety Professionals. Western Illinois University. 
Environment, Occupational Safety & Security Program. Health Sciences & Social Work Department 
[online]. [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: 
http://www.wiu.edu/coehs/leja/cacj/research/documents/3%20Preppers-Marchand.docx.  
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pandemií, přírodních katastrof a nedostatku zdrojů, zhroucení ekonomiky anebo jiné 

apokalyptické události.11 V důsledku toho tak mají neustálé zásoby jídla, zbraní i 

vybavení a dokonce si vytvářejí úkryty nebo bezpečná obydlí pro sebe a svou blízkou 

rodinu. Trénují se zbraněmi a učí se lékařským dovednostem, aby byli připraveni na 

rozsáhlé spektrum krizí. Rahmová se ve svém výzkumu zaměřuje na to, jak pohlaví a 

sexualita definuje survivalisty. 

Ovšem vůči Marchandovi se Rahmová vymezuje tím, že podle ní se preppeři 

připravují na přežití „nevyhnutné apokalypsy“, nikoliv pouze na „hrozící kolaps“. 

V tomto kontextu se příprava na přežití obvykle soustřeďuje nejen na shromažďování 

zařízení a vybavení k obraně, bezpečnosti a též jídla (tzv. 3B aneb „bullets, bandages 

and beans“ / „bullets, beans, band-aids“ — střelivo, obvazy a fazole / střelivo, fazole a 

náplasti), ale taktéž na sociální, fyzickou a mentální připravenost. Rahmová dále uvádí, 

že s internetem se online diskusní fóra stala ústředním nástrojem preppingu a 

survivalismu. V těchto sociálních arénách se mohou preppeři a survivalisti zapojit 

relativně anonymně do diskusí o praxi i možných více či méně pravděpodobných 

scénářích. Rahmová ale zároveň dodává, že o survivalismu a preppingu se toho napsalo 

obecně jen velmi málo. Jako jedinou doposud známou větší studii uvádí studii Richarda 

Mitchella12 o kultuře survivalistů v USA. Ve zkratce tato studie opisuje většinové 

survivalisty spíše jako ty, co mluví, než ty, co konají. To opět vyzdvihuje důležitost 

online diskusních fór, kde survivalisti mohou vytvářet smyšlenou budoucnost a scénáře 

a kam se chodí utvrdit o vlastní připravenosti. Je to jakási hra s alternativní budoucností. 

Tato budoucnost je ale limitována tím, že nakonec stejně vyžaduje schopnost přežít (tj. 

připravenost na konec světa, jak jej nyní známe). Hypoteticky tak vlastně dochází 

k ospravedlnění svého stylu života. 

Rahmová uvádí, že Mitchell výše uvedené popisuje jako situaci, ve které jsou 

v rovnováze tužby a současné možnosti a materiální vybavení, které je k dispozici. Je 

proto zjevné, že pro survivalisty, kteří většinou vynášejí spekulativní proroctví, 

nefungují formule typu „business as usual“ (lze volně přeložit jako: jako obvykle, nic 

11 RAHM, Lina. Who Will Survive? On Bodies and Boundaries after the Apocalypse. Special Issue: Early 
Career Researchers I. Universität zu Köln. In: Gender Forum [online]. 2013, vol. 45, [cit. 2017-06-13]. 
ISSN 1613-1878. Dostupné z: http://genderforum.org/wp-
content/uploads/2017/02/042013_ECR_I_Complete.pdf.  
12 MITCHELL, Richard G., Jr. Dancing at Armageddon. Survivalism and Chaos in Modern Times. 
Chicago: The University of Chicago Press, 2001, 275 s. ISBN: 9780226532448.   
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nového, všechno při starém) a „keep calm and carry on“13 (lze volně přeložit jako: 

zachovejte klid a pokračujte) jako udržitelná kognitivní strategie pro přežití 

pochybností. Na survivalismus lze tedy podle Mitchella nahlížet jako na určitou 

kritickou normu, podle níž bychom si měli organizovat každodenní život, protože 

survivalistická vize života jde zřetelně proti vizi neustále prosperující společnosti a 

jejímu nekonečnému růstu. 

V survivalismu Mitchell spatřuje hlubokou a smysluplnou kritiku dnešní 

industriální společnosti, subkulturu, ve které skutečné zlo není představováno represivní 

vládou, ale mnohem zákeřnějším vlivem mentality „planety Microsoft“ s přehršlí 

prázdných možností volby. Podle Mitchella survivalisté hledají způsoby, jak sama sebe 

vymezit a otestovat své schopnosti ve společnosti, která se stává neživou a beztvarou. 

Mitchell ve své knize přirovnává survivalisty k profesionálním zápasníkům. 

Podle něj není potřeba se jich obávat, ale nedoporučuje se je provokovat, obzvlášť 

pokud jste netrénovaný amatér. Mezi survivalisty jsou podle něj jak lidé, kteří tuto 

činnost považují za zábavu, tak i skupiny, pro které se jedná o životní styl, který berou 

100% vážně a podřizují mu velkou část svého života. Překážky, které před sebou 

survivalisté vidí, považují za překonatelné tím, co mají k dispozici a nezáleží podle něj 

na tom, zda mají farmu nebo útočnou pušku nebo malou dodávku a malý pozemek na 

venkově či pouze obchodují se zbožím. Událost se vždy potká se zdroji. 

Na základě života v survivalistické komunitě, svého mnohaletého studia tohoto 

fenoménu a z toho vyplývajícího výzkumu Mitchell dospěl k závěrům, že pozorovaní 

preppeři jsou převážně běloši (97 %), v manželském svazku (74 %), muži (89 %), 

s dobrým vzděláním (52 % z nich mělo bakalářské nebo vyšší vzdělání) a jejich 

průměrný věk se pohybuje kolem 40 let. Zároveň podle něj není možné počet 

survivalistů ve Spojených státech opřít o žádné hodnověrné statistiky. 

Huddleston14 také zdůrazňuje, že se preppeři snaží vyhnout nálepkování a 

označování, které jsou s tímto termínem spojeny.  

13 Jde o slogan motivačního plakátu britské vlády v období 2. světové války, jímž reagovala na hrozbu 
války s Německem a zejména na často predikovanou hrozbu masového bombardování britských měst. 
Plakát se později stal symbolem Británie a jejího stoického postoje k životu, vytrvalosti a schopnosti 
zůstat klidným i v době protivenství. 
14 HUDDLESTON, Chad. Doomsday Preppers: Our New Threat? In: American Anthropological 
Association Blog [online]. Poslední aktualizace 16.1.2013 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 
https://blog.americananthro.org/2013/01/16/doomsday-preppers-our-new-threat/. 
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Peter Behrens15, který se specializuje na psychologii a psychopatologii, vnímá preppery 

jako kult.16 Podle něj jsou jedinci, kteří skladují třídenní pohotovostní zásoby na přežití 

paranoidní; rozděluje je do tří kategorií: preppeři z kratochvíle, posedlí preppeři, 

patologičtí preppeři. Behrens podotýká, že preppeři, kteří věnují více než 10 % svého 

času do výcviku střelby a schraňování zásob a zdrojů, by měli být dle jeho názoru řazeni 

do patologické kategorie. 

Tara Dodrillová17 odkazuje na survivalistu Ricka Austina, který je též nazýván 

zahradníkem survivalistů (the Survivalist Gardener). Austin, tvůrce blogu o vytváření 

kamuflovaných zahrad „the Secret Garden of Survival“ (tajná zahrada přežití), 

s Behrensem nesouhlasí. Austin oponuje tím, že lidé, kteří si koupí pojištění též nejsou 

„patologicky posedlí“ scénáři, které se nikdy nemusí stát. Velká většina tzv. prepperů 

jsou normální lidé, kteří jsou natolik vzdělaní, že vědí, že jsou zodpovědní sami za sebe 

a že vláda nemůže a v čase katastrofy nedokáže zachránit všechny své občany. 

Argumentuje například tím, že tisíce rodin potřebovaly pomoc s odstraňováním škod po 

devastujícím hurikánu Sandy a vláda nebyla schopná tuto pomoc efektivně poskytnout. 

Další odborník na survivalismus, psycholog James Mandeville18 připomíná, že snaha 

prodloužit si život tím, že se zásobíte jídlem, zbraněmi a opevněním svého domova, je 

lidskému druhu vlastní a dá se pozorovat napříč celou jeho historií. Lidé podle něj vždy 

vytvářeli zásoby jídla a měli tendence budovat obranné opevnění, aby se chránili proti 

nepříteli a možnému vyhlazení. Pokud jste žili na hradě s dobrými zásobami jídla a 

vody, měli jste vyšší šanci přežít, než sedlák žijící v chatrči na poli s jídlem jenom na 

den nebo dva. Novodobým prepperům podle něj schází důvěra ve vládu a v to, že by se 

vláda byla schopná v případě bezprecedentní krize postarat a ochránit všechny své 

občany.  

15 RICH, Elizabeth. Are Doomsday Preppers a Cult? In: Patch [online]. Poslední aktualizace 12.12.2012 
[cit. 2017-06-13]. Dostupné z: https://patch.com/pennsylvania/bethlehem/are-doomsday-preppers-a-cult-
this-professor-says-yes-7da6a028.   
16 Kult je akce s náboženským významem, vyjadřující vztah mezi bohem a člověkem. Uctívání, velebení 
někoho nebo něčeho (často nekritické). Citováno z: 
BRADNOVÁ, Hana et al. Encyklopedický slovník. 1.vyd. Praha: Odeon, 1993, 572 s. ISBN 80-207-0438-
8. 
17 DODRILL, Tara. Penn State Professor Accuses Preppers Of Cult-Like Behavior. In: Off The Grid News 
[online]. 2.5.2013 [cit. 2017-06-14]. Dostupné z: http://www.offthegridnews.com/how-to-2/penn-state-
professor-accuses-prepper-of-cult-like-behavior/. 
18 MANDEVILLE, James. Smart thinking or Doomsday Phobia? In: Survival Expert Blog [online]. 
Poslední aktualizace prosinec 2012 [cit. 2017-06-14]. Dostupné z: http://www.survival-
expert.com/Doomsday-Preppers.htm. 
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Mandeville si pokládá otázku, zda jsou obavy prepperů opodstatněné. Zda vlády, 

regionální samosprávy a jejich ozbrojené a záchranné složky opustí civilní obyvatelstvo 

a nechají jejich přežití náhodě, pokud dojde k rozsáhlé celonárodní krizi? Zda budou 

tyto autority v pozici přijmout alespoň základní opatření k přežití populace? Podle 

Mandevilla existuje vysoká pravděpodobnost, že v případě bezprecedentní celonárodní 

katastrofy toho schopny nebudou a existuje tak riziko, že veřejnost bude ponechána, aby 

se protloukala sama a to po neurčitě dlouhou dobu v závislosti na závažnosti katastrofy 

a schopnosti státních složek se zorganizovat a pomoct veřejnosti. Pokud tedy 

akceptujeme, že obyvatelstvo může být ponecháno vlastnímu osudu, mají preppeři 

pravdu, že je v lidské povaze rychle přepnout do primitivního módu „přežít“ a shlukovat 

se do ozbrojených gangů, které budou zabíjet, krást a rabovat podle libosti? Nebo 

můžeme předpokládat, že v lidech zvítězí dobro a jeden druhému poskytnou pomoc 

v časech kolektivní nouze? 

Mandeville se shoduje s Behrensem v tom smyslu, že upozorňuje na riziko, že se 

prepperství může stát obsesí a obsesivní myšlení může omezit kvalitu života jedince a 

jeho okolí. Obsesivní prepperství podle něj může negativně ovlivnit život každého, kdo 

je v blízkém vztahu s obsesivní osobou. Jsou-li to děti, může být tento stav 

z psychologického hlediska pro ně zvlášť poškozující. Děti jsou tak vystaveny riziku, že 

vyrostou s úzkostí a stanou se posedlými přípravami na potencionální katastrofy, což 

považuje Behrens za vysoce nezdravé. Podle něj tak proti sobě stojí právo každého 

chránit svojí rodinu, domov a majetek na jedné straně a riziko paranoie na straně druhé. 

Behrens si pokládá otázku, zda někdo, kdo obětoval velkou část svého života 

budováním vlastní pevnosti, zásobení se jídlem a vodou, bude schopný tento často roky 

budovaný koncept opustit? I když by to bylo pouze na okamžik? Ptá se také, jak daleko 

může paranoidní osobnost zajít v ochraně svého vlastnictví? 

Jedno je podle Mandevilla jasné — pokud budete chtít najít potravu, vodu, 

pohonné hmoty a zbraně v postapokalyptické společnosti, jednoduše najděte domov 

nebo úkryt vlastněný prepperem. Pokud se vám ho podaří přemoct, můžete mít všechny 

zásoby, které potřebujete a nemuseli jste tomu obětovat žádný čas, peníze nebo úsilí. 

Jakkoliv dobře jsou preppeři ozbrojení, nebudou podle něj schopni odolat vytrvalému, 

odhodlanému útoku početně rozsáhlejší síly v podobě stejně dobře vyzbrojených a navíc 

hladových lidí. Mandeville se v návaznosti na tuto úvahu ptá: Stojí tedy prepperství za 

tu námahu? 
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Daniel Gross19 uvádí, že survivalismus je víc než jen stavba protiatomových krytů, jak 

to bylo obvyklé v průběhu 60. let 20. století. Je podle něj naprosto zřejmé, že efektivita 

a anonymita internetu způsobila, že hlas prepperů je za uplynulou dekádu mocnější a víc 

rozšířený. Gross popisuje survivalisty (tento pojem a pojem preppeři používá jako 

synonyma) jako někoho, kdo v současné době může žít ve městě, užívat si v rozumné 

míře všech civilizačních výdobytků, pracovat v sektoru IT či nábytkového designu a 

pořád být survivalistou. Když se podíváte na svět optikou survivalisty, uvědomíte si 

podle Grosse slabé články společnosti: na elektřině závislé bankomaty, dodavatelský 

řetězec pohonných hmot, výškové budovy. Survivalista se tedy logicky zamýšlí nad tím, 

jak by reagoval, pokud by tyto články selhaly. 

Dle Grosse je mnoho druhů survivalistů. Odkazuje na autora publikací o přežití, 

který vystupuje pod pseudonymem Joe Nobody a který používá následující klasifikaci: 

 

1. Anarchisti 

Ti, co se připravují a kteří by přivítali pád společnosti. Často poznačení 

radikálními náboženskými tendencemi nebo konspiračními teoriemi; dávají 

najevo nedůvěru k autoritám. Mohou se podobat „horským mužům z 19. 

století.“20 Z hlediska procentuálního zastoupení v hnutí survivalistů se jedná o 

nejmenší skupinu. Ovšem zároveň je to ta skupina jednotlivců, která se do 

povědomí širší veřejnosti zapisuje nejvíce, čímž se podílí na negativním vnímání 

celého hnutí.  

 

2. Telepreppeři 

Ti, co se připravují za účasti publika, jako například na Discovery Channel. 

Stejně jako Bear Grylls (survivalista, hvězda pořadu Discovery Channel Muž vs. 

Divočina). I oni jsou hrdí na své praktické dovednosti, znalosti přírody a 

kreativní „McGyverismus“. Často se (záměrně) nacházejí ztraceni v extrémních 

prostředích.  

 

 

19 GROSS, Daniel. Doomsday Diaries. In: Harvard Political Review. Literary Supplement 1 [online]. 
Poslední aktualizace 3.9.2012 [cit. 2017-06-15]. Dostupné z: http://harvardpolitics.com/literary-
supplement-1/doomsday-diaries/.  
20 Horský muž byl muž-lovec a průzkumník, který žil v divočině. Horští muži se nejvíce vyskytovali 
v oblasti severní Ameriky v Skalistých horách v letech 1800 až 1880. 
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3. Lidé jako já 

Ti, co zoufale doufají, že vláda nepadne, ale zároveň považují riziko takové 

možnosti jako dosti pravděpodobné na to, aby podnikali preventivní kroky 

k záchraně své a své rodiny. Tato kategorie se jeví v rámci celého hnutí jako 

nejpočetnější. 

 

Gross si dále všímá — obdobně jako Marchand a Huddleston — negativní perspektivy, 

jakou společnost k prepperům zaujímá. Odkazuje na Mitchella, který tento fenomén 

nazývá „Hubertyho problémem“ (podle kauzy z 80. let 20. století, kdy James Oliver 

Huberty v očekávání hrozícího kolapsu společnosti v restauraci McDonald’s v 

Kalifornii zastřelil sebe a 21 lidí). Ve své knize o survivalismu a modernitě striktně 

rozlišuje mezi Hubertym a většinovou prepperskou komunitou, která podle něj násilná 

není. Ačkoliv podle Mitchellova výzkumu vlastní zbraně dvě třetiny dotázaných 

survivalistů, většina z nich je podle Grosse drží pouze pro zajištění přežití sebe a své 

rodiny. 

Kurt Saxon21 survivalistu definuje jako sebevědomého člověka, který věří sobě samému 

a svým schopnostem víc, než důvěřuje establishmentu. Pokud establishment upadá, 

survivalista se připravuje jej opustit. Saxon tvrdí, že něco jako „městský survivalista“ 

neexistuje, protože tento termín je logicky rozporuplný. Zabarikádovat se v bytě a 

očekávat, že člověk přežije davy hladových vzbouřenců je podle něj hloupé a naivní. 

Městskou krizovou situaci popisuje takto — představte si, že dodávky energií jsou 

dočasně přerušeny nebo zcela zrušeny kvůli nevratným poškozením elektráren či sítě. 

Přidejte policii a Národní gardu, která bojuje s pouličními partyzány. Hasiče, kteří jsou 

kvůli přetíženosti nuceni nechat shořet celé obytné bloky. Všechny cesty z města jsou 

odříznuté. 

Skutečný survivalista by se podle něj tedy při prvních náznacích problémů včas 

z velkoměstského prostředí odstěhoval do malého města (v tomto se zcela shoduje i 

s příslušníky české prepperské komunity, viz rozhovor kapitole 4). Podle Saxona je 

nejlepším návodem na přežití včasná evakuace, přestěhování se na venkov a splynutí se 

21 SAXON, Kurt. What is a survivalist. In: Australian Survivalist Online [online]. Poslední aktualizace 
15.4.2008 [cit. 2017-06-15]. Dostupné z: http://www.aussurvivalist.com/whatissurvivalismsaxon.htm.  
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zdejší komunitou. Obrazem skutečného survivalisty je pro něj člověk, který je toto 

schopen udělat a zároveň je ochotný bránit svoji novou komunitu. 

Podle Richarda Petersona22 jsou survivalisti lidé, kteří věří, že Spojené státy jsou na 

pokraji kolapsu. Doufají, že přežijí ekonomickou, sociální nebo nukleární katastrofu 

tím, že se připravují a zvyšují svojí soběstačnost a nezávislost na většinové společnosti. 

 

Stephen Roberts23 definuje survivalismus nebo survivalismus a přípravu (S&P) jako 

soubor postupů určených pro přípravu jednotlivců pro pohromy, život ohrožující situace 

a progradující sociální kolaps. Přesvědčení, která jsou základem těchto postupů se různí. 

Obecně je to myšlenka přežít cokoliv bez ohledu na prostředí nebo okolnosti, které život 

přinese. Survivalisti formují komunity online, aby sdíleli své příběhy, budovali znalosti 

a síť stejně smýšlejících jedinců. Roberts rozděluje survivalisty podle stereotypů, 

kterými jsou vnímáni, do 4 kategorií: 

1. Militantní, proti-vládní survivalisti. Je podle něj neoddiskutovatelné, že 

komunita survivalistů má silný zájem o zbraně a výzbroj a všeobecně kritický 

postoj proti federální vládě. 

2. Rasisti, neonacisti, přívrženci „White Power“ (bílá síla). Organizují se kolem 

rasistických ideologií. 

3. Náboženští fanatici, survivalisti věřící na soudní den. Spadá sem například i 

sekta Davidiánů a jiná uskupení mileniálů. 

4. Paranoici, samotáři, poustevníci. Lze sem zařadit konspirační teoretiky, kteří 

interpretují každou zprávu jako součást většího schématu, jak si udržet kontrolu 

nad masami nebo sem patří jedinci, kteří věří, že všechno co řeknou nebo udělají 

je zaznamenáváno a katalogizováno. 

Podle Robertse je pro mnoho lidí survivalismus nástrojem, jak se vyrovnat s pocity 

beznaděje a úzkosti v nejistém světe a vytvořit si v něm stabilní budoucnost. 

22 PETERSON, Richard. Preparing for Apocalypse: Survivalist Strategies. In: Free Inquiry in Creative 
Sociology [online]. May 1984, vol. 12, is. 1, s. 44-46 [cit. 2017-06-17]. Dostupné z: 
http://ojs.library.okstate.edu/osu/index.php/FICS/article/view/1122/1011.  
23 ROBERTS, Stephen. Ready for Apocalypse: Survivalism and Stigma in Online Communities. In: The 
Eagle Feather. A Publication for Undergraduate Scholars [online]. 2009 issue [cit. 2017-06-17]. 
Dostupné z: http://dx.doi.org/10.12794/tef.2009.85. 
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1.2.  Definice pojmu prepperství jako sociálního hnutí  
 

Huddleston24 definuje prepperství jako sociální hnutí jednotlivců a malých skupin, kteří 

se učí jak efektivně přežít potencionální katastrofy a dlouhodobé změny. 

Podle Maria Dianiho je „sociální hnutí definováno sítí neformálních interakcí mezi 

pluralitou individuí, skupin nebo organizací angažovaných v politických nebo 

kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní identity.“25  

Základem tohoto přístupu je odlišení pojmu sociálního hnutí od příbuzných 

pojmů politických stran či náboženských, nevládních a zájmových organizací. Za jeden 

z možných znaků považuje i protest, který bývá častou součástí politicky orientovaných 

sociálních hnutích, ale v jiných, zaměřených na kulturní, osobní či společenské změny 

může mít pouze marginální úlohu. 

Jaromír Mazák26 formuluje pět skupin typických rysů, které Dianiho definici doplňují. 

Podle Mazáka mají sociální hnutí centrální téma, kterým může být prosazování 

vlastních zájmů, zájmů druhých (např. menšiny či sociálně znevýhodněné skupiny) či 

skupinové prosazování veřejného zájmu, a to jak snahou o změnu, tak i snahou bránit 

současný stav věcí. Tradiční definice zdůrazňují sdílenou kolektivní identitu, nicméně 

v průběhu 20. století můžeme pozorovat i vznik méně organizovaných a velmi 

heterogenních hnutí. 

 

 

24 HUDDLESTON, Chad. “Prepper” as resilient citizen: what preppers can teach us about surviving 
disasters. [online]. Poslední aktualizace březen 2017 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/315957699_Prepper_as_resilient_citizen_what_preppers_can_te
ach_us_about_surviving_disasters [cit. 2017-06-12]. 
25 DIANI, Mario. The concept of social movement. In: The Sociological Review [online]. February 1992, 
vol. 40, no. 1, s. 13. [cit. 2017-06-12]. DOI 10.1111/j.1467-954X.1992.tb02943.x. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-954X.1992.tb02943.x. 
26 MAZÁK, Jaromír. Teorie sociálních hnutí: Přehledová studie. In: Acta Universitatis Carolinae, 
Philosophica et Historica 2 / Studia Sociologica XXI, Sociologie na hranicích [online]. Praha: 2016, 
Katedra sociologie, Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze. s. 12. [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: 
http://www.academia.edu/29793217/TEORIE_SOCI%C3%81LN%C3%8DCH_HNUT%C3%8D_P%C5
%98EHLEDOV%C3%81_STUDIE.  

   

                                                 



   15 

Hnutí již nemusí primárně fungovat vně institucionalizovaného politického řádu, jak dle 

Mazáka píší David Snow a Sarah Anne Soule27, ale mohou působit v rámci 

institucionalizovaných mantinelů, ať už to je fundraising či oslovování politiků.28 

Ačkoliv aktéři sociálních hnutí jako takoví mohou být i formalizované profesionální 

organizace, hnutí jsou definována neformálními sítěmi interakcí mezi jedinci či 

organizacemi. Od krátkodobých protestních hnutí se sociální hnutí odlišují svojí 

dlouhodobostí a snahou se udržet.29 

Důležitost studia sociálních hnutí pak mimo jiné spočívá v jejich klíčové roli při 

společenských změnách. Stejně tak i prepperské hnutí konfrontuje většinovou 

společnost s otázkami, které jsou často nepříjemné a nastavují zrcadlo připravenosti 

společnosti na nečekané komplikace. V českém prostoru je v tomto směru např. kritika 

neefektivnosti integrovaného záchranného systému a informovanosti občanů na příkladu 

pražské vodovodní havárie z léta 201530, která zasáhla 32 000 lidí, 460 vyhledalo 

lékařskou pomoc a 150 lidí bylo odvezeno záchrannou službou. 

27 SNOW, David A. SOULE, Sarah Anne. A primer on social movements. New York, NY: W. W. Norton, 
2010. s. 6, 15-17. ISBN 978-0-393-97845-2. 
28 Prepperská hnutí v  USA i v České republice dlouhodobě na internetu a sociálních sítích podporují 
práva na vlastnictví zbraně, v českém prostředí jsou to zejména četné výzvy k podpoře Sdružení na 
ochranu práv majitelů zbraní LEX, které lobuje mimo jiné proti přijetí Evropské směrnice o zbraních. 
29 Americké prepperské hnutí má své kořeny v 50. letech a od této doby prošlo mnoha obnovenými 
vlnami zájmu v souvislosti s novými domnělými i reálnými hrozbami i technologickým vývojem. 
30 KOCIÁNOVÁ, Martina. Nejsme připraveni na krizi. Podcenili jsme hrozby, říká Andor Šándor. In: 
Kupředu do minulosti. Český rozhlas, Dvojka [online]. 26.7.2016 v 18:30. Dostupné z: 
www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/nejsme-pripraveni-na-krizi-podcenili-jsme-hrozby-
rika-andor-sandor--1636164.  
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Historický přehled přístupů lidí ke katastrofám 

 

 

V této kapitole bych rád demonstroval, že strach z konce, ať už si ho lidé v různých 

obdobích představovali různě a přisuzovali mu rozdílné příčiny, není v naší kultuře nic 

nového. Naopak, zmínky o apokalypsách můžeme sledovat kontinuálně v průběhu 

všech časových epoch. Co se však v průběhu času měnilo, byly zdroje obav a také 

reakce na ně. V náboženských představách byl příchod apokalypsy často vnímán jako 

něco konečného pro život, jak ho známe, a nepředpokládalo se, že by měl člověk dále 

bojovat o přežití. Oproti tomu moderní prepperství je založené právě na snaze 

katastrofické události přežít díky vlastnímu úsilí a prospívat i nadále. 

Rád bych se zde také věnoval kořenům fenoménu prepperství ve Spojených 

státech, kde tohle hnutí vzniklo a odkud se, především díky médiím, rozšířilo do celého 

západního světa. Následně bych se chtěl dotknout specifika přechodu tohoto hnutí do 

povědomí širší veřejnosti mezi mainstreamová témata v 21. století a pozornosti, které 

mu věnuje kapitalistická společnost, která na tomto strachu snaží benefitovat. 

 

2.1. Od starověku až do začátku 20. století 
 
S trochou nadsázky by se jako první prepper dal vnímat starozákonní Noe, který byl 

díky svým dlouhodobým přípravám schopen se svou rodinou efektivně přežít pád 

tehdejší civilizace. Jeho přípravy na zničení lidstva byly velmi důkladné a specifické. 13 

Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je 

zničím i se zemí. 14 Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a 

zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. 15 Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 

loktů široká a 30 loktů vysoká. 16 V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do 

boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro. 17 Hle, já sám 

způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na 

zemi, zahyne. 18 S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy – ty a s tebou tví 

synové, tvá žena a ženy tvých synů. 19 Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš 

do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice. 20 Z 

různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z 
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toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. 21 Proto si opatři veškerou 

potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně.“ 22 Noe tak učinil; učinil 

všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.31 Noe a jeho rodina tedy v rámci příprav řešila 

bezpečný úkryt, kterým se stala Archa, dostatečné zásobování potravinami na dobu 

katastrofy a přežití dalších živočišných druhů, které byly později Bohem přislíbeny jako 

zdroj potravy a služby pro člověka. Stejně jako řada ostatních prepperů, Noe se 

nesoustředil jen na přežití své a své rodiny, ale snažil se o zachování kontinuity života 

na zemi, jako ho známe. Na rozdíl od něj, však dnešní preppeři spíše kladou důraz na 

přežití i ostatních jedinců lidského druhu, i nad rámec jejich blízké rodiny, o přežití 

dalších druhů v rámci živočišné říše se tolik nestarají.  

Představy o apokalypse se samozřejmě vyskytovaly i v dalších kulturách mimo 

abrahamická náboženství. Častým motivem je zde zánik světa jako cyklická, opakující 

se událost, která je charakterizována cyklem zrození, růstu, pádu a opětovného obnovení 

(například reinkarnace v indických náboženstvích), což je často v ostrém kontrastu 

k představám konečného a finálního zániku všeho živého během finální apokalypsy. 

V hinduistické tradici existuje mýtus o konečném příchodu Višny na bílém koni, který 

bude znamenat vymýcení všeho zlého a osvobození těch, kteří si to zaslouží, z jinak 

nekonečného cyklu světského utrpení.  

Ve středověké Evropě bylo mnoho představ o očekávaném konci přisuzováno 

přelomovým historickým datům. Jedním z nich bylo například naplnění prvního 

křesťanského milénia, tedy přelom roku 999 a 1000 našeho letopočtu. Podle Davida 

Zbírala32 hledala část mnichů v soudobých událostech a astronomických úkazech 

znamení konce času, které vykládali jako určitou výzvu posilování zbožnosti a pokání. 

V reakci na možný příchod konce světa se zaměřovali na ukončení násilí a pěstování 

hlubšího křesťanského života.  

Ve 13. století pak spoléhal na apokalyptickou rétoriku i papež Inocenc III. při 

vyhlašování páté křížové výpravy – šířící se islám byl v jeho pojetí symbolem 

Antikrista, jehož porážka měla vést ke druhému příchodu Krista na Zemi.  

31 EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ V ČSSR. Bible. Starý zákon, kniha Genesis, kapitola 6, verš 13-22. 
Biblická společnost v ČSR, 1990. Podle ekumenického vydání z r. 1985. 
32 ZBÍRAL, David. In: BĚLKA, Luboš et al. Konec světa. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 
26-28, ISBN 978-80-210-6951-0.  
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Očekávání konce světa našlo své vyjádření i například v obrazech Sandra Botticelliho, 

(např. Mystické narození, 1500-1501). Lze předpokládat, že Botticelli byl ovlivněn 

kázáními dominikánského mnicha Girolama Savonaroli (1452-1498), který vyzýval lid 

k pokání a odmítnutí pozemských potěšení a v kázáních sliboval blízký příchod Pána a 

jeho drtivou odplatu všem nevěřícím v podobě válek, hladomoru a moru.  

 

2.2. 20. století a přechod od apokalyptických k reálným 
hrozbám  

 
Fenomén prepperského hnutí současnosti je produktem historické zkušenosti, ale také 

konkrétních událostí 20. i 21. století a obav z jejich opakování. Zjednodušeně bych si 

dovolil říct, že prepper pro existenci své ideologie nutně potřebuje výhled možnosti 

ohrožení. Může se jednat jak o ohrožení vnímané na základě racionálních předpokladů 

(hrozba atomové války, hrozba terorizmu), tak i subjektivně vnímané ohrožení 

postavené pouze na spekulacích a dohadech bez jakéhokoliv ověřitelného faktického 

podkladu (např. problematika mayského kalendáře v roce 2012, který probírám níže).  

Období 20. století přineslo řadu událostí, které byly historicky specifické a 

změnily pohled člověka na apokalypsu. Zároveň i poskytlo prepperům mnoho událostí, 

které hnutí vždy po poklidnějším období opět aktivovaly a posílily. Zde bych chtěl 

zmínit některé z těch hlavních, které na rozvoj hnutí prepperů měly vliv.  

Ve zcela bezpečné společnosti by prepperství, podle mého názoru, nikdy 

nemohlo mít takovou šanci na rozvoj jako ve společnosti, která zažívá cyklicky se 

opakující války, epidemie, technologické hrozby a přírodní katastrofy. Většina 

prepperů, se kterými jsem měl možnost diskutovat v rámci svého výzkumu, měla vždy 

jednu variantu rozpadu civilizace, kterou subjektivně považovala za 

nejpravděpodobnější a na kterou se připravovali.  

 

2.2.1. Světové války 

Určujícími body nejen pro vývoj prepperského hnutí byly obě světové války, které byly 

bezprecedentní, co se týká počtu obětí i globálnosti konfliktu. Mimo vojenských ztrát 
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došlo v obou konfliktech zároveň k obrovským ztrátám a dopadům na civilní 

obyvatelstvo. 

Přesná čísla se určují obtížně33, nicméně odhaduje se, že v rámci první světové 

války padlo okolo 10 milionů vojáků, přes 20 milionů bylo zraněno, okolo 7 milionů 

pohřešováno, cirka 6 milionů obětí představovaly civilní ztráty.34  

V rámci druhé světové války tato čísla ještě dramaticky narostla; počty obětí se 

výrazně liší podle použitých zdrojů a zemí od 50 milionů do 70 milionů obětí, přičemž 

okolo 2/3 z celkového počtu tvořily civilní ztráty. Zároveň došlo k objevu, který do 

značné míry předznamenal globální vztahy na další desetiletí; vynálezu atomové 

bomby.  

Myslím si, že vynález atomové bomby je z hlediska vnímání apokalypsy 

stěžejním bodem lidských dějin, protože zatímco do této doby byly představy o konci 

světa vždy spojeny s nějakým vnějším elementem, ať už to byly náboženské představy o 

konci světa (chiliasmus, milenialismus), či očekávání přírodní katastrofy, s vynálezem 

zbraní hromadného ničení lidský druh poprvé získal reálnou možnost ukončit během 

krátké doby život na planetě bez přispění elementů vnějších.  

 

2.2.2. Studená válka – život ve stínu jaderné apokalypsy 

V letech 1947-1991 lidstvo žilo v neustálé možnosti vypuknutí jaderného konfliktu 

mezi Západem a Východem, který je označován jako tzv. studená válka. Tento termín 

použil George Orwell ve svém článku „You and the Atomic Bomb“, který vyšel v 

Tribune v říjnu 1945 a vyjadřoval falešný mír — nevyhlášený střet mezi Sovětským 

Svazem a jeho satelitními zeměmi a západními mocnostmi. 35 

Nejvyššího počtu jaderných hlavic dosáhly Spojené státy v roce 1967, kdy podle 

odhadů vlastnili okolo 31 000 kusů36, druhým největším počtem pak disponoval 

33 WESTWELL, Ian. První světová válka den po dni. Praha: Naše vojsko, Columbus, 2004, s. 185. ISBN 
978-80-206-0731-5. 
34 GILBERT Martin. První světová válka: Úplná historie. 1.vyd. Praha: BB Art, 2005. ISBN 80-7341-
563-1.  
35 KORT, Michael. The Columbia Guide to the Cold War. New York: Columbia University Press, 2001. 
s. 3. ISBN 0231107730.  
36 KRISTENSEN, Hans. NORRIS Robert. Status of World Nuclear Forces. In: Federation of American 
Scientists [online]. [cit. 2017-05-28]. Dostupné z: https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-
nuclear-forces/. 
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Sovětský svaz.37 V roce 1961 byl Sověty proveden nad ostrovem Novaja Zemlja test 

atomové bomby Car, jejíž síla představovala 50 Mt TNT a zcela zničila oblast kruhu o 

průměru 180 kilometrů.38 Obě dvě velmoci tak disponovaly dostatečnou silou pro 

likvidaci veškerého života na povrchu Země. 

V současné době se k vlastnictví jaderných zbraní hlásí celkem 7 zemí – Spojené 

státy americké, Rusko, Francie, Velká Británie, Čína, Severní Korea, Indie, dalším 

státem, který podle analytických hodnocení vlastní jaderné zbraně je Izrael, který nikdy 

informace o svém jaderném programu nezveřejnil. Ve světovém společenství 

v současnosti panují obavy z možnosti získání jaderných zbraní nestátními subjekty, 

jakými jsou militantní teroristické organizace, které by mohli chtít zbraň použít v rámci 

teroristického útoku.  

Tyto obavy jsou umocňovány médii a i širší veřejnost je tak vnímá jako reálnou 

hrozbu 21. století. Vinou toho nepřekvapuje, že přípravy na přežití atomového útoku 

jsou mezi zástupci hnutí prepperů často diskutované téma a preppeři se na tuto variantu 

připravují mimo jiné stavbou protinukleárních podzemních krytů.  

 

2.2.3. Ekonomické krize 
Dalším scénářem, který je částí prepperů očekáván a který vychází z reálné zkušenosti 

Západní společnosti je scénář rozsáhlé ekonomické krize, která by vedla k hyperinflaci, 

znehodnocení části zdrojů a nefunkčnosti základních státních institucí.  

V průběhu 20. století došlo k několika podobným událostem, jako příklad lze 

uvést tzv. Černý čtvrtek, který byl největším burzovním krachem v dějinách. Během 

prvního dne, tedy v průběhu 24. října 1929, došlo k finančním ztrátám 11,25 miliardy 

dolarů.39 K největšímu poklesu došlo následně v úterý 29. října. Dominový efekt poté 

vedl k rozpoutání tzv. Velké hospodářské krize, která vedla k faktickému zhroucení 

mnoha ekonomik po celém světě a rozsáhlým majetkovým ztrátám pro běžné 

obyvatelstvo. Došlo mimo jiné k obrovským nárůstům nezaměstnanosti, celkovému 

37 BLAŽEK, Petr. Jaderné hlavice, Československo a Varšavská smlouva po karibské krizi. In: 
Internetový časopis pro výzkum dějin studené války [online]. 2002, roč. 1, č. 3. Poslední aktualizace 
3.12.2002 [cit. 2017-05-28]. Dostupné z: http://www.praguecoldwar.cz/rakety.htm.  
38 HOLLOWAY, David. Stalin a bomba. Sovětský svaz a jaderná energie 1939-1956. Praha: Academia, 
2008. Stíny. ISBN 978-80-200-1642-3. 
39 VOLEK, Stanislav. Krach na newyorské burze v roce 1929. In: Peníze.cz [online]. Poslední aktualizace 
18.10.2002 [cit. 2017-05-29]. Dostupné z: http://www.penize.cz/inflace/15133-krach-na-newyorske-
burze-v-roce-1929.  
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poklesu produkce. Jen v rámci Spojených států zkrachovala jedna třetina všech 

bankovních domů.40  

Ekonomický kolaps se následně stal jednou z možných příčin vypuknutí druhé 

světové války.41 Přípravné reakce prepperů na tuto eventualitu jsou realizované 

v hledání alterovaní měn, například investice do drahých kovů.  

Další velkou krizí ekonomiky světových rozměrů, která posílila vnímaný pocit 

ohrožení z této strany, je americká hypoteční krize z roku 2007, kdy rizikové hypoteční 

úvěry spolu s vysokými cenami ropy postupně vedly ve světových ekonomikách ke 

zvedání spotřebitelských cen, poklesu reálného HDP i zvyšování nezaměstnanosti. 

 

2.3. 21. století 
 
Jak vidno z předchozí části, na prepperskou komunitu a její aktivity mají vliv jak reálné 

historické události, tak i potencionální hrozby, které dokonce nemusí mít ani žádný 

racionální a ověřitelný podklad. Toto je patrné na příkladu pochybných interpretací 

konce mayského kalendáře v roce 2012, kde čistě spekulativní zpráva díky masivnímu 

mediálnímu pokrytí dokázala rozšířit strach i do široké populace. 

V této kapitole bych tedy rád uvedl jak hypotetické tak reálné příklady ze 

současnosti, které pomáhají formovat prepperské hnutí po celém světě. Nejprve bych 

rád krátce nastínil události útoků z 11. září 2001, posléze bych jako příklad 

potencionální hrozby, u které se obavy ukázaly jako neopodstatněné, uvedl fenomén 

Y2K. 

 

2.3.1. Útoky na budovy Světového obchodního centra z 11. září 2001 

Teroristické útoky z 11. září 2001 a jejich důsledky v podobě vyhlášení tzv. války proti 

terorizmu (War on terorrism, war on terror42) a invaze do Afghánistánu znamenaly 

náhlou změnu globální bezpečnostní situace. V rámci útoků provedených skupinou 19 

40 VODIČKA, Milan. Den, kdy došly prachy. Jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se 
máme připravit my. 1. vyd. Praha: Práh, 2009, s. 14. ISBN 978-80-7252-260-6. 
41 TAUCHEN, Jaromír. KYNCL Libor. Dopad hospodářské krize po roce 1929 na právní úpravu v 
Německu a v USA. In: MEKON 2008, CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické 
fakulty, VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008.  
42 War on terorism. In: Global policy forum [online]. [cit. 2017-06-14]. Dostupné z: 
https://www.globalpolicy.org/war-on-terrorism.html.  
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příslušníků teroristické organizace al-Kaidá došlo k úmrtí 2 152 lidí43 z 90 zemí44. 

Kromě ekonomických následků měly útoky především silný psychologický efekt, 

protože byly vedeny na symboly kapitalizmu a vojenství v podobě Pentagonu a Budov 

Světového obchodního centra.  

Ve státě New York běží několik programů zaměřených na populaci zasaženou 

útoky a poskytující konzultace a léčbu pacientům s rozvinutým posttraumatickým 

stresovým syndromem.45 Tematika útoků a možných příprav na podobnou situaci stále 

rezonují prepperskou online komunitou, kde se diskutuje např. problematika evakuace 

hořících výškových budov.46 

 

2.3.2. Fenomén Y2K 

Přelom 20. a 21. století přinesl obavy z možnosti rozsáhlých problémů v oblasti 

výpočetní techniky, sítí a internetu v podobě změny data 1XXX na 2XXX. První 

veřejně zaznamenaná zmínka o možnosti tohoto problému pochází již z roku 198547 a 

vycházela z toho, že většina programátorů a počítačových systémů ve 20. století 

používala kvůli šetření místem datum ve formátu MMDDRR, tedy např. 8. květen 1984 

by byl zapsán jako 050884 s automatickým předpokladem 20. století.  

Ačkoliv při změně data nakonec došlo k lokálním problémům, pesimistické 

scénáře se v tomto případě nenaplnily. Diskuze z té doby bohužel neznám, a tak nejsem 

schopen určit, do jaké míry jsou preppeři schopni tuto realitu reflektovat. Ovšem jejich 

reakce na současné nenaplněné hrozby napovídají, že i přes provedenou přípravu vítají, 

pokud ke katastrofám nedojde.  

43 National commission on terrorist attacks upon the United States. The 9/11 Commission Report [online]. 
Poslední aktualizace: 20.9.2004 [cit. 2017-06-14]. Dostupné z: 
http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf.  
44 WALKER, Carolee. Five-Year 9/11 Remembrance Honors Victims from 90 Countries. In: 
America.gov, United States Department of State [online]. Poslední aktualizace: 11.9.2006 [cit. 2017-06-
14]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20080516171333/http://www.america.gov/st/washfile-
english/2006/September/20060911141954bcreklaw0.9791071.html.  
45 HARTOCOLLIS, Anemona. 10 Years and a Diagnosis Later, 9/11 Demons Haunt Thousands. In: New 
York Times [online]. Poslední aktualizace 9.8.2011 [cit. 2017-06-14]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/2011/08/10/nyregion/post-traumatic-stress-disorder-from-911still-haunts.html.  
46 Where are Preppers on 9/11 Truth? In: PREPPERSFORUM.NET [online] [cit. 2017-06-14]. Dostupné 
z: http://www.prepperforums.net/forum/general-talk/20089-where-preppers-9-11-truth.html.  
47 BOLLES, Spencer. Computer bugs in the year 2000. In: Newsgroup: net.bugs [online]. Poslední 
aktualizace 19.1.1985 [cit. 2017-06-14]. Dostupné z: 
https://groups.google.com/forum/#!topic/net.bugs/ZGlqGwNaq3I.  
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 Prepperské hnutí ve Spojených státech amerických 

 

 

Podle Marchanda48 můžeme hledat kořeny moderního preppingu ve 40. letech 20. 

století, kdy byl v souvislosti se vstupem USA do 2. světové války založen Úřad pro 

civilní ochranu, který měl připravovat veřejnost na možné útoky na domácí půdě. 

V průběhu 50. let se obavy o civilní připravenost opět objevily v souvislosti s počínající 

studenou válkou a hrozbou atomových zbraní.  

Možnost rozsáhlé jaderné katastrofy spojené s radioaktivním spadem vedly 

k rozvoji plánů civilní ochrany, které měly za úkol informovat veřejnost o možnostech 

přežití pro jednotlivce i komunity při zamezení přístupu k zásobování. V dobových 

příručkách (např. manuál Civil Defense: Are You Ready? An In-Depth Guide to Citizen 

Preparedness) můžeme vidět přímé předchůdce postupů dnešních prepperů, mimo jiné 

postupy při balení evakuačního zavazadla a jeho obsahu pro případ situace, kdy bude 

civilista odkázán sám na sebe. Manuál pro civilní připravenost s identickým jménem 

vydává v dnešní době FEMA.49  

V průběhu poválečných let dochází v rámci vzestupu nových typů ohrožení 

k posunu ve vnímání míry civilní připravenosti na katastrofy. Tento posun byl vyjádřen 

např. ve výroku ministra obrany Spojených států amerických Roberta S. McNamary, 

který v televizním projevu prohlásil: „Certainly the federal, the state, and local 

governments all have parts to play, but most importantly, it’s the responsibility of each 

individual to prepare himself and his family for that strike.“ (překlad autora: Federální, 

státní i lokální vlády jistě musí hrát svoji roli, ale nejdůležitější je zodpovědnost 

každého jednotlivce aby připravil na takový útok sebe i svojí rodinu.)50 V roce 1958 

48 MARCHAND, Hal. Preppers: A Primer for Public Safety Professionals. Western Illinois University. 
Environment, Occupational Safety & Security Program. Health Sciences & Social Work Department 
[online]. [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: 
http://www.wiu.edu/coehs/leja/cacj/research/documents/3%20Preppers-Marchand.docx. 
49 US Department of Homeland Security. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Are You 
Ready? An In-Depth Guide to Citizen Preparedness. In: FEMA.gov [online]. Poslední aktualizace 
1.5.2014 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/7877.  
50 KENNETH D. ROSE. One nation underground: the fallout shelter in American culture. New York: 
New York University Press, 2004. s. 18. ISBN 9780814775233. 
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byla vytvořena agentura ARPA (dnes DARPA51), která měla mimo jiné za úkol zabránit 

překvapivým vojenským útokům na území Spojených států, které by měly negativní 

vliv na schopnost ostatních vládních agentur efektivně zabezpečit základní bezpečnostní 

a zdravotní potřeby populace. Americké hnutí reflektovalo ve svých tématech a 

přípravách bezpečnostní hrozby své doby.  

 

1.3. Současnost fenoménu prepperství v USA — přechod do 
mainstreamu 

 
K velkému rozšíření tématu prepperství do všeobecného povědomí došlo po únoru 

2012, kdy televizní kanál National Geographic spustil svůj seriál s názvem Doomsday 

Preppers52, postupně vysílaný v mnoha dalších státech včetně České republiky, kde byl 

vysílaný pod názvem Příprava na soudný den.  

Již z povahy prepperství je jasné, že není možné přesně a věrohodně určit přesný 

počet prepperů ve společnosti. Snažit se o vyjádření přesného čísla u komunity, která je 

posedlá udržováním soukromí a anonymity je problematické. Několik článků 

v amerických masmédiích odhaduje jejich počet okolo 3 miliónů lidí, jedná se ale pouze 

o odhad, který nelze spolehlivě doložit. Prepperské online komunity mají řádově stovky 

tisíc členů, jako příklad mohu uvést facebookový profil American Preppers Network53, 

který měl v červnu 2017 přes 233 000 členů.  

Články o prepperech pak nejsou jen výsadou konspiračních webů a blogů, ale 

objevují se v periodikách typu The New Yorker54 či Forbes Magazine.55  

Podle odhadů Jona Ogga56 se prepperství stalo ve Spojených státech 

mnohamiliardovým obchodním odvětvím, kde kromě obchodů specializovaných přímo 

51 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) je agentura ministerstva obrany USA pro 
pokročilé výzkumné projekty. 
52 Doomsday Preppers. Reality television series. In: National Geographic Channel [online]. 7.2.2012 – 
28.8.2014 [cit. 2017-06-01]. Dostupné z: http://channel.nationalgeographic.com/doomsday-preppers/.  
53 American Preppers Network. In: Facebook [online]. [cit. 2017-06-01]. Dostupné z: 
www.facebook.com/AmericanPreppersNetwork/.  
54 OSNOS, Evan. Doomsday prep for the super-rich. In: The New Yorker [online]. 30.1.2017 [cit. 2017-
06-01]. Dostupné z: http://www.newyorker.com/magazine/2017/01/30/doomsday-prep-for-the-super-rich.  
55 DOBSON, Jim. Billionaire bunkers: exclusive look inside the world's largest planned doomsday 
escape. In: Forbes [online]. 15.6.2015 [cit. 2017-06-01]. Dostupné z: 
www.forbes.com/sites/jimdobson/2015/06/12/billionaire-bunkers-exclusive-look-inside-the-worlds-
largest-planned-doomsday-escape/#3783e761306f.  
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na prepperské výrobky prodává zboží určené pro preppery například i největší 

maloobchodní řetězec ve Spojených státech amerických Costco Wholesale.57 

 

1.4.  Fenomén prepperství v literatuře 
 
Pozorovat se nicméně dá postupné pronikání tématu prepperství do populární kultury a 

mainstreamových periodik. V literatuře můžeme v průběhu historie nalézt mnoho děl, 

která zpracovávají téma kolapsu civilizace a zničení lidské společnosti a osudu 

přeživších jedinců. Mnoho z nich se zároveň podílelo na popularizaci fenoménu 

postapokalyptického přežití a termínu prepperství. Například již Mary Shelleyová v 

pravděpodobně prvním postapokalyptickém science fiction románu Poslední člověk z 

roku 1826 popisuje svět společnosti, která byla zničena rozsáhlou morovou epidemií, a 

následky které tato katastrofa pro zbylé jedince měla. Další jednotlivé eventuality 

zničení a přežití lidského druhu od nukleární války po přírodní katastrofy jsou 

v beletristické literatuře dneška oblíbeným tématem.  

Zajímavější je však rozvíjející se literatura zaměřená na praktickou přípravu od 

odborníků na přežití, profesionálních vojáků a lidí specializujících se na management 

krizových situací. Již v roce 1974 napsal Howard Ruff knihu Famine and Survival in 

America58, která reagovala na nastupující ropnou krizi a s ní související inflaci. Kniha se 

v souvislosti s touto inflací věnuje kromě bezpečnému uskladnění potravin i tématu 

investic pro případy hyperinflací či měnových krizí a doporučuje investovat do drahých 

kovů. V roce 1980 se kniha Johna Pugsleyho The Alpha Strategy59 dostala na devět 

týdnů na seznam bestsellerů The New York Times. Kniha je v prepperské komunitě 

dodnes považována za jeden z dobrých zdrojů informací ohledně samozásobení, 

skladování potravin a vybavení. Jako příklad knihy zaměřující se na praktickou přípravu 

pro přežití katastrofy můžeme uvést Handbook to Practical Disaster preparedness for 

56 OGG, Jon C. Doomsday Preppers. In: Yahoo Finance [online]. Poslední aktualizace 19.8.2013. [cit. 
2017-06-01]. Dostupné z: https://finance.yahoo.com/news/industries-making-most-money-doomsday-
103557775.html. 
57 Costco Wholesale eshop. Chef’s Banquet Emergency Food Storage - ARK (All-purpose Readiness 
Kits) [online]. [cit. 2017-06-01]. Dostupné z: https://www.costco.ca/Chef%E2%80%99s-Banquet-
Emergency-Food-Storage---ARK-(All-purpose-Readiness-Kits).product.100075390.html. 
58 RUFF, Howard. Famine and Survival in America. The Recorder Printing and Publishing Co., 1974. 
ASIN B00224EX5U. 
59 PUGSLEY, John. The Alpha Strategy. The Ultimate Plan of Financial Self-Defense for the Small Saver 
and Investor. 2nd ed. New York: Harper & Row, 1981. ISBN 978-0-936906-04-1.  
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the Family60 Arthura Bradleyho, kde autor mimo jiné poskytuje návody na vytvoření 

bezpečnostního plánu pro přípravu na krizové situace, první pomoc, skladování 

potravin, čištění vody či rozvržení rodinných financí. Další podobnou prací je Preppers 

Pocket Guide: 101 Easy Things You Can Do to Ready Your Home for a Disaster61, kde 

autor Bernie Carr radí s vytvořením krizového balíčku výbavy na 72 hodin, seznamu 

důležitých kontaktů či vypočítáním velikosti nutných zásob vody a potravin. 

 

1.5. Fenomén prepperství v televizi a filmu 
 

V roce 2006 televizní stanice CBS začala vysílat svůj seriál Jericho.62 Série se zaměřuje 

na příběh skupiny přeživších z fiktivního města v Kansasu a jejich snaze vyrovnat se s 

následky 23 nukleárních útoků na území Spojených států. Potýkají se s izolací od 

okolního světa, absencí elektrické energie, potravy a léků. Podobné téma také 

zpracovává další televizní seriál Revolution63, který popisuje zbytky civilizace 

přeživších po události, která způsobila naprosté zničení veškerých přístrojů fungujících 

na bázi elektrické energie. Vidíme zde obraz návratu k zemědělské společnosti a 

vytváření menších, soběstačných a vzájemně nedůvěřivých populačních jednotek, které 

bojují o omezené zdroje. V roce 2015 natočil režisér Peter Engert film Aftermath64, 

který zobrazuje život komunity v postapokalyptickém světe a sociální dynamiku vztahů 

ve skupině, kdy část lidí se na katastrofický scénář připravovala a část nikoliv. 

Dokumentární zpracování fenoménu prepperů pak nabízí již výše zmiňovaný 

seriál Doomsday Preppers, který v jednotlivých dílech zobrazuje jednotlivce či skupiny, 

připravující se na celou řadu událostí, jež by mohly způsobit zničení světa a společnosti, 

jak je známe v současné době. Tvůrci seriálu ho popisují slovy „Doomsday Preppers 

explores the lives of otherwise ordinary Americans who are preparing for the end of the 

world as we know it. Unique in their beliefs, motivations, and strategies, preppers will 

60 BRADLEY, Arthur T. Handbook to practical disaster preparedness for the family. 3rd ed. Lexington, 
KY: Arthur T. Bradley, 2012. ISBN 9781475136531. 
61 CARR, Bernie. The prepper's pocket guide: 101 easy things you can do to ready your home for a 
disaster. Berkeley, CA: distributed by Publishers Group West, 2011. ISBN 9781569759295. 
62 Jericho. Post-apocalyptic action-drama television series. In: CBS Paramount Network Television 
[online]. 20.9.2006 – 25.3.2008 [cit. 2017-06-01]. Dostupné z: www.cbs.com/primetime/jericho/.  
63 Revolution. Post-apocalyptic science fiction television series. In: National Broadcasting Company 
(NBC) [online]. 17.9.2012 – 21.5.2014 [cit. 2017-06-01]. Dostupné z: www.nbc.com/revolution.  
64 Aftermath [film]. Režie Peter ENGERT. USA: Eastlake Films, LightWawe Entertainment, 2015. 
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go to whatever lengths they can to make sure they are prepared for any of life’s 

uncertainties.“ (překlad autora: Seriál Doomsday Preppers popisuje životy jinak zcela 

běžných Američanů, kteří se připravují na zánik světa, jak ho známe. Preppeři mají své 

unikátní motivace, strategie i přesvědčení, ale všichni jsou ochotní udělat cokoliv pro to, 

aby byli připraveni na jakoukoliv nejistotu, kterou může život přinést.) 65 

Mezi události, na které se protagonisté seriálu připravují, jsou mimo jiné 

ekonomický kolaps, celosvětová pandemie nakažlivých nemocí, zničení strojů 

fungujících na bázi elektrického napájení pomocí EMP bomby, či katastrofické 

důsledky globálního oteplování. Přípravy jednotlivých prepperů představovaných 

v rámci jednotlivých dílů jsou na velmi široké škále, od řešení základních zásob vody či 

potravin u jedněch až po mimořádně složité a sofistikované přípravy větších skupin 

zahrnující budování zcela soběstačných oplocených sídel s bunkry schopnými odolat 

jaderné válce. Celá série získala vysokou sledovanost, první díl druhé série sledovalo na 

amerických obrazovkách více než 1,2 milionu diváků.66   

65 Doomsday Preppers. Reality television series. In: National Geographic Channel [online] 7.2.2012 – 
28.8.2014 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://channel.nationalgeographic.com/doomsday-preppers/ 
about/. 
66 Season 2 Premier of „Doomsday Preppers“ Becomes Network’s Highest-Rated Season Premiere and 
Tuesday Night Telecast. In: TV BY THE NUMBERS [online]. Poslední aktualizace 14.11.2012 [cit. 2016-
06-11]. Dostupné z: http://tvbythenumbers.zap2it.com/network-press-releases/season-2-premiere-of-
doomsday-preppers-becomes-networks-highest-rated-season-premiere-and-tuesday-night-telecast/. 
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Prepperské hnutí v České republice  

 

 

V této kapitole bych se rád soustředil na popis prepperského hnutí v České Republice. 

Vzhledem k tomu, že zde se jedná o fenomén natolik minoritní, že se nedostal ani do 

povědomí širší tuzemské společnosti — natož pak té akademické — zdroje, ze kterých 

bych mohl čerpat, prakticky neexistují. Rozhodl jsem se tedy opřít se zde především o 

informace, které se mi o tomto hnutí v rámci České republiky podařilo zjistit svou 

vlastní výzkumnou činností v rámci internetu. Ve snaze poskytnout ucelenější portrét 

jsem se rozhodl do této kapitoly zahrnout i komunity a projekty, které nejsou čistě jen 

tuzemské, ale operují na základě české spolupráce se zahraničními komunitami 

prepperů.  

Preppeři jsou i ve virtuálním světě komunitou celkem uzavřených lidí. Navzdory 

tomu, se mi podařilo do této komunity proniknout a získat si zde pár respondentům, 

kteří se se mnou bavili i na osobnější úrovni. Ovšem nic se sdílených informací již 

bohužel nebyli ochotni sdílet pro potřeby této práce, i když jsem je opakovaně ujišťoval 

o zachování jejich plné anonymity. Z tohoto důvodu jsem informace zjištěné tímto 

způsobem v mé práci nepoužil a nakonec jsem se rozhodl pojmout tuto kapitolu 

popisem fenoménu na obecnější úrovni; jinými slovy především popisem komunit, které 

se na internetu vyskytují a rozborem rozhovoru, který se dva zástupci tohoto hnutí u nás 

rozhodli poskytnout Českému rozhlasu. Tuto kapitolu jsem zakončil popisem projektu 

Oppida, které se v České republice sice staví, ovšem jedná se o projekt mezinárodní 

s českou účastí.  

Doufám, že i přes obecnou povahu těchto informací budu moci čtenáři 

poskytnout obraz tohoto hnutí u nás, spolu se specifikami, které ho odlišují od hnutí 

v Americe popsané v předchozí kapitole.  
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4.1. Prepperské hnutí napříč autory v českém a slovenském 
prostředí 
 

V této podkapitole jsem na základě vybraných článků, rozhodl popsat jak je prepperské 

hnutí vnímáno širší veřejností v českém a slovenském kontextu. Vzhledem 

k naprostému nedostatku článků na toto téma, jsem do této perspektivy zahrnul i 

Slovenskou republiku, neboť očekávám, že rozdíly nebudou díky společnému 

historicko-kulturnímu původu našich dvou národů tak veliké.  

 
4.1.1. Článek „Preppeři, ti kteří přežijí“67 

Ivan Nôta vnímá prepperství jako zvláštní druh hobby přípravy na zánik civilizace. 

Vysvětluje fenomén prepperství a charakterizuje jej excesivními zásobami potravin, 

pohonných hmot, mýdla a zbraní a též budováním masivních podzemních úkrytů. Pro 

skeptiky, kteří by preppery považovali za paranoidní lidi patřící do ústavu, připomíná, 

že jen v USA jich je kolem 5 milionů a v Čechách a na Slovensku je možné jejich počty 

odhadovat na tisíce. Bohužel však již ve svém článku necituje žádné hodnověrné studie 

nebo zdroje, kterými by tato data mohl podpořit. Jedná se tak zcela o odhad autora 

textu. 

Preppeři neočekávají apokalypsu biblických rozměrů, ale spíše jakýsi „infarkt 

civilizace“, který může být způsoben různými činiteli. Proč si ani po nastínění možných 

důsledků infarktu společnosti není člověk schopen připustit, že by se život vrátil do 

doby před 150 lety? Podle Noty se jedná o příklad vytěsňování hrozeb, které lidé 

nepovažují za bezprostřední. Většina populace podle něj podléhá konformitě a nechává 

se vést stádovostí. 

Autor se vrací k příkladu amerických prepperů, kteří se v rámci příprav na 

rozpad civilizace jeden od druhého tolik neodlišují — jako společné identifikátory uvádí 

utváření zásob potravin, barelů s vodou a zbraně s tisíci náboji. Poukazuje i na to, jak 

výhodný byznys prepperství je, když poptávka po soukromých bunkrech postavených 

na vlastním pozemku zaznamenává nárůst i o tisíce procent ročně, přičemž nejlevnější 

varianta se pohybuje kolem 4 000 EUR. Zmiňuje se též o síti supermarketů Costco 

67 NÔTA, Ivan. Preppers, tí ktorí prežijú. In: Hobbyportal.sk [on-line]. Poslední aktualizace 18.5.2015 
[cit. 2017-06-08]. Dostupné z: https://hobbyportal.sk/zivotny-styl/ostatne86/preppers-ti-ktori-preziju. 
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Wholesale, která nabízí pohotovostní zásobu potravin pro čtyřčlennou rodinu na 1 rok 

za baťovskou cenu 3 999,99 USD. 

Nôta prepperské desatero sumarizuje následovně: 

 

1. Pokud máš volné peníze, nakup věci, které využiješ v budoucnu. 

2. Nakupuj do zásoby pouze jídlo, které běžně jíš a pomalu zkus přejít na zdravou 

stravu. 

3. Nakup si do zásoby alespoň na 3 měsíce běžné potraviny a na 2 roky obilniny. 

4. Pokud máš něčeho málo a nemůžeš si to dovolit koupit, nauč se to vyrobit. 

5. Poznej dokonale své okolí a zapamatuj si, co můžeš z každého místa využít. 

6. Poznej dobře své sousedy a měj s nimi dobré vztahy. 

7. Připrav se tak, aby si do svých zásob musel zasahovat co nejméně. 

8. Staň se součástí nějaké skupiny. Pokud ve tvém okolí není, založ ji. 

9. Psychicky se připrav. 

10. Nauč se zručnosti, které budeš potřebovat. 

 

Podle Nôty tedy preppeři nejsou paranoidní, spíše předvídaví. Jejich cílem není pouze 

přežít, ale mít připravené podmínky, aby lidstvo nevymřelo úplně. Připravit se na 

alternativní způsob života, být soběstačný. Všímá si také toho, že prepperství a jeho 

fenomén je snadno zneužitelné. Některé firmy, jedinci se rozhodli na tomto „obchodu 

s lidským strachem“ vydělat. 
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4.1.2. Článek „Připravení na nejhorší – preppeři si život nastavili tak, aby 
je nezaskočila žádná katastrofa“68 

Dan Himič představuje fenomén prepperství a lidí, kteří se za preppery považují. 

Věnuje se vzniku tohoto pojmu a okolnostem jeho vzniku — datuje jej do éry studené 

války v USA, kdy bylo obyvatelstvo vystaveno hrozbě jaderné války ze všech směrů. 

Článek zmiňuje možnosti amerických prepperů zakoupit si hotový bunkr a nechat si jej 

nainstalovat na zahradu, nebo v případě nedostatku financí využít rad na internetu a 

sestrojit si jej svépomocí. 

 Autor se dotýká i komunity slovenských prepperů, kteří jsou podle jeho názoru 

mnohem střízlivější, i když i v této komunitě se najdou fanatici. Katastrofou již dnes pro 

preppery není útok mimozemské civilizace či náraz komety. Postačí i několikadenní 

výpadek elektrického proudu či jiná kalamita. Jeden z jím oslovených slovenských 

prepperů Peter uvádí, že se založením rodiny začal pociťovat zodpovědnost pro případ, 

že by se „něco stalo“. Začal tedy se studiem literatury o přežití a absolvoval různé 

kurzy. Posléze vytvořil potravinové zásoby pro svoji rodinu na 3 až 4 měsíce. Prepper 

Peter zmiňuje, že existují speciální potraviny pro preppery. Jedná se o dehydrované 

bílkoviny, uhlovodany aj. ve formě keksů. Oslovený prepper radí, že nejlepší způsob jak 

skladovat luštěniny, rýži a jiné sypké věci jsou PET láhve od minerální vody, které lze 

vodotěsně uzavřít a prakticky uložit. Dodává, že preppeři často zapomínají na zásoby 

oleje. Podle preppera Petra je pro starší generaci typické, že má doma zásoby potravin.  

 Hlavním smyslem prepperství však není hromadění fyzických zdrojů, ale 

především vědomostí a zručností. Svůj koníček se tak snaží praktikovat v běžných 

situacích — například při zakládání ohně na výletě s kamarády nepoužije zápalky, ale 

křesadlo nebo jiný způsob založení ohně a také učí děti poznávat stopy zvířat a používat 

kompas a mapu. Časem se prepper může dostat do stádia, kdy cítí potřebu obstarat si i 

zbraň. Je běžné, že prepper u sebe neustále nosí pohotovostní balíček, který se může 

v případě potřeby hodit.  

68 HIMIČ, Dan. Pripravení na najhoršie: Prepperi si život nastavili tak, aby ich nezaskočila nijaká 
katastrofa In: Aktuality.sk [on-line]. Poslední aktualizace 10.2.2016 [cit. 2017-06-08]. Dostupné z: 
https://www.aktuality.sk/clanok/452814/pripraveni-na-najhorsie-prepperi-si-zivot-nastavili-tak-aby-ich-
nezaskocila-nijaka-katastrofa/. 
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Důležitá je podle Petera také bezpečnost a finanční nezávislost. Himič dále uvádí, že i 

Peter v rozhovoru doporučuje nechlubit se příslušností k prepperům, protože je možné 

se setkat s různými reakcemi, včetně odmítnutí a nepochopení.  

 

4.1.3. Článek „Staví bunkry, hromadí si potraviny. Preppeři se chystají na 
kolaps společnosti.“69 

Robert Sattler v článku k definici prepperů odkazuje na Oxfordský slovník a popisuje 

preppera jako „osobu, která věří, že v budoucnu dojde ke katastrofám nebo nouzovým 

situacím a připravuje se na ně; obvykle se zásobuje jídlem, zbraněmi a dalšími 

zásobami“. Píše, že preppeři žijí běžné životy. Chodí do práce, věnují se svým rodinám, 

využívají moderní technologie. Zároveň však hromadí potraviny na měsíce dopředu, 

vlastní zbraně a na zahradách si stavějí podzemní bunkry. Důvodem je, že ztratili 

důvěru ve společnost a věří, že nastane její kolaps, na který chtějí být připraveni. 

Popisuje, že prepperství má mnoho podob. Od zásobení se jídlem, po 

energetickou nezávislost, budování bunkrů a nákup či výrobu zbraní. Stejně, jako je 

rozmanitý způsob přípravy prepperů, existují i rozmanité scénáře, na které se připravují. 

Od ozbrojeného konfliktu, výpadku elektřiny (tzn. blackout), náhlého sucha až po 

nestabilní politickou situaci a s ní související migrační vlnou. 

V očích mnohých lidí se mohou preppeři jevit jako paranoidní blázni, kteří se 

strachují apokalypsy, jaká však nastává jenom ve filmech. Autor článku pokládá otázku: 

„Co když ale vidí něco, co ostatní pomíjí?“ Konstatuje, že lidi jsou příliš závislí na 

dokonale fungující síti veřejných a soukromých služeb, které nám poskytují veškerý 

komfort. 

Sattler dále uvádí, že prepperské hnutí, neboli survivalisti, jak se jim občas 

nazývá, vzniklo v USA v druhé polovině 20. století během období studené války, kdy 

bylo americkými úřady lidem doporučováno, aby se předzásobili pro případ jaderného 

útoky ze strany Sovětského svazu. Obavy veřejnosti a vznik hnutí též posílila nedůvěra 

ve federální vládu a její schopnost postarat se o své občany v případě potíží. 

69 SATTLER, Robert. Staví bunkry, hromadí si potraviny. Preppeři se chystají na kolaps společnosti. In: 
Lidovky.cz [online]. Poslední aktualizace 3.6.2017 [cit. 2017-06-14]. Dostupné z: 
http://www.lidovky.cz/prepperi-se-chystaji-na-kolaps-spolecnosti-fkx-/zpravy-
domov.aspx?c=A170530_102830_ln_domov_rsa. 
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Dalšími milníky hnutí byly 90. léta a teroristické útoky Teda Kaczynskiho a Timothyho 

McVeigha, obavy o chaos v počítačových sítích na přelomu tisíciletí, teroristické útoky 

z 11. září, či přírodní katastrofy jako hurikán Katrina nebo tsunami v Indickém oceánu. 

Mnoho lidí si díky tomu uvědomilo, že na překonání takových pohrom nejsou 

připraveni. 

Mezi preppery najdeme dělníky či úředníky. Prepperství ale proniklo i mezi ty 

majetnější — investiční bankéře, šéfy technologických firem. Ti si pro případ zkázy 

pořizují úkryty daleko od civilizace, např. na Novém Zélandu. 

K nám prepperství proniklo až v posledním období a počet stoupenců roste, jak 

lze vypozorovat na diskusních fórech specializovaných serverů, kde si vyměňují rady a 

tipy. Preppeři však nemají jednotné poznávací znamení, nevyznávají stejné hodnoty a 

často se neshodnou ani v politických názorech. Jeden cíl však mají společný: být 

připraven. 

Ti, co berou prepperství vážně se ale označení „prepper“ vyhýbají. Autorem 

oslovený prepper Michal říká, že je to proto, že dnes je populární se prepperstvím 

chlubit na Facebooku po koupi pár zbraní. Skuteční preppeři však spoléhají jen sami na 

sebe, snaží se splynout s okolím a neupozorňovat na sebe, což se jim většinou i daří. 

Nepotřebují to říkat veřejně. Nechtějí se vystavit problémům, až krize nastane. Zároveň 

se snaží vyhnout posměvačným komentářům okolí, které je má za blázny. 

Dle autorem osloveného preppera Filipa je základem soběstačnosti naučit se co 

nejvíce dovedností a postupně tyto dovednosti, jako např. rozdělávání ohně, přespávaní 

v přírodě bez přístřeší, pojídání brouků a opékání kopřiv zdokonalovat tak, aby člověk 

zvládl bez větších problému přežít i mimo civilizaci. Někteří čeští preppeři se dali i na 

stavbu vlastních bunkrů. Nyní na českém trhu působí asi pět firem, které jsou schopny 

tuto službu poskytnout. Podle jedné z firem ji využívají hlavně lidé v okolí Prahy, v 

produktivním věku, které spojuje zájem o bezpečnostní témata a vyšší vzdělání. 

Autor upozorňuje i na to, že nedávno se dokonce i ministr obrany ČR vyjádřil, 

že by chtěl „vytvořit podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti, dovednosti, ale i 

mravních vlastností a etických zásad“ obyvatelstva „jež by pak mohli využít při 

krizových situacích či k obraně státu“. Proto se uvažuje i o znovuzavedení branné 

výchovy do škol. 
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Autorem dotazovaní preppeři se shodují, že možností, které mohou nastat, existuje 

veliké množství, takže se nesoustředí na žádný konkrétní sled událostí, pouze se snaží 

minimalizovat riziko. A i když by nakonec na žádnou katastrofu nedošlo, preppeři by 

prý nebyli zklamáni. Šlo by o signál, že společnost na tom ještě není tak zle. 

 

4.1.4. Článek „Preppeři nečekají na konec civilizace. Oni už mají plán, jak 
přežít“70 

Marek Burza ve svém článku píše, že preppeři se nebojí konce světa podle dávných 

kalendářů či předpovědí středověkých mudrců. Bojí se konce světa, který si můžeme 

přivodit my a naše civilizace či toho konce, který nemůžeme ovlivnit. 

Popisuje, že prepperské hnutí je často zjednodušeně vnímáno jako pár bláznů, 

kteří si doma syslí zásoby jídla pro případ ohrožení. Pro definici toho, kdo preppeři 

jsou, odkazuje na prepperský web www.prepper.cz. Autor poznamenává, že preppeři 

jsou všude kolem nás, jen nechtějí být poznáni v obavě z rabujících skupin, kdyby se 

něco stalo. Snaha zůstat nenápadným je prepperům vlastní — většina z nich se nezná 

ani mezi sebou a tak se musí opatrně vzájemně prověřovat, než se fyzicky poznají a 

zváží možnost žít v komunitě. Jejich snahou je totiž dle autora vytvořit dostatek 

soběstačných rodin, které by díky spolupráci přežili špatné časy.  

Autor opět očividně čerpá z prepperských webových stránek www.preppers.cz, 

když jako praktický návod jak nebýt závislý na elektřině odkazuje na návrhy řešení 

právě na těchto stránkách. 

Pro případ, že bychom dospěli k rozhodnutí vystoupit ze současného spotřebního 

koloběhu, autor doporučuje neudělat tak hned a zcela, ale nejdříve zkusit jednotlivé 

scénáře promyslet a pokusit se najít řešení pro krátkodobé trvání takového scénáře; 

například výpadek elektřiny na tři dny. Po zvládnutí prvního úkolu navrhuje dobu krize 

postupně prodlužovat na týdny až měsíce. Tak lze nejlépe vyzkoušet, zda člověk ustojí 

krizovou situaci. 

70 BURZA, Marek. Preppeři nečekají na konec civilizace. Oni už mají plán, jak přežít. In: iDNES.cz 
[online]. Poslední aktualizace 25.3.2015 [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: 
http://hobby.idnes.cz/prepperove-hnuti-priprava-na-konec-sveta-f10-/hobby-
domov.aspx?c=A150324_134547_hobby-domov_bma. 
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Dále doporučuje utřídit si důležité dokumenty jako osobní doklady, rodné listy, 

fotografie a sbalit je tak, aby bylo možné je kdykoliv a hned sebrat a jít. Upozorňuje, že 

v případě krize se velmi rychle vytvoří tlupy lidí, kteří se na krizovou situaci 

nepřipravovali, ale jsou ochotni zmocnit se vašich zásob silou. Opět odkazuje na 

prepperská fóra www.preppers.cz a www.rozpad.cz, kde lze najít též návod na 

vybudování úkrytu. Též připomíná, že pokud dojdou zásoby kupovaných potravin, bude 

možné se spolehnout pouze na vlastní dovednosti; zahradničení, chování drůbeže atd. 

 

4.2. Internetové komunity 
 
Na sociální síti Facebook je největší českou prepperskou komunitou skupina Preppers 

CZ – Rozpad společnosti.71 Skupina byla vytvořena 7. prosince 2015 a v červnu 2017 

měla 5 180 členů. Jedná se o skupinu uzavřenou, což znamená, že kdokoliv může 

vyhledat skupinu a zobrazit její členy, ale jen ti členové, kteří jsou přijati správcem, 

mohou zobrazit příspěvky diskutujících. Správce a zároveň i tvůrce skupiny na 

Facebooku vystupuje pod přezdívkou a má soukromý profil s anonymní fotografií.  

Mezi sdílené příspěvky patří často odkazy na články o mezinárodní politické a 

bezpečností situaci (např. rozhovor s V. Putinem o možnosti jaderné války a jejích 

důsledcích), vybavení EDC72 zavazadla, video návody na přežití v přírodě, získávání a 

úpravu potravin, sebeobranu a boj se zbraní i beze zbraně a mnoho dalších.  

Největším českým internetovým fórem pro preppery je v současnosti server 

Rozpad.cz.73 V červnu 2017 mělo fórum zaregistrovaných 3 848 uživatelů a v rámci  

5 044 diskuzních témat bylo celkem 146 490 unikátních příspěvků. Pro srovnání 

americká prepperská stránka www.shtfplan.com má každý den  

24 260 unikátních návštěvníků, kteří každodenně sledují 145 560 příspěvků, což z ní 

71 Preppers CZ – Rozpad společnosti. In: Facebook [online]. [cit. 2017-06-19]. Dostupné z: 
www.facebook.com/groups/rozpad.  
72 Zkratka EDC „every day carry“, tedy seznam základních věcí určených pro základní přežití, obsahuje 
mimo jiné zbraně, lékárnu, oblečení, hygienické prostředky atd.  
73 Rozpad. Online fórum [online]. [cit. 2017-06-19]. Dostupné z: http://rozpad.cz/forum/index.php. 
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dělá 10 026 nejsledovanější stránku v rámci USA a podle Alexa rankingu74 37 383 

nejsledovanější stránku vůbec. 

České fórum je rozdělené do šesti hlavních tematických okruhů s názvy 

Důležité; Survival; Výbava a dovednosti k přežití; Kultura a vzdělávání; Ostatní; Koš. 

V okruhu Koš jsou vlákna, která jsou určena z důvodů porušení pravidel fóra ke 

smazání, v okruhu Důležité jsou obsažena pravidla fóra a sdělení moderátorů. Podle 

počtu příspěvků ve zbývajících 4 má nejvíce příspěvků okruh Výbava a dovednosti 

k přežití (70 953 příspěvků), na druhém místě je okruh Ostatní (35 607 příspěvků), třetí 

je okruh Kultura a vzdělávání (15 630 příspěvků) a čtvrtý okruh Survival (10 909 

příspěvků). Nejdiskutovanější témata jsou:  

1. Obrana a zbraně – aneb vše o obraně a zbraních. Subfóra: Zbraně střelné, Zbraně 

chladné, Zbraně ostatní a obecná témata o zbraních (34 172 příspěvků), 

2. Události doma a ve světě, články v novinách – Události vztahující se k zaměření 

tohoto fóra. (15 251 příspěvků), 

3. Off topic zábava – Diskuze o všem možném, tedy kavárnička, hospůdka, jak kdo 

chcete, jedinou podmínkou je dodržení pravidel fóra. (11 454 příspěvků), 

4. Teorie rozpadu/ úpadku společností – Akademická debata o příčinách a důsledcích 

rozpadů společností (8 270 příspěvků), 

5. Přežití v obydlených oblastech – Technika, taktika, ale i vybavení domu a bytu ( 

6 540 příspěvků).   

Od počátku fungování skupina vytvořila 7 událostí. Liberecký sraz v únoru 2016, 

Rozšířený kurz první pomoci zaměřený na nedostupnost běžné lékařské péče v dubnu 

2016, Konference první zbraň v červnu 2016, Postapo Survival Workshop v srpnu 2016, 

Naučte se přežít na území nepřítele v listopadu 2016 a Přežití v horách v listopadu 2016.  

74 Alexa, An Amazon Company [online]. Alexa Internet, Inc. ©1996 – 2017. [cit. 2017-06-19]. Dostupné 
z: http://www.alexa.com/.  
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Dalším komunitním webem spojujícím diskuzní fórum s články, dokumenty a 

informacemi o prepperství je československý server www.prepper.cz a jeho diskuzní 

fórum www.preppers.cz75. Server www.prepper.cz funguje jako informační web 

s rubrikami Rady pro začínající preppery; Jídlo a pití; Pěstování, zahradničení; Léčivé 

rostliny; Soběstačnost; Návody; Zdraví; Přežití; Survival; Nezařazené; Dokumenty ke 

stažení; Komunity; Minimalismus. Diskuzní fórum www.preppers.cz mělo v červnu 

2017 celkem 104 969 příspěvků v 6 740 tématech od 1 047 uživatelů. Fórum je 

rozdělené do čtyř hlavních částí – Vítejte na fóru; Připravenost, přežití, soběstačnost, 

dovednosti; Všeobecná kategorie; Inzerce – koupím, prodám, vyměním, sousedská 

výpomoc, preppeři sobě; VDD – Výživová doporučená dávka; Alternativní způsob 

života. Nejdiskutovanějšími kategoriemi jsou: 

1. Off topic (9 729 příspěvků), 

2. Co se děje kolem nás? Sledování důležitých událostí doma i ve světe.  

(4 982 příspěvků), 

3. Strava a tekutiny (4 810 příspěvků), 

4. Vybavení – Nářadí, oblečení, obuv, pily (3 816 příspěvků), 

5. Technika a technologie (3 803 příspěvků). 

 

Tento server definuje prepperské hnutí v České republice takto: “Prepperské hnutí 

vzniknulo v Americe. Jedná se o lidi, kteří žijí normální životy a přitom přemýšlejí o 

tom, že svět nemusí být vždy jen bezpečné a příjemné místo pro život. Sem-tam nějaké 

tornádo či hurikán jim dají za pravdu. 

U nás, v Česku, již také existuje komunita lidí, kteří přemýšlí o tom, coby, kdyby.. 

Někteří se zase zamýšlí o neudržitelnosti současného drancujícího životního stylu, 

ničení přírody, plýtvání nenahraditelnými fosilními palivy. K prepperství a survivalismu 

jsme se dostali různými cestami. Někdo přes vlastnictví střelné zbraně, někdo přes svou 

zahrádku, další přes politiku a filosofii, jiný zase nechce konzumovat za jídlo se 

vydávající jedy nakupované v supermarketu. Většina z nás žije ve městě, v bytovém 

75 PREPPERS.CZ. In: Fórum PREPPERS.CZ [online]. ©2011 [cit. 2017-06-19]. Dostupné z: 
www.preppers.cz.  
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domě nebo v příměstském satelitu. Čím více se problémem zabýváme, tím více 

zjišťujeme, jak málo víme a známe, děsí nás zjištění, jak málo stačí k tomu, abychom se 

ocitnuli v situaci, kdy nám bude zima a budeme mít hlad. 

Jedno máme společné. Uvědomujeme si, jak křehká a zranitelná je naše civilizace. 

Víme, že stačí, aby pár hodin nefungovala elektřina, a začnou umírat první lidé. 

Nemocní na přístrojích, lidé uvízlí ve výtazích, přestane nám fungovat topení, nebudou 

fungovat bankomaty, neotevřou supermarkety a nastane chaos a hlad. Ztratili jsme 

důvěru ve stát a uvědomujeme si, že se jednou budeme muset o sebe a své rodiny a 

blízké postarat sami. 

Nemusí zrovna být přírodní katastrofa nebo válka, stačí rozsáhlá hospodářská krize, 

podobná té, která postihnula svět ve třicátých létech. Vše nasvědčuje tomu, že se blíží 

něco podobného a že to, co bylo nedávno vydáváno za hospodářskou krizi, byla jen 

drobná nesnáz. 

A tak přemýšlíme, co udělat pro sebe, své děti a blízké v případě že by kdyby.. Snažíme 

se, aby nás nepředvídatelné okolnosti nezastihnuly úplně nepřipravené. Máme ve spíži 

zásobu potravin na půl roku, teplé oblečení, vařič na Propan-Butan, ve sklepě nám stojí 

kamna, kouřovodové trubky a několik balíků briket, dva kanystry s benzínem a u někoho 

i elektrocentrála. Ti šťastnější z nás opět  udržují své staré chalupy po rodičích nebo 

chatičky v zahrádkářské kolonii. Ti méně šťastní přemýšlí o tom, že by bylo dobré 

vlastnit alespoň kousek země, která by nás dokázala v případě nouze uživit. Jsme 

většinou sami, naše okolí si nás dobírá, ale zjišťujeme, že na internetu je toto téma 

docela živé a aktuální. A tak společně znovu objevujeme zkušenosti našich předků, kteří 

zažili doby Velké hospodářské krize a války, dědečků a babiček z vesnic a doplňujeme je 

o vědomosti, které máme my. 

Web www.preppers.cz založili lidé, kteří jsou přesvědčeni, že nestačí jen přežít několik 

týdnů a měsíců. Nestačí utéci do lesa nebo na chalupu a tam se ukrýt či zabarikádovat. 

Věříme, že můžeme překonat nedůvěru, chorobný individualismus a sobectví, které mezi 

lidmi panují. Věříme, že se můžeme spojit a spolupracovat. 

Lidé v naší zemi byli ještě do první poloviny 20 století z velmi soběstační. Postupně ale 

začali více a více spoléhat na pohodlný život ve městě a na stát. Ztráceli kontakty s 

ostatními lidmi, dokonce i s rodiči a sourozenci, protože nic od nich nepotřebovali. 

Přišli tak o své instinktivní schopnosti přežít ve složitých situacích a být připraveni na 

obtížně předvídatelné problémy. Stali se velice zranitelnými. Lidé v USA si to začali 

uvědomovat již v době studené války. A tak vzniklo prepperské hnutí. My chceme 
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navázat nejen na jejich zkušenosti, ale také na zkušenosti našich předků a hlavně, šířit 

tyto informace mezi lidmi, protože čím více z nás dosáhne určité míry alespoň částečné 

soběstačnosti a připravenosti, tím menší dopad na nás bude mít cokoliv, co by naší zemi 

v budoucnu mohlo potkat. 

Tedy, zde, v Česku, slovo Preppers znamená být připraven a nebýt sám. 

Protože nestačí jen přežít, ale je nutné i uchovat civilizaci.“76 

 

Na Slovensku je provozován komunitní server Survivor.sk77, který se věnuje zálesáctví, 

umění dlouhodobého přežití v přírodě a rozumnému a efektivnímu využívání přírodních 

zdrojů pro pohodlný život v divočině. Propaguje vzkříšení starých zručností, dovedností 

a návratu k tradicím a soběstačnosti. Stránky jsou spravovány anonymní komunitou 

autorů.  

V příspěvku „Pokud jsi prepper, moc o tom nemluv“78 autor článku, který se 

identifikuje pouze jako „admin“, čtenářům doporučuje, aby informaci, že sami sebe řadí 

do hnutí prepperů, mimo rámec hnutí sdíleli jen v úzkém kruhu rodiny a přátel. Jako 

důvod uvádí nepochopení prepperských aktivit širokou veřejností a možnost pozdějšího 

zneužití sdílených informací v případě katastrofy. 

 

4.3. Rozhovor 
 
Jedním ze základních rysů prepperských komunit je jejich uzavřenost a anonymita. Část 

prepperů je ochotná dělit se o své znalosti a přípravné postupy s ostatními, ale téměř bez 

výjimky se jedná o informace obecného charakteru — tvůrce obsahu i diskutující 

zůstávají anonymní a neprozrazují ani konkrétní postupy, které by mohly přispět 

k jejich lokalizaci. Jedním z minimálního množství publikovaných rozhovorů 

s aktivními členy prepperské komunity je rozhovor vysílaný ve dvou částech, 26. května 

2015 a 2. června 2015 v pořadu Kupředu do minulosti Českého rozhlasu. Rozhovor byl 

76 PREPPERS.CZ. O preppers; Kdo jsou preppers. In: Fórum PREPPERS.CZ [online]. [cit. 2017-06-19]. 
Dostupné z: http://www.prepper.cz/index.php/o-preppers. 
77 ŽITNÍK, Patrik. Survivor.sk. Zálesáctvo a prežitie. Výstroj do přírody. [online]. [cit. 2017-06-19]. 
Dostupné z: http://survivor.sk. 
78 Ak si prepper, moc o tom nerozprávaj. In: Survivor.sk Zálesáctvo a prežitie. Výstroj do prírody. [on-
line]. Poslední aktualizace 14.9.2013 [cit. 2017-06-08]. Dostupné z:  
http://survivor.sk/ak-si-prepper-moc-o-tom-nerozpravaj/. 
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veden moderátorkou Martinou Kociánovou a odpovídal zakladatel československého 

serveru www.preppers.cz a jeden z dalších členů fóra a komunity. Oba muži byli 

ochotní poskytnout rozhovor pouze pod podmínkou anonymity a vystupovali pod jmény 

Saladin a Rivan. Jediná další informace byla povolání obou mužů. Pan Saladin je 

v civilním životě revizní technik, pan Rivan speditér.  

Z rozhovoru vyplývá, že oba muži jsou součástí prepperských skupin, každý 

z nich však působí v jiné. Tyto skupiny budují mimoměstské osady, které se snaží o 

maximální soběstačnost. Co se týká potravin, sázejí na chov drobného zvířectva, 

skladování obilí a semen původních druhů rostlin a stromů, které přežijí v přírodě i bez 

chemických postřiků. Obě skupiny jsou podle rozhovoru diverzifikované podle 

dovedností jejích členů. Jako důležité profese z hlediska přežití skupiny po rozpadu 

civilizace jsou označeni chemici, technologové, kováři, lékaři, zubaři či odborníci na 

zbraně a boj. Pan Saladin má ve skupině na starost energetiku, teplo a světlo, pan Rivan 

bezpečnost a organizaci ochrany.  

Česko je podle nich zahrádkářská a chalupářská velmoc, což hodnotí kladně a 

považují to zároveň za specifikum domácího hnutí. Oba očekávají, že k rozpadu 

společnosti dojde, nicméně doufají, že se tento jejich předpoklad nevyplní. Rozpad 

společnosti nejpravděpodobněji vidí v souvislosti s rozkladem sociálního systému 

(„Dojde k pozvolnému kolapsu, zejména sociálnímu. Rozpadat se to začalo už v 

okamžiku, kdy byl vymyšlený sociální a důchodový systém. Zrušila se soudržnost 

třígenerační rodiny. S koncentrací výroby dojde k tomu, že ceny potravin půjdou 

nahoru, budou stále více šizené a pančované, nezdravé. Okruh mých přátel se 

připravuje na pozvolný sestup do mizérie. Počítáme se skutečnou hospodářskou krizí, 

protože to, co jsme tu doposavad měli, to nebyla krize, to bylo jen drobné 

nepohodlí.“)79, což by podle pana Rivana mělo vést u části populace ke snaze začít si 

obstarávat zdroje od lidí, kteří jimi ještě budou disponovat („Podle mého názoru, je 

téměř jisté, že dojde ke kolapsu. Kdyby spadl kurz euro, došlo by k řetězové reakci. V tu 

79 KOCIÁNOVÁ, Martina. Kolaps společnosti bude, říkají preppeři a budují soběstačné osady. In: 
Kupředu do minulosti. Český rozhlas, Dvojka. [online]. 26.5.2015 v 18:30. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/kolaps-spolecnosti-bude-rikaji-prepperi-a-
buduji-sobestacne-osady--1494533. 
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chvíli máme před sebou armádu sice možná neozbrojených nicméně hladových lidí, 

kteří udělají cokoli, aby se najedli. V tento okamžik je potřeba ochránit osadu.“).80 

Zároveň pan Rivan spatřuje nebezpečí ve zvyšování populace, ztrátě sociální 

soudržnosti a destrukci institutu rodiny a národního státu. Tato destrukce je podle něj 

řízena, ale nespecifikuje kým. Podle obou mužů se počet prepperů ve společnosti nedá 

hodnověrně určit, protože většina z nich se není ochotna veřejně takto označit a ani 

vystoupit z anonymity, a to ani v případě online prostoru.  

Jako důležitou součást přežití v případě krize vnímají připravené evakuační 

zavazadlo, evakuační plány a včasné opuštění měst. Podle obou pánů dojde k největším 

ztrátám na životech nepřipravených lidí během prvních dvou let, snížení populace 

odhaduje pan Rivan na 50 %. Proto bude nejrozumnější být schovaný, mít zásoby, 

zajistit základní zdroje a přečkat dvě zimy. Za klíčové považují to, aby si každý člen 

skupiny zásoby přivezl s sebou, či je měl již dopředu uložené na místě. Za nejdůležitější 

zásoby považují zbraně, střelivo a trvanlivé potraviny.  

V dlouhodobějším horizontu pak více spoléhají na návrat ke starým, 

spolehlivým postupům. Zmiňují, že bude důležitá práce lidí, kteří budou schopni zdroje 

obnovovat, nikoliv pouze čerpat. Je tak podle nich lepší mít ve skupině lékárníka a 

odborníka na byliny než pouze schraňovat zásoby vitamínů. Co se týká získávání 

energie, jmenuje pan Saladin např. spalovací motor na dřevoplyn, solární zdroje a vodní 

či větrné elektrárny. Své zásoby rozdělují na operativní a strategické. Operativní zásoby 

jsou zásoby připravené k okamžitému použití a spotřebě, zásoby strategické jsou určené 

na dlouhodobé uskladnění. Jako příklad takových zásob pan Saladin uvádí použití tzv. 

zemní jámy, kdy se obilí naloží do uzavřeného prostoru s kysličníkem uhličitým, což 

povede k odstranění kyslíku a dlouhodobé konzervaci.  

V osobní rovině rodiny obou mužů o jejich prepperství ví, podle pana Saladina 

jde o nenásilnou přípravu. Žít normální život a prepperství a přípravy mít jako hobby. 

Pan Rivan dle mého názoru vyjadřuje jisté nepochopení ze strany rodiny81 („Manželka 

80 KOCIÁNOVÁ, Martina. Kolaps společnosti bude, říkají preppeři a budují soběstačné osady. In: 
Kupředu do minulosti. Český rozhlas, Dvojka. [online]. 26.5.2015 v 18:30. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/kolaps-spolecnosti-bude-rikaji-prepperi-a-
buduji-sobestacne-osady--1494533. 
81 KOCIÁNOVÁ, Martina. Prepper: Počítáme s tím, že první dvě zimy po apokalypse budeme zalezlí. 
Příroda a Darwin udělají práci za nás. In: Kupředu do minulosti. Český rozhlas, Dvojka. [online]. 
2.6.2015 v 18:30. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/prepper-
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si myslí, že jsem blázen, ale mé zaměření respektuje. Děti vedu k tomu, aby měly 

kondičku, uměly zacházet s lukem a rozdělávat oheň. Rodina se s tím 

smířila.“). Rozhovor končí vyjádřením přání obou mužů, aby k věcem, na které se 

aktivně připravují, nedošlo. Pan Rivan vyjadřuje názor, že stejné přesvědčení sdílí 99 % 

prepperů.   

4.4. Projekt Oppidum 
 

V průběhu roku 2015 se na zahraničních82 i českých83 webech objevily informace o 

stavbě „největšího soukromého bunkru na světě“ budovaného na území České republiky 

(obrázek viz příloha D). Podle těchto zdrojů má dojít k přestavbě podzemního 

protiatomového bunkru, který stavěla česká armáda se sovětskou od roku 1984. Stavbu 

nedokončenou kvůli změně globálních bezpečnostních poměrů podle těchto zdrojů 

zakoupila firma FJP Investment.  

V roce 2016 tyto informace v rozhovoru pro Český rozhlas84 potvrdil bývalý 

náčelník Vojenské rozvědky ČR, generál v záloze Andor Šándor, který byl podle svých 

slov investorem osloven jako bezpečnostní poradce projektu a v prostorech bunkru 

osobně byl. Oficiální internetové stránky projektu85 jsou dostupné pouze po zadání 

bezpečnostního kódu. I přes pokusy autora o kontakt a získání přístupového kódu 

nebylo možné další informace získat kvůli přísnému informačnímu embargu. V rámci 

české prepperské online komunity se jedná o vysoce sledované a diskutované téma. 

pocitame-s-tim-ze-prvni-dve-zimy-po-apokalypse-budeme-zalezli-priroda-a-darwin-udelaji-praci-za-nas--
1497265. 
82 DOBSON, Jim. Inside The World's Largest Private Apocalypse Shelter, The Oppidum (New Images), 
In: Forbes [online]. Poslední aktualizace 5.11.2015 [cit. 2017-06-19]. Dostupné z: 
https://www.forbes.com/sites/jimdobson/2015/11/05/billionaire-bunker-inside-the-worlds-largest-private-
apocalypse-shelter-the-oppidum/#d0cd4876ad6e. 
83 ŘEZNÍČKOVÁ, Alena. Nejdražší bydlení v Česku? Bunkr postavený armádou vyjde na 7 miliard. In: 
iDNES.cz [online]. Poslední aktualizace: 28.12.2015 [cit. 2017-06-19]. Dostupné z:  
http://bydleni.idnes.cz/oppidum-nejvetsi-obytny-bunkr-na-svete-fc0-
/stavba.aspx?c=A151227_212554_stavba_rez http://bydleni.idnes.cz/oppidum-nejvetsi-obytny-bunkr-na-
svete-fc0-/stavba.aspx?c=A151227_212554_stavba_rez. 
84 KOCIÁNOVÁ, Martina. Nejsme připraveni na krizi. Podcenili jsme hrozby, říká Andor Šándor. In: 
Kupředu do minulosti. Český rozhlas, Dvojka. [online]. 26.7.2016 v 18:30. Dostupné z: 
www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/nejsme-pripraveni-na-krizi-podcenili-jsme-hrozby-
rika-andor-sandor--1636164. 
85 The Oppidum [online]. [cit. 2017-06-19]. Dostupné z: http://www.theoppidum.com/. 
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5. Big Five – pětifaktorový model osobnosti 

 

 

Pro svůj výzkum jsem se rozhodl použít jeden z dotazníků vycházejících z Big Five, tedy 

pětifaktorového modelu osobnosti. Charakteristikami pětifaktorového modelu86 jsou 

„openness to experience“ (otevřenost vůči zkušenosti), conscientiousness (svědomitost), 

extraversion (extraverze), agreeableness (přívětivost) a neuroticism (neuroticismus, 

emocionální (ne)stabilita). Těchto pět dimenzí je popisováno v literatuře různými 

přídavnými jmény a charakteristikami. Pro následující shrnutí těchto pěti hlavních 

osobnostních dimenzí jsem se inspiroval zpracováním tohoto tématu od významné české 

psycholožky Martiny Hřebíčkové87. Pět základních dimenzí osobnosti lze pak definovat 

následovně:  

• Extraverze zjišťuje kvantitu interpersonálních interakcí a úroveň jejich 

aktivace a stimulace. Vysoko skórující člověk je popisován jako 

společenský, aktivní, družný. Rád je součástí skupin a společenských 

událostí ze širokého spektra zájmů. Oproti němu introvert, tedy osoba 

dosahující v této dimenzi nižších hodnot, touží spíše po samotě a klidu než 

po společnosti ostatních lidí. Často je popisován jako uzavřený, plachý či 

tichý.  

• Přívětivost zjišťuje kvalitu interpersonální orientace na kontinuu od 

soucítění po nepřátelskost v myšlenkách, pocitech i činech. Tato dimenze 

stejně jako extraverze charakterizuje mezilidské chování. Člověk skórující 

vysoko je popisován jako laskavý, snášenlivý či smířlivý. Tito lidé jsou 

ochotni pomáhat druhým, projevují jim přízeň a chovají se k nim laskavě až 

altruisticky. Naopak člověk skórující nízko má tendence chovat se 

egocentricky, panovačně, bezcitně a často i vstupuje do konfliktů, ve 

kterých má tendence znevažovat záměry druhých lidí.  

86 HŘEBÍČKOVÁ, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, 
uplatnění. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3380-7. 
87 HŘEBÍČKOVÁ, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, 
uplatnění. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). s. 11. ISBN 978-80-247-3380-7.  
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• Svědomitost zjišťuje míru motivace a vytrvalosti na cíl zaměřeného chování 

a odlišuje lidi, kteří jsou spolehliví a nároční sami k sobě a k ostatním od 

takových, kteří zaujímají spíše lhostejný či nedbalý přístup. Člověk skórující 

vysoko je popisovaný jako spolehlivý, zodpovědný či přesný, s vysokou 

sebekontrolou, která se vztahuje i k aktivnímu procesu plánování, 

organizování a realizaci úkolů. Člověk skórující nízko pak jako bezcílný, 

nedbalý či chaotický ovšem zároveň s menší tendencí k puritánství a 

perfekcionismu. 

• Neuroticismus je dimenzí, která zjišťuje individuální rozdíly v tom, jak jsou 

jednotlivcem prožívány negativní emoce; tedy volněji řečeno míra jeho 

emociální stability, případně lability. Jedinci skórující vysoko jsou 

popisováni jako napjatí, neklidní či popudliví; jejich psychická vyrovnanost 

je snadno narušitelná. Jedinci se  skórem nízkým jsou emocionálně stabilní, 

klidní, či nezdolní; mohou se však zdát až necitlivými. 

• Otevřenost vůči zkušenosti je definována aktivním vyhledávání nových 

zkušeností, prožitků a dobrou tolerancí neznámého. Člověk skórující vysoko 

je popisovaný jako zvídavý, originální či tvořivý. Lidé dosahující na této 

škále vyšších hodnot jsou také připraveni kriticky přeformulovat platné 

normy a integrovat nové sociální, etické a politické hodnoty. Naproti tomu 

člověk skórující nízko na této škále má pak větší tendence být ve svých 

názorech a hodnotách konzervativní a chovat se konvenčně a pragmaticky.   

 

5.1. Historie Big Five modelu 
 

V roce 1936 rozlišil Gordon Allport88 rysy na vnější a vnitřní. Za vnější, neboli 

behaviorální rysy označil rysy pozorovatelné, za vnitřní, neboli emoční a kognitivní 

rysy označil ty, které jsou odvozené z vnějších projevů. V roce 1956 Paul Meehl89 

pomocí biologických termínů označil vnější rysy jako fenotypické, zachycené v běžném 

88 ALLPORT, Gordon. ODBERT, Henry. Trait names: A psycholexical study. Psychological 
Monographs. Princeton, N.J. and Albany. N.Y. : Psychological Review Publications. 1936, vol. 47, is. 1, 
Published for the American Psychological Association by Psychological Review Company. 
89 MEEHL, Paul E. Wanted—A good cookbook. In: American Psychologist. 1956, vol. 11, is. 6, s. 263–
272. 
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jazyce a umožňující nám popisovat individuální odlišnosti, ať už v chování, jednání či 

prožívání. Ty jsou pak vysvětlovány vnitřními, neboli genotypickými rysy. Zkoumání 

rysů v rámci pětifaktorového modelu vychází z obou těchto přístupů.  

 Prvním přístupem je tzv. lexikální, či lexikálně taxonomický přístup, který 

vychází z odvozování struktury vlastností slov jejich analýzou. Lexikální studie tak 

nejdříve vybrala slova vhodná k popisu osobnosti a následně je pomocí faktorové 

analýzy uspořádala. Výsledkem pak jsou nejdůležitější osobnostní vlastnosti, které tvoří 

pětifaktorovou strukturu. Druhý, dispoziční přístup má za cíl vytvoření rysové teorie, 

která vysvětluje osobnostní dynamiku a její fungování jako celku. Využívá k tomu 

dotazníkové položky. 

 Spojením lexikální a dotazníkové linie byly vytvořeny NEO osobnostní 

inventáře, jejichž nakumulované poznatky z mnoha populací a zemí vedly 

k formulování pětifaktorové teorie osobnosti. V roce 1981 zavedl Lewis Goldberg90 pro 

pětifaktorovou strukturu popisu osobnosti, která byla odvozena z lexikálních analýz 

označení Big Five, Robert McCrae a Oliver John91 později navrhli pojmenování podle 

prvních písmen anglických názvů pro jednotlivé faktory, tedy OCEAN. 

5.2. Typy dotazníků Big Five 
 

Výzkum osobnostních rysů obsažených v pětifaktorovém modelu je od 90. let široce 

akceptován a využíván psychology, ekonomy, ale i etology či politology. Z důvodu 

zájmu o metody měření se postupně vyvíjeli i dotazníkové formy. V současnosti jsou 

nejrozšířenější NEO osobnostní inventáře. Díky tomu, že byly použity v řadě 

mezinárodních studií, došlo k vytvoření mnoha jazykových mutací a otestování na 

vysokém počtu respondentů.  

Prvním sestaveným NEO inventářem byl NEO-PI (NEO Personality Inventory) 

v roce 1978, manuál byl publikován v roce 1985. Dimenze Neuroticismus, Extraverze a 

Otevřenost vůči zkušenosti byly reprezentovány 48 položkami dělícími se do 6 subškál, 

90 GOLDBERG, Lewis. Language and Individual Differences: The Search for Universals in Personality 
Lexicons. In: L. Wheeler (Ed.), Review of Personality and Social Psychology. Beverly Hills, CA: Sage 
Publication. 1981, vol. 2, s. 141-165.  
91 MCCRAE, Robert R., JOHN, Oliver P. An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications. 
In: Journal of Personality [online]. 1992, vol. 60, is. 2, s. 175-215 [cit. 2017-06-26]. DOI: 
10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x. ISSN 0022-3506. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1467-
6494.1992.tb00970.x. 
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dimenze přívětivost a svědomitost byly zastoupeny 18 položkami, které v roce 1992 

získaly také subškály a jejich publikováním vznikla revidovaná verze NEO-PI-R92. 

Inventář obsahoval 240 položek, 48 pro každou dimenzi. Součástí manuálu byla i 

zkrácená verze NEO-FFI, ve kterém má každá škála 12 položek, které nemají podškály. 

V českém prostředí byla jako první validizována verze NEO-FFI.93  

Ještě kratší metodou měřící pětifaktorovou strukturu osobnosti je holandský 

inventář FFPI94 (The Five Factor Personality Inventory) Jeho výhodou je podle 

Hřebíčkové formulování položek do krátkých vět či spojení dvou slov, což se v pilotním 

testu ukázalo jako výhodné z hlediska času i přijatelnosti pro respondenty. Česká verze 

byla ověřena v roce 2001 a použita ve srovnávací studii. 

Dalším vytvořeným dotazníkem je BFQ95 (Big Five Questionnaire), který 

obsahuje oproti ostatním používaným testům i škálu Sociální desirability. Dotazník má 

5 dimenzí rozdělených na 2 subškály po dvanácti položkách, dohromady 132 položek. 

V roce 2001 byla sestavena metoda měření odlišná od dosavadních inventářů 

založených na škálách přídavných jmen, vět či slovních spojení. Sampo Paunonen a 

Michael Ashton96 použili obrázkový test, který obsahuje 60 neverbálních položek. 

Každá dimenze je reprezentována 12 položkami. Respondent hodnotí na sedmibodové 

škále pravděpodobnost, že by jednal jako osoba na obrázku. Autoři testu považují za 

výhodu univerzální použití bez nutnosti překladu. Podle Hřebíčkové97 bylo pro české 

respondenty, kteří tuto metodu testovali, obtížné rozklíčovat chování postavy na 

obrázcích, obzvláště pak u faktorů svědomitosti a otevřenosti ke zkušenosti.  

92 MCCRAE, Robert R. COSTA, Paul T. A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory. In: 
Personality and Individual Differences [online]. 2004, vol. 36, is. 3, s. 587-596 [cit. 2017-06-26]. DOI: 
10.1016/S0191-8869(03)00118-1. ISSN 01918869. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0191886903001181. 
93 HŘEBÍČKOVÁ, Martina. ČERMÁK, Ivo. Vnitřní konzistence české verze dotazníku NEO-FFI. 
Československá psychologie. 1996, roč. 40, č. 3, s. 208-216. ISSN 0009-062X. 
94 HENDRIKS, Anja Alide Jolijn. The construction of the five-factor personality inventory (FFPI). 
Unpublished doctoral dissertation, University of Groningen, The Netherlands, 1997. 
95 CAPRARA, Gian Vittorio et al. The “big five questionnaire”: A new questionnaire to assess the five 
factor model. In: Personality and Individual Differences [online]. 1993, vol. 15, is. 3, s. 281-288 [cit. 
2017-06-26]. DOI: 10.1016/0191-8869(93)90218-R. ISSN 01918869. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/019188699390218R. 
96 PAUNONEN, Sampo V. ASHTON, Michael C. Big Five factors and facets and the prediction of 
behavior. In: Journal of Personality and Social Psychology [online]. 2001, vol. 81, is. 3, s. 524-539 [cit. 
2017-06-25]. DOI: 10.1037/0022-3514.81.3.524. ISSN 1939-1315. Dostupné z: 
http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0022-3514.81.3.524. 
97 HŘEBÍČKOVÁ, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, 
uplatnění. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). s. 109. ISBN 978-80-247-3380-7. 
 

   

                                                 



   47 

Jako poslední bych chtěl popsat Ten-Item Personality Inventory98 (dále jen TIPI) 

dotazník (viz příloha A). Jedná se o nejkratší standardizovaný dotazník, který byl, 

prozatím, na testování rozložení pěti osobnostních dimenzí navržen. V rámci 10 položek 

měří všech pět osobnostních dimenzí lidí; každá položka je hodnocena na Linkertově 7-

bodové škále a to vždy od 1 (Rozhodně nesouhlasím) do 7 (Rozhodně souhlasím). I 

když tímto poskytuje jen velmi všeobecný přehled, kde se jedinec na osobnostních 

subškálách nachází, jeho konvergence s ostatními metodami měření těchto dimenzí byla 

prokázána řadou studií, stejně tak, jako jeho test-retest reliabilita a shoda pozorovatelů 

v hodnocení.99 Dalšími jeho nespornými výhodami je to, že autoři dali volně k dispozici 

jak svůj dotazník, tak jeho zprůměrované normy pro populaci, které jsou, díky častému 

používání tohoto dotazníku ve studiích založeny na velkém vzorku a celkem širokém 

spektru respondentů napříč kulturami a genofondy (viz příloha B).100 Osobně jako jeho 

hlavní nevýhodu hodnotím neexistenci validizované verze českého překladu tohoto 

dotazníku. Přesto se v české akademické obci používá běžně a to ve verzích vzniklých 

překladem a následně slepým překladem do originálu a porovnáním těchto verzí pro 

zachování syntakticko-sémantické informace textu.  

Pro stejný přístup překladu vlastní verze dotazníku TIPI jsem se rozhodl i já ve 

svém výzkumu, který bude popsán v následující části mé práce, kde jsem se 

experimentálně snažil pomocí tohoto dotazníku zjistit, jak a případně jestli se zástupci 

hnutí prepperů budou lišit v těchto pěti hlavních osobnostních dimenzích od většinové 

populace.  

Preppery jsem vnímal jako lidi, toužící spíše po samotě a klidu než po 

společnosti ostatních lidí a proto jsem si myslel, že by v dimenzi Extroverze mohli 

dosahovat hodnot nižších, než je populační průměr. Analogicky jsem uvažoval i u 

ostatních dimenzí; zástupce hnutí prepperů jsem si nepředstavoval jako altruisticky 

založené jedince. Naopak jsem si myslel, že jejich chování a uvažování bude naplňovat 

98 GOSLING, Samuel D. RENTFROW, Peter J. SWANN, William B. A very brief measure of the Big-
Five personality domains. In: Journal of Research in Personality [online]. 2003, vol. 37, is. 6, s. 504-528 
[cit. 2017-06-29]. DOI: 10.1016/S0092-6566(03)00046-1. ISSN 00926566. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S009265660300046. 
99 KLINE, Theresa J.B. Personality and intelligence at work, Adrian Furnham (2008). In: Canadian 
Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration [online]. 
London: Routledge, 2008, vol. 25, is. 3, s. 255-256. [cit. 2017-06-29]. DOI: 10.1002/cjas.67. ISBN 978-
1-84169-585-3. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/cjas.67. 
100 Pro více informací o tomto testu, všech dostupných validizovaných verzí překladů, studiích kde byl 
použit a z jakých dat čerpal, bych rád odkázal na jeho oficiální stránku 
http://gosling.psy.utexas.edu/scales-weve-developed/ten-item-personality-measure-tipi/. 
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rysy egocentrismu a proto jsem předpokládal, že budou na dimenzi Přívětivost 

dosahovat nižších hodnot. Díky nevyhnutelnosti aktivního plánování a příprav na 

hrozící katastrofy bych zároveň očekával, že prepperské hnutí bude přitahovat spíše 

jedince dosahující na dimenzi Svědomitost vyšších hodnot a zároveň, že tato 

nevyhnutelnost, až obsesivní uvažování o hrozbách povede k tomu, že jedinci budou 

dosahovat i vyšší míry na škále Neuroticismu. Co se Otevřenosti vůči zkušenosti týče, 

tam jsem očekával spíše skórování hodnot vyšších, protože přípravy na přežití vystavují 

preppery neustále novým zkušenostem a zážitkům. Tyto své hypotézy jsem se rozhodl 

otestovat v rámci mého výzkumu, který bude popsán v následující části mé práce.  
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III. Empirická část práce 
 
 
 

1. Cíle práce a výzkumné hypotézy 

 
 
Jak již jsem naznačil v teoretické části této práce, je jen velmi málo provedených studií 

na téma prepperství, ze kterých by se dalo čerpat. Myslím si ale, že vzhledem k tomu, že 

se jedná o stále se rozrůstající hnutí lidí, které je často širší veřejností nepochopeno a o 

kterém se traduje řada ustálených představ jen na základě novinových článků o 

tragických událostech, jedná se o téma, které si zaslouží hlubšího pochopení a 

zkoumání. Rozhodl jsem se proto věnovat tomuto tématu svoji bakalářskou práci a v 

rámci ní se pokusit prozkoumat jestli jsou nějaké osobností rysy, které by jedince tohoto 

hnutí spojovaly a vymezovaly je v rámci většinové populace.  

U lidí dochází k utváření zájmových skupin, vztahů na přátelských a 

partnerských úrovních především na principu homofilie101; tedy principu, kdy lidé 

vyhledávají a utvářejí sociální kontakty založené na vzájemně sdílených, nebo 

podobných socio-demografických ukazatelích — jako jsou věk, pohlaví, vzdělání a rasa 

— případně pak psychických vlastností — jako jsou inteligence, hodnoty a charakter.102 

Homofilie jako základní organizační princip předurčuje do jisté míry možnost 

lokalizace jakékoliv zájmové skupiny lidí podle výše zmíněných deskriptorů103; jinými 

slovy to, že členové zájmové skupiny budou sdílet určité sociologické, demografické a 

psychické deskriptory.  

101 MCPHERSON, J. Miller. SMITH-LOVIN, Lynn. COOK, James M. Birds of a feather: Homophily in 
social networks. In: Annual review of sociology [online]. 2001, vol. 27, is. 1, s. 415-444. [cit. 2017-06-
26]. DOI: 10.1146/annurev.soc.27.1.415. ISSN 0360-0572. Dostupné z: 
http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.soc.27.1.415. 
102 NEWMAN, M. E. J. The Structure and Function of Complex Networks. In: SIAM Review [online]. 
2003, vol. 45, is. 2, s. 167-256 [cit. 2017-06-26]. DOI: 10.1137/S003614450342480. ISSN 0036-1445. 
Dostupné z: http://epubs.siam.org/doi/10.1137/S003614450342480. 
103 MCPHERSON, J. Miller. SMITH-LOVIN, Lynn. Homophily in voluntary organizations: Status 
distance and the composition of face-to-face groups. In: American sociological review [online]. 1987, s. 
370-379. [cit. 2017-06-26]. DOI: 10.2307/209. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.2307/2095356. 
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Vzhledem k tomu, jak velmi málo dat o prepperech je a jak velmi se definice, kdo 

vlastně typický prepper je, liší, rozhodl jsem se prozkoumat, zda by nebylo možné najít 

alespoň pár základních deskriptorů, které by preppery jako hnutí spojovaly. Bohužel 

většina z těchto výše zmíněných dat je z hlediska této komunity vnímaná jako osobní a 

neochota je sdílet, i pro účely zcela anonymizovaného výzkumu, se ukázala jako 

vysoká. Po vyloučení řady různých deskriptorů jsem se rozhodl pro výzkum o rozložení 

osobnosti v rámci pětifaktorového modelu osobnosti. Data takto sbíraná jsou jen velmi 

obecného charakteru. Jak však dokládá řada studií104, lidé mají sklon utvářet vztahy a 

skupiny trvalejšího charakteru i právě jen na základě shodných vlastností v těchto 

osobnostních dimenzích.  

Cílem mého provedeného výzkumu bylo tedy zjistit základní osobnostní rysy 

zástupců tohoto hnutí, a zda a případně pak jak, se liší v rámci norem stanovených pro 

populaci. Na základě tohoto jsem si stanovil následující výzkumné hypotézy.  

104 SELFHOUT, Maarten et al. Emerging Late Adolescent Friendship Networks and Big Five Personality 
Traits: A Social Network Approach. In: Journal of Personality [online]. 2010, vol. 78, is. 2, s. 509-538 
[cit. 2017-06-26]. DOI: 10.1111/j.1467-6494.2010.00625.x. ISSN 00223506. Dostupné z: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1467-6494.2010.00625.x. 
HARRIS, Kelci. VAZIRE, Simine. On friendship development and the Big Five personality traits. In: 
Social and Personality Psychology Compass [online]. 2016, vol. 10, is. 11, s. 647-667 [cit. 2017-06-25]. 
DOI: 10.1111/spc3.12287. ISSN 17519004. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/spc3.12287. 
YOUYOU, Wu et al. Birds of a Feather Do Flock Together. In: Psychological Science [online]. 2017, vol. 
28, is. 3, s. 276-284 [cit. 2017-06-25]. DOI: 10.1177/0956797616678187. ISSN 0956-7976. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797616678187. 
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1.1. Výzkumné hypotézy 
 

Nulová hypotéza: 
 

• Mezi skupinou prepperů a uvedených norem pro populaci nebudou ve 

sledovaných pěti základních osobnostních dimenzí nalezeny žádné rozdíly. 

Alternativní hypotézy: 
 

• V porovnání s většinovou populací preppeři budou v osobnostní dimenzi 

Extroverze dosahovat signifikantně nižších hodnot než je uvedený průměr. 

 

• V porovnání s většinovou populací preppeři budou v osobnostní dimenzi 

Přívětivost dosahovat signifikantně nižších hodnot než je uvedený průměr. 

 

• V porovnání s většinovou populací preppeři budou v osobnostní dimenzi 

Svědomitost dosahovat signifikantně vyšších hodnot než je uvedený průměr. 

 

• V porovnání s většinovou populací preppeři budou v osobnostní dimenzi 

Neuroticismus dosahovat signifikantně vyšších hodnot než je uvedený průměr. 

 

• V porovnání s většinovou populací preppeři budou v osobnostní dimenzi 

Otevřenost vůči zkušenosti dosahovat signifikantně vyšších hodnot než je 

uvedený průměr. 
 
 

2. Metodika 

 
 

Prepperská komunita u nás i ve světě je celkem uzavřená skupina lidí a i po dlouhém 

období, po které jsem je poznával a komunikoval s nimi, se mi nepodařilo sehnat 

dostatek dobrovolníků, kteří by se se mnou byli ochotni setkat a nechat mne zveřejnit 

jejich rozhovory, příběhy a případně i kazuistiky nutné pro kvalitativní výzkum. Z 

tohoto důvodu jsem se rozhodl o provedení velmi obecného a anonymního 
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kvantitativního výzkumu, založeného na získávání minimálního množství dat od 

maximálního počtu respondentů, na základě kterých bych mohl o této komunitě něco 

zjistit a pokusit se tak vyvrátit nulovou hypotézu a podpořit hypotézy alternativní.105 

Jako médium výzkumu jsem si vybral prostředí internetu, neboť tímto jsem mohl dále 

podpořit anonymitu sběru dat. 

2.1. Procedura sběru dat 
 

Všechna data byla sbírána formou dotazníku v elektronické podobě přes platformu 

freeonlinesurveys.com. Zde jsem si za 13 euro předplatil na období jednoho měsíce 

profesionální uživatelský účet, abych mohl zaručit, že data, která mi respondenti 

poskytnout budou použita opravdu jen v rámci mého výzkumu a zároveň eliminovat 

duplicitu dat tím, že dotazníky vyplněné z jedné IP adresy byly zahrnuty do analýzy dat 

jen jednou.  

Nábor respondentů jsem prováděl sám a to pod svým osobním facebookovým 

profilem na uzavřené Facebookové skupině Preppers CZ - Rozpad společnosti popsané 

v kapitole 4. V textu příspěvku jsem členům skupiny vysvětlil důvod tohoto výzkumu, 

tedy že se jedná prozkoumání fenoménu prepperství, v rámci něhož budu zjišťovat 

pomocí 10 otázek základní osobností rysy lidí, kteří se jako preppeři definují a jehož 

vyústěním bude má bakalářská práce. Ujistil jsem participanty o naprosté anonymitě 

jejich poskytnutých dat a vybídl jsem je, ať mne v případě jakýchkoliv dotazů a 

připomínek neváhají kontaktovat. Na všechny položené dotazy jsem jim v rámci online 

prostředí odpověděl a jejich připomínky jsem se rozhodl adresovat rovnou a některé 

z nich zahrnout i do diskuze této práce, neboť jsem přesvědčen, že mohly mít vliv na 

výsledky mého výzkumu. Pro nalákání co největšího počtu potenciálních participantů 

jsem do textu mého úvodního příspěvku dodal i obrázek, zobrazující ženského preppera 

(viz příloha C). Tímto jsem chtěl zároveň povzbudit k účasti i ženskou část účastníků 

této skupiny, kterých je, jak jsem již probíral v teoretické části práce, v prepperské 

komunitě výrazně méně, ve snaze získat dostatek analyzovatelných dat i od nich. 

Vyplňování dotazníku zabralo respondentům maximálně 5 minut času. Po 

kliknutí na odkaz v textu mého úvodního příspěvku ve facebookové skupině byli 

105 ZVÁRA, Karel. ŠTĚPÁN, Josef. Pravděpodobnost a matematická statistika. Praha: MATFYZPRESS, 
1997. ISBN 80-85863-24-3. 
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respondenti přesměrováni na stránku mého dotazníku. Na úvodní straně textu jsem jim 

poskytl základní informace o dotazníku a požádal jsem je o vyplnění dotazníku TIPI a 

dvou doplňujících otázek.  

Jako odměnu pro participanty jsem se rozhodl jim přislíbit zveřejnění výsledků 

mého výzkumu na stránkách skupiny Preppers CZ - Rozpad společnosti spolu s odkazy 

na zdroje, ze kterých jsem v rámci svého výzkumu čerpal a které by členy skupiny 

mohli zajímat. 

2.2. Použitý dotazník 
 
Pro svůj výzkum jsem se rozhodl použít deseti-položkový dotazník TIPI měřící základní 

dimenze osobnosti na základě 5 subškál. Pětifaktorový model osobnosti a popis tohoto 

dotazníku diskutuji v teoretické části v 5. kapitole. 

 Vzhledem k tomu, že validizovaná verze překladu tohoto dotazníku do českého 

jazyka neexistuje, rozhodl jsem se použít metodu překladu tohoto dotazníku do českého 

jazyka a následně jeho zpětného překladu do jazyka anglického. Metodu zpětného 

překladu používají české studie běžně106. Následovně jsem pro účel mého výzkumu 

dotazník upravil do verze, kterou lze nahrát do formátu na platformu 

freeonlinesurveys.com a přidal k němu dvě otázky, zjišťující respondentův věk a 

pohlaví (viz příloha E).   

2.3. Soubor respondentů 
 
Podmínkou participace na vyplnění tohoto dotazníku bylo jenom to, aby respondenti 

byli členy skupiny Preppers CZ - Rozpad společnosti a tedy sami sebe definovali jako 

preppery, či se o prepperství aktivně zajímali. Více podmínek jsem záměrně nekladl, 

neboť, jak je patrno z teoretické části mé práce, definice termínu prepper je velmi široká 

a liší se i v rámci akademické obce.  

Věk ani pohlaví jsem předem neomezoval, normy TIPI dotazníku jsou 

zveřejněny pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví. Rozhodl jsem se je tedy 

106 ŠTĚRBOVÁ, Zuzana et al. Assortative mating in personality among heterosexual and male 
homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. In: Personality and Individual Differences 
[online]. 2017, vol. 112, s. 90-96 [cit. 2017-06-25]. DOI: 10.1016/j.paid.2017.02.036. ISSN 01918869. 
Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0191886917301150. 

   

                                                 



   54 

zahrnout do analýzy a podle počtu participantů pak případně skupiny s nedostatkem 

jedinců vyřadit, jak bude dále probíráno v části zabývající se deskriptivní analýzou dat. 
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3. Analýza sběru dat a výsledky  

 
 

3.1. Deskriptivní analýza dotazníkových dat 
 
Ke statistickému zpracování dat jsem použil počítačový software SPSS 22.00 a Microsoft 

Excel 2010.  

Skóre použitého standardizovaného dotazníku TIPI jsem vypočetl 

standardizovaným způsobem; u reverzních otázek číslo 2, 4, 6, 8 a 10 jsem hodnoty ze škál 

přeskóroval (tj. 1 za 7, 2 za 6, atd.), následně sečetl s hodnotami reflektujícími vždy tu 

relevantní dimenzi a výsledné skóre jsem vydělil dvěma. Do analýzy dat vstupovaly tedy 

vždy jen průměry dosažených hodnot pro jednotlivé dimenze; například dimenze 

Extroverze byla vypočítána jako součet dosažené hodnoty pro otázku č. 1, přeskórované 

reverzní otázky č. 6 to celé děleno dvěma.  

3.1.1. Chybějící data 
 
Studie se zúčastnilo 389 respondentů, z toho 35 žen. Během kontroly dat jsem ze vzorku, 

který podstupoval analýzu dat, vyřadil všech deset případů, kdy respondent dotazník 

nedokončil. Dále jsem narazil na respondenty, kteří dotazník a formu jeho skórování znali a 

odpovídali vždy v opačných hodnotách; tedy (1,7,1,7,1,7,1,7,1,7). Tyto případy jsem 

z analýzy dat vyřadil.  

V jednom případě respondent uvedl všechny hodnoty jako průměrné. Tento případ 

jsem v datovém souboru ponechal, neboť se mohlo jednat o reálné sebehodnocení jeho 

osobnosti. Po provedení těchto kroků jsem statistické analýze dat podrobil vzorek 377 

respondentů. 
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3.1.2. Rozdělení vzorku podle věkových kohort a pohlaví 
 

Tabulka číslo 1: Rozdělení vzorku podle věkových kohort a pohlaví 
 

Počet 
respondentů  

Věková kohorta 
Celkem 

15-20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let  61 a více let 

Ženy  7 9 15 3 1 0 35 

Muži  58 131 94 42 16 1 342 

Celkem  65 140 109 45 17 1 377 

 

Jak patrno z tabulky číslo 1, ze 377 respondentů, bylo jen 35 žen. Vzhledem k tomu, že 

analýza dat se prováděla vždy v rámci uvedených norem pro různé věkové kohorty zvlášť a 

počet žen ve všech dosahoval příliš nízkých čísel, vyřadil jsem ženy z analýzy dat, neboť 

při tak nízkém počtu respondentů ve vzorku jsem již vzorek nepovažoval jako 

reprezentativní.  

Jako minimální hodnotu počtu respondentů, kde by se dalo uvažovat o 

reprezentativnost vzorku pro populaci, jsem stanovil počet 30 respondentů, od které se již 

dá očekávat, že vzorek bude reprezentovat celou populaci a tedy, že data budou rozložena 

normálně.107 Z tohoto důvodu jsem do statistické analýzy dotazníkových dat zařadil jen 

muže ve věkových kohortách 15-20 let, 21-30 let, 31-40 let a 41-50 let. 

107 BLUNCH, Niels J. Introduction to structural equation modeling using IBM SPSS statistics and AMOS. 
2nd ed. Los Angeles, California: SAGE, 2013. ISBN 978-1-4462-4899-7. 
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3.1.3. Statistická analýza dotazníkových dat 

Při statistické analýze dotazníkových dat na osobnostní dimenze mužů ve věkových 

kohortách 15-20 let, 21-30 let, 31-40 let a 41-50 let, jsem nenarazil na žádné odlehlé 

hodnoty, které by ležely dále než 1.5 násobek interkvartilového rozpětí nad horním 

kvartilem nebo pod spodním kvartilem a proto jsem žádné hodnoty ze své analýzy 

nevyřadil.  

Ovšem provedený Shapirův-Wilkův test poukázal na možnost nenormálního 

rozdělení dat pro většinu ze zkoumaných dimenzí; nesignifikantně vyšel jen u dimenze 

Extroverze u věkové kohorty 15-20 let a 41-50 let a Otevřenosti u věkové kohorty 41-50 let. 

Před úpravou dat (např. jejich umocněním), jsem přistoupil ke kontrole grafických metod 

testování normality dat; jmenovitě histogramů a Q-Q grafů. Na Q-Q grafech data ukazovala 

na jejich normální rozdělení; histogramy ukázaly na jemnou šikmost rozdělení dat 

(pozitivní i negativní).  

Šikmost křivky rozdělení dat korelovala s hodnotami, které se daly víceméně 

očekávat, jak ukazují níže uvedené grafy četnosti rozdělení dat pro jednotlivé osobnostní 

dimenze. Na ose X je uvedena vždy jednotlivá sledovaná osobnostní dimenze, na ose Y je 

její četnost v intervalech, které odpovídají již standardizovaným hodnotám na Linkertově 

sedmibodové škále (od 1 = zcela nesouhlasím do 7 = zcela souhlasím).  

 

   



   58 

Grafy číslo 1: Rozdělení četnosti dat pro jednotlivé osobnostní dimenze pro muže ve věkové 

kohortě 15-20 let. 

 

 

 
Na výše uvedených grafech četnosti si nemůžeme nepovšimnout, že respondenti z této 

věkové kohorty dosahovaly nepoměrně vyšších hodnot v osobnostní dimenzi 

Otevřenost vůči zkušenostem. Vzhledem k tomu, že použitý test neumožňuje hodnoty 

vyšší než je 7, může být tento vzorek i přes svou pozitivní šikmost reálnou reprezentací 

populace prepperů. Úpravou dat tak, aby potvrdila nulovou hypotézu Shapir-Wilkova 

testu, by se tento fenomén mohl zakrýt. 
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Grafy číslo 2: Rozdělení četnosti dat pro jednotlivé osobnostní dimenze pro muže ve věkové 

kohortě 21-30 let. 

 

 

 

 
 

U mužů z věkové kohorty 21-30 let na výše uvedených histogramech vidíme, že jejich 

svědomitost bude dosahovat vyšších hodnot; stejně tak jako jejich emocionální nestabilita.   
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Grafy číslo 3: Rozdělení četnosti dat pro jednotlivé osobnostní dimenze pro muže ve věkové 

kohortě 31-40 let 

 

 

 
 
Zde je patrno, že muži z věkové kohorty 31-40 let budou mít tendenci chovat se vůči 

svého okolí spíše přívětivě.  
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Grafy číslo 4: Rozdělení četnosti dat pro jednotlivé osobnostní dimenze pro muže ve věkové 

kohortě 41-50 let 

 

 
Jak je zmíněno výše pod jednotlivými grafy, vzhledem k charakteru dat a způsobu jejich 

sběru na Linkertově škále, se šikmost dat dala očekávat, a proto jsem se rozhodl data dále 

neupravovat a i tak provést jednovýběrový t-test pro všechny osobnostní dimenze, kde 

počet respondentů byl vyšší než 30.  

Jsem si plně vědom, že tímto mohlo dojít ke zkreslení výsledů signifikace jednovýběrových 

t-testů u všech dimenzí a skupin, kde Shapirův-Wilkův test vyšel signifikantně.  
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3.2. Inferenční analýza dotazníkových dat 
 
Vzhledem k povaze dostupných dat jsem se rozhodl provést jednovýběrový t-test, do 

kterého vstupují střední hodnoty pěti osobnostních dimenzí základního souboru (zde 

uvedené normy tohoto dotazníku pro populaci mužů ve stanovených věkových kohortách, 

viz příloha B). Tyto hodnoty porovnávám s daty pro tyto dimenze ze sledovaného 

výběrového souboru prepperů. Na základě svých stanovených alternativních hypotéz, 

očekávám, že se tyto hodnoty sledovaných proměnných budou lišit.  

Jednovýběrový t-test jsem propočítal pro věkové kohorty mužů 15-20 let, 21-30 let, 

31-40 let a 41-50 let a pro každou jejich dimenzi zvlášť. Následující uvedené tabulky 

s výsledky provedených jednovýběrových t-testů uvádím na základě svých stanovených 

hypotéz podle pěti osobnostních hypotéz napříč všemi sledovanými věkovými kohortami. U 

všech výsledků jsem uvedl průměr jednotlivé uvedené dimenze a její směrodatnou 

odchylku, kterou v dotazníku TIPI dosahuje základní soubor, můj výběrový soubor a 

průměrný rozdíl, který v jednovýběrovém  t-testu tato dimenze vykazuje. Pokud se hodnoty 

prepperů v jednotlivých dimenzích pohybují nad průměrem pro populaci je průměrný rozdíl 

uveden jako číslo kladné a vice versa.  

Do tabulek jsem se rozhodl zahrnout i statistickou signifikaci tohoto rozdílu, kterou 

mi jednovýběrový t-test vypočítal. Podle stanovené normy uvádím znak * pro statisticky 

významný rozdíl těchto průměrů (p < 0,05) a ** pro statisticky vysoce významný rozdíl  

(p < 0,01). Pokud se statistická významnost blíží signifikaci (p < 0,1), je tento fakt označen 

jako trend a v ostatních případech je uvedeno, že rozdíly těchto průměru statisticky 

signifikantní nejsou.  
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3.2.1. Výsledky jednovýběrového t-testu pro dimenzi Extroverze 

 
Věková kohorta 

Uvedené 
normy 

Můj vzorek 
Průměrný 

rozdíl  
Statistická 

významnost 

15-20 let Průměr 3,79 4,37 0,58 ** 

 
SD 1,55 1,31 

  
 

N 54973 58 
  21-30 let Průměr 3,73 4,48 0,73 ** 

 
SD 1,54 1,44 

  
 

N 40737 131 
  31-40 let Průměr 3,81 4,57 0,76 ** 

 
SD 1,54 1,26 

  
 

N 14752 94 
  41-50 let Průměr 3,85 4,45 0,60 ** 

 
SD 1,54 1,32 

    N 7668 42     
 
 
U osobnostní dimenze Extroverze vyšel jednovýběrový t-test statisticky významně 

signifikantní pro všechny sledované věkové kohorty mužů. Výběrový vzorek zde napříč 

všemi kohortami dosahoval hodnot průměrně vyšších, než je v populaci běžné.  
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3.2.2. Výsledky jednovýběrového t-testu pro dimenzi Přívětivost 

 
Věková kohorta 

Uvedené 
normy 

Můj vzorek 
Průměrný 

rozdíl  
Statistická 

významnost 

15-20 let Průměr 4,47 4,41 -0,06 Ne 

 
SD 1,22 1,24 

  
 

N 54973 58 
  21-30 let Průměr 4,5 4,76 0,26 ** 

 
SD 1,2 1,09 

  
 

N 40737 131 
  31-40 let Průměr 4,55 4,70 0,15 Ne 

 
SD 1,21 0,95 

  
 

N 14752 94 
  41-50 let Průměr 4,7 5,11 0,41 ** 

 
SD 1,18 0,87 

    N 7668 42     
 

U osobnostní dimenze Přívětivost vyšel jednovýběrový t-test statisticky významně 

signifikantní pro sledované věkové kohorty mužů 21-30 let a 41-50 let; v obou případech 

zde respondenti dosahovali hodnot průměrně vyšších, než je v populaci běžné. Pro věkové 

kohorty 15-20 let a 31-40 let vykazoval jednovýběrový t-test statisticky nesignifikantní 

rozdíly. Respondenti z věkové kohorty 31-40 let skórovali v Přívětivosti o trochu více než 

základní soubor; respondenti z věkové kohorty 15-20 let dosahovali víceméně hodnot 

stejných.  
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3.2.3. Výsledky jednovýběrového t-testu pro dimenzi Svědomitost 

 
Věková kohorta 

Uvedené 
normy 

Můj vzorek 
Průměrný 

rozdíl  
Statistická 

významnost 

15-20 let Průměr 4,41 5,30 0,89 ** 

 
SD 1,39 1,17 

  
 

N 54973 58 
  21-30 let Průměr 4,57 5,53 0,96 ** 

 
SD 1,39 1,12 

  
 

N 40737 131 
  31-40 let Průměr 4,77 5,62 0,85 ** 

 
SD 1,35 1,14 

  
 

N 14752 94 
  41-50 let Průměr 4,96 5,42 0,46 ** 

 
SD 1,35 1,06 

    N 7668 42     
 

U osobnostní dimenze Svědomitost vyšel jednovýběrový t-test statisticky významně 

signifikantní pro všechny sledované věkové kohorty mužů. Výběrový vzorek zde napříč 

všemi kohortami dosahoval hodnot průměrně vyšších než v základním souboru.  
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3.2.4. Výsledky jednovýběrového t-testu pro dimenzi 

Neuroticismus 
 

Věková kohorta 
Uvedené 

normy 
Můj vzorek 

Průměrný 
rozdíl  

Statistická 
významnost 

15-20 let Průměr 4,61 4,57 -0,04 Ne 

 
SD 1,47 1,21 

  
 

N 54973 58 
  21-30 let Průměr 4,64 5,40 0,76 ** 

 
SD 1,46 1,15 

  
 

N 40737 131 
  31-40 let Průměr 4,63 5,38 0,75 ** 

 
SD 1,42 1,12 

  
 

N 14752 94 
  41-50 let Průměr 4,72 5,45 0,73 ** 

 
SD 1,39 1,19 

    N 7668 42     

 
U osobnostní dimenze Neuroticismus vyšel jednovýběrový t-test statisticky významně 

signifikantní pro všechny sledované věkové kohorty mužů s výjimkou té nejmladší. Ve 

věkové kohortě 15-20 let respondenti dosahovali hodnot víceméně průměrných. Od věkové 

kohorty 21-30 let však průměry respondentů z výběrového vzorku ležely relativně daleko 

nad uvedeným populačním průměrem.  
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3.2.5. Výsledky jednovýběrového t-testu pro dimenzi Otevřenost 
nové zkušenosti 

 

Věková kohorta 
Uvedené 

normy 
Můj vzorek 

Průměrný 
rozdíl  

Statistická 
významnost 

15-20 let Průměr 5,43 5,15 -0,28 Trend 

 
SD 1,17 1,29 

  

 
N 54973 58 

  
21-30 let Průměr 5,49 5,49 0,00 Ne 

 
SD 1,12 1,06 

  

 
N 40737 131 

  
31-40 let Průměr 5,49 5,42 -0,07 Ne 

 
SD 1,12 1,04 

  

 
N 14752 94 

  
41-50 let Průměr 5,41 5,14 -0,27 Ne 

 
SD 1,17 1,12 

  
  N 7668 42     

 

U osobnostní dimenze Otevřenost vyšel jednovýběrový t-test statisticky nesignifikatní u 

všech sledovaných věkových kohort mužů; jen u kohorty 15-20 let se rozdíl průměrů 

základního souboru a výběrového vzorku statistické signifikaci blížil. Ve všech věkových 

kohortách respondenti dosahovali hodnot víceméně stejných nebo jemně nižších než je 

uvedený populační průměr pro tuto dimenzi.  
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4. Diskuze 

 
 

 
Cílem mé práce bylo zjistit, jestli a případně jak se zástupci hnutí prepperů liší ve svých 

osobnostních dimenzích od většinové populace. Jinými slovy, jestli lze toto hnutí 

charakterizovat jako například introvertnější jedince v rámci celé populace, nebo jestli 

se jejich osobnostní dimenze od většiny populace neliší. Proto jsem si stanovil 

výzkumné hypotézy, které jsem otestoval během svého výzkumu.   

 

Předtím než shrnu výsledky mého výzkumu, bych rád znovu upozornil na to, že 

ačkoliv výsledky provedené statistické analýzy vypadají často jako statisticky 

významně signifikantní, mohlo zde dojít ke zkreslení, neboť nasbíraná data prokazovala 

určitou, i když pochopitelnou, zakřivenost, jak jsem již probral v deskriptivní části 

statistické analýzy dat. Za statisticky významně signifikantní by se tedy daly, z čistě 

formálního hlediska, považovat jen zjištěné rozdíly pro věkové kohorty mužů u věkové 

kohorty 15-20 let a 41-50 let u osobnostní dimenze Extroverze, a Otevřenosti u věkové 

kohorty 41-50 let. Proto jsem se rozhodl v této části od termínu statistické signifikance 

ustoupit a raději diskutovat rozdíly a směr, jakým se jedinci mého vzorku a tedy i hnutí 

prepperů jako takového liší v jednotlivých osobnostních dimenzích od norem 

stanovených pro populaci.  

 V osobnostní dimenzi Extroverze jsem si myslel, že preppeři budou dosahovat 

celkově hodnot nižších než většinová populace; jinak řečeno, že se bude jednat o více 

introvertní jedince. Překvapilo mne tedy zjištění, že zrovna v této osobnostní dimenzi 

všichni respondenti dosahovali hodnot vyšších, než je populační průměr. V dimenzi 

Extroverze mi u dvou kohort navíc vyšla dvě významně signifikantní zjištění mého 

výzkumu. Potažmo by šlo tedy říci, že se jedná o hnutí, které přitahuje extrovertněji 

zaměřené jedince. Jsem si vědom toho, že se může do jisté míry jednat o efekt způsobu 

a sběru dat, kdy se dá očekávat, že se dobrovolného výzkumu zúčastní spíše 

extrovertněji zaměření lidé.108 Ovšem právě toto byl jeden z důvodů, proč jsem si zvolil 

jako médium internetové facebookové fórum a anonymní způsob sběru dat, neboť tímto 

108 CASPI, Avner et al. The influence of personality on social participation in learning environments. In: 
Learning and Individual Differences [online]. 2006, vol. 16, is. 2, s. 129-144. [cit. 2017-06-29]. DOI: 
10.1016/j.lindif.2005.07.003. ISSN 10416080. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1041608005000403. 
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se dá očekávat, že se zúčastní respondenti i z širšího osobnostního spektra. Jako 

eventualitu, proč by preppeři měli být extrovertnější než většinová populace, je tedy 

nutno vzít v potaz i to, že jejich snaha o navazování a utváření kontaktů pro případ 

zajištění a výměny informací pro případ katastrofy je vede a utváří spíše k 

extrovertnějšímu zaměření. Obecně vliv prostředí na osobnost je velmi diskutované 

téma; prozatímní data ukazují na efekt „pozitivní zpětné vazby“, neboť se ukazuje, že 

jedinci si aktivně vybírají prostředí na základě svých osobnostních charakterových rysů 

a to je pak dále v těchto osobnostních rysech posiluje.109 Ze všech osobnostních dimenzí 

se sice zdá, že Extroverze tomuto efektu prostředí podléhá nejméně110, ale i zde zůstává 

formující význam prostředí akademickou obcí nepopřen.111  

 

Formující vliv prostředí bych očekával i v osobnostní dimenzi Přívětivosti, kde 

jsem si stanovil jako alternativní hypotézu, že preppeři budou méně přívětiví, z části i 

vinou toho, že se jejich hnutí zabývá pocity ohrožení a strachu v případě propuknuvší 

katastrofy. Ovšem navzdory mému předpokladu, výsledky mého výzkumu ukazují spíše 

na to, že zástupci hnutí prepperů dosahují na škále Přívětivosti hodnot vyšších než je 

populační norma. Své alternativní hypotézy jsem utvářel na začátku svého výzkumu a je 

možné, že i já jsem byl ovlivněn víceméně negativní konotací, která se ke hnutí 

prepperů váže. Čím více jsem do hnutí prepperů pronikal a navazoval s nimi bližší 

kontakty, tím více jsem své původní hypotézy přehodnocoval. Celkem mne tedy tyto 

výsledky ani nepřekvapily. V rámci hnutí preppeři celkem altruisticky sdílí informace o 

možnosti přežití, získání zdrojů, zajímají se o osudy ostatních prepperů. Jejich plány na 

přežití katastrofy se neomezují jen na pomoc sobě a svým blízkým. I když je toto jejich 

nespornou prioritou, v rámci svých představ většinou uvažují i o zachování společnosti, 

i když za jiných podmínek, a tedy i o možnosti být schopen pomoci přežít i ostatním 

lidem.112 

109 BOUCHARD, Thomas J. Genes, environment, and personality. Science, 1994, vol. 264, is. 5166, s. 
1700-1701. 
110 BORKENAU, Peter et al. Genetic and environmental influences on observed personality: Evidence 
from the German Observational Study of Adult Twins. In: Journal of Personality and Social Psychology 
[online]. 2001, vol. 80, is. 4, s. 655-668 [cit. 2017-06-15]. DOI: 10.1037/0022-3514.80.4.655. ISSN 
1939-1315. Dostupné z: http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0022-3514.80.4.655. 
111 BOOTHROYD, Peter. XUAN NAM Pham. Socioeconomic renovation in Viet Nam the origin, 
evolution, and impact of doi moi. Ottawa: International Development Research Centre, 2000. ISBN 
1552503186. 
112 RAWLES, James Wesley. What is SurvivalBlog? In: SurvivalBlog.com [online]. [cit. 2017-06-01]. 
Dostupné z: https://survivalblog.com/about/. 
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 Co se osobnostní dimenze Svědomitosti týče, zde jsem očekával, že preppeři budou ze 

své podstaty spíše spadat do svědomitějšího spektra této dimenze, neboť příprava na 

přežití katastrof zahrnuje velmi širokou škálu různorodých příprav.113 Toto vše vyžaduje 

po jedincích schopnost plánování a exekuce osobní kontroly na úrovni, která víceméně 

vyžaduje vysoké nastavení v osobnostní dimenzi svědomitosti. Zde má zjištění plně 

odpovídají původní hypotéze a preppeři ve věkových kohortách dosahovali hodnot 

vyšších než je průměr pro populaci.  

Stejně výsledky mého výzkumu přinášejí podklady pro validitu mé alternativní 

hypotézy ohledně osobnostní dimenze Neuroticismu u hnutí prepperů. Zde jsem 

očekával, a výsledky to reflektují, průměrně vyšší hodnotu emocionální nestability než 

je u většinové populace. Zajímavé je, že v nejnižší sledované věkové kohortě, 15-20 let, 

byl průměr osobnostní dimenze Neuroticismu víceméně roven normě; ve skutečnosti 

dosahoval průměru jemně pod populační normou. Je možné a myslím, že i celkem 

pravděpodobné, že preppeři z této věkové kohorty ještě nebyli vystaveni zvýšenému 

kognitivnímu a mentálnímu tlaku, který často až obsesivní promýšlení katastrofických 

scénářů na jedince může mít a tím vést ke zvýšené emocionální nestabilitě114, neboť lze 

očekávat, že se v rámci tohoto hnutí pohybují jen po velmi krátkou dobu. Na základě 

svého výzkumu a informací diskutovaných v kapitole 2 a 3 si nemyslím, že by v České 

republice již existovali preppeři druhé generace; tedy ti, již se do hnutí prepperů narodili 

a vyrůstali v něm. Pokud v tuzemsku takoví jsou, neměl jsem bohužel možnost se s nimi 

v rámci přípravy na tuto práci seznámit.  

Navzdory mým očekáváním preppeři dosahují v osobnostní dimenzi Otevřenosti 

stejných hodnot jako většinová populace. Toto je překvapivé zjištění, neboť jsem 

očekával, že jejich hodnoty budou dosahovat vyšších hodnot, díky neustálé integraci 

nových poznatků a zkušeností v rámci příprav na rozpad společnosti. Ukazuje se však, 

že tato tendence na tuto jejich osobnostní dimenzi vliv nemá a že vystavení se novým 

zkušenostem u nich nezaručuje rozvoj v osobnostní dimenzi Otevřenost. Dle mé 

rozsáhlé zkušenosti se zástupci hnutí prepperů, bych si dovolil tvrdit, že systém jejich 

hodnot je celkem stabilní; zvláště pak, co se týká ideových hodnot jejich hnutí. V tomto 

113 RAHM, Lina. Who Will Survive? On Bodies and Boundaries after the Apocalypse. Special Issue: 
Early Career Researchers I. Universität zu Köln. In: Gender Forum [online]. 2013, vol. 45, [cit. 2017-06-
28]. ISSN1613-1878.Dostupnéz:http://genderforum.org/wp-
content/uploads/2017/02/042013_ECR_I_Complete.pdf. 
114 MANDEVILLE, James. Smart thinking or Doomsday Phobia? In: Survival Expert Blog [online]. 
Poslední aktualizace prosinec 2012 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://www.survival-
expert.com/Doomsday-Preppers.htm. 

   

                                                 



   71 

směru nejsou preppeři příliš otevřeni jakýmkoliv protiargumentům a mají tendenci je 

odmítat celkem snadno, bez použití kognitivních strategií implementace nových 

poznatků. Právě stálost těchto idejí by mohla reflektovat a vyvažovat proč dosahují 

zástupci hnutí prepperů navzdory neustálé integraci nových poznatků a zkušeností 

v osobnostní dimenzi Otevřenost hodnot stejných jako většinová populace.  

Kromě výše zmíněného rozložení dat v rámci mého vzorku, vnímám jako další 

limit mé studie způsob sběru dat. Je možné a pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že 

jsem dotazník umístil jen na jeden zdroj, jmenovitě na facebookovou skupinu Preppers 

CZ - Rozpad společnosti, můj vzorek respondentů by nemusel být vskutku 

reprezentativní pro celé české hnutí prepperů. Byl jsem si této možnosti vědom již při 

plánování studie a nenáhodně jsem si tedy vybral skupinu, která je jednou z největších 

v tuzemsku a která, dle mé výzkumné zkušenosti s tímto hnutím, zastupuje jedince z co 

nejširšího spektra tohoto hnutí. Tímto jsem doufal, že můj vzorek bude nejen obsahovat 

odpovědi respondentů napříč celým hnutím prepperů, ale hlavně počet odpovědí bude 

dostatečně reprezentativní pro provedení kvantitativních analýz. Tento předpoklad se, 

jak vidno, ukázal jako pravdivý, neboť jsem měl možnost statisticky zanalyzovat hned 

čtyři věkové kohorty respondentů. 

Diskutabilní by mohl být i výběr dotazníku. TIPI je velmi krátký dotazník a 

poskytuje jen opravdu velmi omezená data o osobnostním rozložení respondentů. Jeho 

výpovědní hodnota je v akademické obci často probírána. Je zajímavé, že podobných 

pochyb nad validitou a reliabilitou dat získaných tímto dotazníkem se mi dostávalo i ve 

zpětné vazbě od respondentů výzkumu. Je nad mé schopnosti a možnosti sám si tento 

dotazník ověřit a tak mi nezbylo než se spolehnout na studie115, které jsou na toto téma 

publikovány a použití tohoto dotazníku jako opravdu základní metody na zjištění 

rozložení osobnosti v rámci jejích základních dimenzí potvrzují.  

 I přes tato omezení si myslím, že můj výzkum přináší nové poznatky o hnutí 

prepperů v rámci České republiky a potažmo i mimo ní. 

115 KLINE, Theresa J.B. Personality and intelligence at work, Adrian Furnham (2008). In: Canadian 
Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration [online]. 
London: Routledge, 2008, vol. 25, is. 3, s. 255-256. [cit. 2017-06-29]. DOI: 10.1002/cjas.67. ISBN 978-
1-84169-585-3. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/cjas.67. 
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IV. Závěr 
 
 
 
Studium fenoménu prepperství i prepperů samotných se ukázalo jako velice zajímavá 

činnost, v jejímž průběhu jsem několikrát musel přehodnotit představy, které jsem před 

začátkem měl. Jsem přesvědčený o tom, že prepperské hnutí je do značné míry 

nepochopeno, protože se často v médiích kvůli maximalizaci sledovanosti a čtenosti 

objevují jen nejextrémnější případy prepperů, kteří často mohou působit jako iracionální 

paranoici zcela mimo realitu. Takto si já ale svého typického preppera s mými 

současnými informacemi a znalostmi nepředstavuji. Můj průměrný prepper je naopak 

racionální člověk, který se zajímá o bezpečnostní situaci a v rámci svých možností se 

připravuje na zvládání krizových situací.  

 Stejně jako nepovažujeme za paranoiky řidiče, kteří si zaplatí školu smyku či 

majitele nemovitostí, kteří se pojistí proti požáru, neměli bychom podle mého názoru 

odsuzovat a nálepkovat skupiny lidí, kteří se připravují na jiné eventuality.  

V rámci příprav svého výzkumu jsem narazil na problém, který jsem již 

několikrát zmiňoval a tím je zcela minimální existence akademických textů a výzkumů 

týkajících se prepperství. Při hledání relevantních autorů jsem oslovil jednoho z minima 

akademiků, kteří se touto problematikou zabývají na této úrovni, kterým je Chad 

Huddleston. Profesor Huddleston je antropolog vyučující na Southern Illinois 

University Edwardsville, kde se mimo jiné specializuje na témata připravenosti, 

terénního výzkumu a antropologie katastrof. Navázali jsme emailovou komunikaci, ve 

které profesor Huddleston projevil radost nad tím, že se tématu věnuji a byl velmi 

vstřícný. V rámci našeho kontaktu mi poskytl kompletní verzi svého textu „“Prepper” 

as resilient citizen: what preppers can teach us about surviving disasters“, který se 

v České republice nedá sehnat a velmi mi tím pomohl.  

Zároveň mě informoval o svém záměru výzkumu prepperských hnutí ve střední 

Evropě a požádal mě o možnost spolupráce v příštích dvou letech, kterou jsem mu 

s radostí přislíbil. Z této spolupráce by tak mohl vzniknout můj další případný výzkum 

věnující se tomuto velmi zajímavému a neprozkoumanému tématu v českém prostředí. 
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II. Seznam příloh 

Příloha A: TIPI dotazník, originál (obrázek) 
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Příloha B: Hodnoty pro muže a ženy (obrázek) 
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Příloha C: Obrázek a text použitý pro příspěvek o 
dotazníku na Facebooku (obrázek) 

„Vážení přátelé preppeři, obracím se na Vás jako na komunitu, která umí držet při sobě! 

Vzhledem k totálnímu nedostatku informací o prepperství jsem se rozhodl napsat svojí 

bakalářskou práci na téma „fenomén prepperství“ a prosím Vás o minutu Vašeho času – 

jedná se o velice krátký test osobnosti, zcela anonymní, pouze 10 otázek, na minutu 

času. Moc by mi to pomohlo. Na oplátku nabízím text práce po jejím dodělání k 

dispozici i se všemi informacemi, autory a odkazy, které jsem už našel a ještě dám 

dohromady! Díky moc!“ 
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Příloha D: Vizualizace bunkru The Oppidum, letecký 
pohled, řez terénem (obrázek) 
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Příloha E: Přeložený dotazník TIPI použitý ke sběru dat, 
zveřejněný na freeonlinesurveys.com (obrázek) 

 
 

   



   91 

 

 
 

   


	Bibliografický záznam
	Prohlášení
	Obsah
	I. Úvod
	II. Teoretická část práce
	Zakotvení fenoménu prepperství
	1.1.  Definice pojmu prepperství napříč autory
	1.2.  Definice pojmu prepperství jako sociálního hnutí

	Historický přehled přístupů lidí ke katastrofám
	2.1. Od starověku až do začátku 20. století
	2.2. 20. století a přechod od apokalyptických k reálným hrozbám
	2.3. 21. století

	Prepperské hnutí ve Spojených státech amerických
	1.3. Současnost fenoménu prepperství v USA — přechod do mainstreamu
	1.4.  Fenomén prepperství v literatuře
	1.5. Fenomén prepperství v televizi a filmu

	Prepperské hnutí v České republice
	4.1. Prepperské hnutí napříč autory v českém a slovenském prostředí
	4.2. Internetové komunity
	4.3. Rozhovor
	4.4. Projekt Oppidum

	5.  Big Five – pětifaktorový model osobnosti
	5.1. Historie Big Five modelu
	5.2. Typy dotazníků Big Five


	III. Empirická část práce
	1. Cíle práce a výzkumné hypotézy
	1.1. Výzkumné hypotézy

	2. Metodika
	2.1. Procedura sběru dat
	2.2. Použitý dotazník
	2.3. Soubor respondentů

	3. Analýza sběru dat a výsledky
	3.1. Deskriptivní analýza dotazníkových dat
	3.1.2. Rozdělení vzorku podle věkových kohort a pohlaví
	3.2. Inferenční analýza dotazníkových dat

	4.  Diskuze

	IV. Závěr
	I. Použitá literatura
	II. Seznam příloh
	Příloha A: TIPI dotazník, originál (obrázek)
	Příloha B: Hodnoty pro muže a ženy (obrázek)
	Příloha C: Obrázek a text použitý pro příspěvek o dotazníku na Facebooku (obrázek)
	Příloha D: Vizualizace bunkru The Oppidum, letecký pohled, řez terénem (obrázek)
	Příloha E: Přeložený dotazník TIPI použitý ke sběru dat, zveřejněný na freeonlinesurveys.com (obrázek)


