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1. CÍL A METODA VÝZKUMU 
 
 
Cílem tohoto mezinárodního výzkumu bylo získat poznatky týkající se image a 
vnímání České republiky z pohledu (celkem) zcestovalých a přiměřeně vzdělaných, 
“průměrných” obyvatel těchto členských zemí EU.  
 
Výzkum plní tyto dílčí cíle: 
 

 zjistit asociace spojené s Českou republikou 

 zjistit úroveň obecné informovanosti o České republice 

 porovnat stereotypy spojené s Českou republikou a představy o 

reálném životě 

 zachytit vnímání pozice České republiky a jejího potenciálu rozvoje v 

kontextu dalších uchazečských států o vstup do EU. 

  

K tomuto účelu společnost GfK Praha oslovila své sesterské společnosti GfK 
Marktoforschung v Německu, Intomart GfK v Nizozemí a Martin Hamblin GfK ve 
Velké Británii, aby  ve svých zemích provedly kvalitativní výzkumné šetření. 
 
Výzkum se realizoval pomocí dvou skupinových diskusí v každé zemi. V Nizozemí se 
diskuse pořádaly dne 27. října 2003 v sídle společnosti Intomart v Hilversumu, 
stejného dne v Německu v Berlíně a v Británii dne  4.11. 2003 v Londýně. 
 
Respondenti byli rozděleni podle věku. Starší skupina zahrnovala muže a ženy ve 
věku 42 – 64 let, a mladší skupiny muže a ženy ve věku 26 – 39 let. 
 
Respondenti dále splňovali tato výběrová kritéria: 
 

 Osoby nejméně jednou za tři roky cestující na dovolenou do zahraničí  
nebo respondenti nejméně jednou za rok cestující do ciziny v rámci služební cesty 

 Sociální vrstva: vyšší (A, B, C1) 

 Nadprůměrný osobní příjem 
 
Všechny skupiny trvaly asi dvě hodiny a jejich průběh se natáčel na video kameru. 
Výstupem z výzkumu jsou 3 národní analýzy a jedna srovnávací analýza výsledků 
všech 3 zemí. 
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Pozn.: Kvalitativní výzkum není reprezentativním výzkumem, který by sledoval procentuální 

zastoupení jednotlivých názorů v populaci. Je však metodou, která umožňuje postihnout hlavní 

názorové trendy určité části populace a vysvětlit, čím jsou tyto názory podloženy (důvody, motivy). 

V případě, že výsledky získané dotazováním několika skupin respondentů vybraných podle předem 

daných kvót lze zobecnit (názory skupin se do určité míry překrývají), můžeme konstatovat, že 

výsledky jsou pravdivým odrazem hlavních názorových trendů v konkrétní – kvótním výběrem dané – 

části populace. 
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2. ZÁVĚRY 

 

OBECNÝ - ZÁKLADNÍ OBRAZ O ČESKÉ REPUBLICE.  

 Vnímání České republiky vychází ze základního rámce, že jde o bývalou 

komunistickou zemi, dnes demokraticky orientovanou. 

 Je vnímána spíše jako součást  bývalého východního bloku a jsou na ni 

přenášeny jeho globální charakteristiky. 

 Vyspělost země odpovídá možnostem rozvoje po pádu komunismu. 

Zatím je stále považována za „zemi na vzestupu“, rozvíjející se, jejíž 

úroveň nedosahuje standardů západní Evropy. 

 Pro zemi je typický velký rozdíl mezi úrovní rozvoje měst a venkova. 

 

SOUČASNÝ STAV INFORMOVANOSTI O ČESKÉ REPUBLICE  

 Znalosti respondentů o České republice nejsou důkladné, podrobné a 

jisté. 

 Přesto si respondenti vybavují i zajímavé detaily jako jsou jména 

osobností kultury a sportu, „proslulé“ české výrobky a značky. Znají dvě 

nejvýznamnější historické události země za posledních 15 let (pád 

komunismu a rozpad Česko-slovenské federace). 

 Představy o české ekonomice jsou na velmi nízké úrovni. Česká 

ekonomika je považována za atraktivní především pro možnost využít 

místní levnou pracovní sílu. 

 Neexistuje jasně daný stereotyp typického Čecha. Přesto ve všech 

zemích respondenti dospěli k velmi podobnému obrazu Čechů. 

 Češi nejsou vnímáni jako sofistikovaní lidé, ale jsou jim připisovány 

určité pozitivní morální vlastnosti. 

 Češi se profilují jako velmi pracovitý, poctivý, pohostinný a přátelský, 

kulturní národ. Češi působí dojmem, jako by byli stále spoutáni se 

stylem života za komunismu. Jsou vnímáni jako málo iniciativní, rádi 

přijímají příkazy, podvolují se organizaci a ctí autoritu. 

 

ZÁJEM O  ČESKOU REPUBLIKU 

 Česká republika je považována za lákavý cíl dovolené a nebo také pro 

krátkodobé výlety. 

 Největší výhodou, která je na turistice v Čechách spatřována, je cenová 

výhodnost pobytu. 
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 Z turistických cílů na sebe téměř veškerou pozornost strhává Praha, 

která je považována za turisticky velmi hodnotné a atraktivní místo. 

 Představy o české krajině jsou jen mlhavé, ale přesto je považována za 

ideální pro outdoorové aktivity. 

 Vzhledem k tomu, že český venkov je považován za chudý, předpokládá 

se, že i služby turistům budou na velmi nízké úrovni. Nedostatek 

informací o vybavení, zabezpečení a službách pro turisty mimo města 

ČR může být významnou brzdou pro rozvoj turistického zájmu o tyto 

oblasti. 

 Zájem o návštěvu České republiky může posílit i zkušenost 

s pohostinnými a přívětivými obyvateli. 

 Prvkem, který může snižovat zájem o Českou republiku, jsou informace 

o určitých druzích kriminality v Čechách. 

 

 

POZICE ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU ZEMÍ NOVĚ PŘISTUPUJÍCÍCH DO 

EU 

 Respondenti přiznávali, že pro ně není jednoduché dostatečně rozlišovat 

mezi jednotlivými kandidátskými zeměmi. 

 Česká republika je mezi kandidátskými zeměmi hodnocena jako jedna 

z nejvyspělejších s největším rozvojovým potenciálem.  

 Velkou devizou země jsou pracovití a spolehliví lidé . 

 

 

AKTUÁLNÍ ZÁJEM O ČESKOU REPUBLIKU – HODNOCENÍ BROŽURY 

 Ti respondenti, kteří  již Českou republiku navštívili, si odtud odnesli 

pozitivní dojmy, a představa dalších návštěv této země je láká. 

 Mnoho respondentů, kteří Čechy doposud nenavštívili, mělo zájem tuto 

zemi blíže poznat  ještě před shlédnutím propagační brožury.  

 Někteří mladší respondenti nenalézají důvody, proč Čechy navštívit – 

považují je za nudné, nezajímavé místo. 

 Brožura dokázala přesvědčit, že Česká republika má zajímavé cíle pro 

turisty, vzbuzuje zájem o návštěvu této země. 

 Zájem o návštěvu České republiky může brzdit obava z předpokládaného 

nedostatku komfortu a nedostatečných služeb turistům.   

3. HLAVNÍ VÝSLEDKY 
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Následující zpráva z výzkumu o image České republiky provedeného ve 3 zemích 
shrnuje podobné výsledky, ke kterým dospěli respondenti všech či alespoň dvou 
zemí. Dále poukazuje na odlišné znalosti, názory či postoje, které zaujali respondenti 
jedné země.  
 
Zpráva je psána tak, že na levém okraji stránky je vždy glosa vyjadřující hlavní 

myšlenku většího odstavce vpravo. U této glosy jsou v závorce vypsány země, kde 

se takový názor objevil. Země jsou označeny mezinárodními zkratkami (pro 

upřesnění: NL – Nizozemí, D – Německo, GB – Velká Británie). 
 

 
 
3.1  Obecné/osobní zkušenosti osob, které navštívily Českou republiku  

3.1.1 Spontánní asociace spojené s “Českou republikou” – pocity  
 
S ČR se objevují 

stejné asociace ve 3 

zemích 

Ve všech 3 zemích, kde výzkum probíhal, se při vyslovení názvu 

Česká republika objevily stejné okruhy asociací. I jejich konkrétní 
náplň byla velmi podobná: 
 

 cíl levné dovolené 

 Praha – historické a architektonické památky 

 nedotčená krajina 

 pohostinní lidé 

 celkově dobrá prosperita země 

 velký rozdíl mezi městy a venkovem 

 obavy z kriminality 

 přetrvávající projevy duchu komunismu 

 proslulé české výrobky a značky 

 osobnosti z kultury 
 

Ústřední asociace – 

cíl levné dovolené 

(NL, D, GB) 

Místo, kde se dá levně strávit dovolená, bývá první myšlenka, 
která je spojena s Českou republikou. 

 
Z pohledu cestovního ruchu je hlavním atributem České republiky 

cenová výhodnost a zároveň atraktivita turistických cílů.  
Respondenti si ovšem uvědomují, že ani zde se ceny nebudou držet 
stále na nízké úrovni, a po vstupu do EU se i pobyt zde bude 
postupně zdražovat.  
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Hodnotné historické 

památky 

(NL, D, GB) 

I další asociace se váže k turistice - tedy k tomu, co je možné při 
dovolené v České republice vidět. 
 

Respondenti si vybavili, že v Čechách je možno najít řadu památek 

a to především v Praze. Praha v návštěvnících obvykle zanechává 
hluboký, velmi pozitivní dojem. Z dalších měst, která by mohla 
představovat zajímavé turistické vyžití, respondenti jmenovali již jen 

Český Krumlov a Mariánské Lázně. Turistický zájem je ale 
jednoznačně soustředěn na Prahu, která je dobře známá.  
 
Britští respondenti kromě Prahy nejmenovali vůbec žádné další 
město. 
 

Zachovalá zajímavá 

krajina 

(NL, D, GB) 

Vedle měst s historickými památkami si respondenti představují i  

“český venkov” -  českou krajinu. Ten má podle nich tu výhodu, 
že je zde „zachovalá, nedotčená“ příroda nezasažená výstavbou. 

Respondenti proto soudí, že je to ideální terén pro sportovně 

pojatou dovolenou -  pro turistiku, jízdu na kole, lyžování. 
(Nizozemští turisté ji považují i za vhodnou pro plavbu na kánoi a 
britští zase vhodnou pro lov a rybaření). 
 

Cíl – víkendová 

zábava 

(GB) 

Jedině mladí Britové si jako účel výletu do České republiky 
představili zábavu, konzumaci alkoholu za nízké ceny a oblíbené 
“pánské jízdy” (loučení se svobodou). Starší britští respondenti 
zmínili i jiné důvody pro víkendovou návštěvu Prahy, jako jsou 
koncerty či romantická procházka městem. 
 

Pohostinná 

atmosféra, lidé 

(NL, D) 

Ve vzpomínkách těch respondentů, kteří Českou republiku již 

navštívili, figuruje jako dobrá zkušenost setkání s pohostinnými 

lidmi a atmosférou. Tento pozitivní zážitek může sloužit jako faktor, 
který by posílil zájem o návštěvu země s řadou památek i zajímavou 
krajinou. 
 

Poměrně dobrá 

úroveň rozvoje 

(NL, D) 

Z celkových charakteristik respondenti Německa a Nizozemí 

popisují Českou republiku jako zemi s relativně vysokou mírou 

prosperity, i když přeci jen stále nedosahuje západního 

standardu. 
Rozdíl mezi  městem Obecným rysem země, na který ve všech zemích respondenti 
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a venkovem 

(NL, D, GB) 
poukazovali, je nevyrovnaná úroveň rozvoje různých oblastí 

země. Především si respondenti všimli velkého rozdílu mezi městy 

a venkovem. Někteří respondenti to zmínili neutrálně, ale na 
některé tato zkušenost působí nepříjemně (a hovoří přímo o 
chudobě). Někteří respondenti projevili obavy vydat se na výlet do 
české krajiny, protože tam očekávají velmi nízkou úroveň služeb pro 
turisty. 
 

Prvky kriminality 

skutečné, domnělé i 

fiktivní 

(NL, D, GB) 

Vedle těchto pozitivních asociací spojených s turistikou v České 
republice, se k této zemi váží i negativní asociace. 
 

Někteří respondenti cítí určitou nejistotu, která vyplývá z informací 

o kriminalitě v Čechách. Respondenti slyšeli o množství krádeží 

automobilů, na vlastní oči viděli prostitutky.  
 
Ve všech zemích se hned do prvních myšlenek na Českou republiku 

vmísily vlivy z literatury či filmu. Do obrazu o  České republice se 
prolínají dojmy z akčních filmů, jejichž některé scény se natáčely 
právě v Praze. Dalším zdrojem těchto představ jsou knihy se 
špionážní tématikou, kde se hlavní hrdinové také pohybují v 
prostředí střední a východní Evropy, a některé události jsou 
situovány přímo do Prahy.  Tento vliv fikce na představy o České 
republice komentovali britští respondenti, kteří Prahu znají z nových 
akčních filmů. Podle nich  těmito filmy na sebe sice Praha upozorní, 

ale na druhou stranu si divák nevědomky vytváří falešný a méně 

příznivý obraz o zemi i o lidech zde žijících. 
 

Přetrvávající projevy 

komunismu 

(NL, D, GB) 

Pro některé návštěvníky České republiky může být nepříjemné 
střetávat se při dovolené s přetrvávajícími projevy duchu 

komunismu. Například služby pro turisty nejsou dosud perfektně 

dotaženy a nemají tu úroveň, která je obvyklá v západních zemích. 

Turisté musejí někdy bojovat s neznalostí jazyků personálu. 
Turistům z Nizozemí také vadil poněkud nepružně naprogramovaný 
turistický itinerář cestovních kanceláří, který nerespektoval jejich 
přání se operativně rozhodovat podle vlastního momentálního zájmu 
a chuti. 
 

Typické české 

výrobky 

(NL, D, GB) 

Vedle turistiky se ve spojení s Českou republikou nejčastěji vyskytují 

asociace s některými jejími proslulými výrobky: 
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- český křišťál  

- pivo  

- česká kuchyně 
 

Kultura a její 

osobnosti 

(NL, D, GB) 

Česká republika je spojována také s kulturou a jejími 

osobnostmi. Zatímco v Německu a v Británii jsou známy skutečné i  

fiktivní postavy ze šoubyznysu (Karel Gott, Dolly Buster, Ivana 
Trumpová, Eva Herzigová, Pan Tau), respondenti z Nizozemí si 

vybavují slavné spisovatele jako je Hrabal, Kundera, Hašek, a 

českým občanům připisují vysokou kulturní úroveň. Britští a 
holandští respondenti považují lásku k lidové hudbě a tanci za 
zřejmý národní rys Čechů.  
 

Kandidát EU 

(NL, D) 

 

V neposlední řadě se respondentům Německa a Nizozemí spolu s 

názvem Česká republika, vybavuje také její kandidátství na vstup 

do EU. Britští respondenti tuto asociaci spontánně vůbec nevyslovili. 
Dokonce v oddílu věnovanému České republice a Evropské Unii 
přiznali, že nevěnují této problematice pozornost a jen těžko 
rozeznávají jednotlivé kandidátské země. 
 

 

 

 

3.2 Úroveň  znalosti a povědomí o České republice 

 

3.2.1 Celkové vnímání,  úroveň  znalosti  
 
 
Nízká úroveň 

konkrétních 

znalostí o ČR 

(NL, D, GB) 

Analýzy rozhovorů ze všech zemí přinášejí stejný závěr - respondenti 

mají o České republice jen velmi malé znalosti. Jejich výroky se při 

diskusi opíraly spíše o dohady. Autoři národních analýz hodnotí 
vědomosti svých respondentů o České republice jako rozhodně menší 
než například o Francii, Itálii, Španělsku. Někteří (především britští) 
respondenti  název České republiky někdy zaměňovali za názvy jiných 
zemí.  
 

Bývalá 

komunistická 

země, dnes 

demokraticky 

Z pohledu společenského zřízení je Česká republika definována jako 

bývalá komunistická země, nyní demokratická a tržně orientovaná. 
Respondenti nevyjadřovali žádné pochyby ohledně dalšího pozitivního 
vývoje v naší zemi.  
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orientovaná  

(NL, D, GB) 
 
Výjimkou bylo několik britských respondentů, kteří nedokázali ani určit, 
zda v Čechách byla nastolena demokracie či, zda zde ještě přetrvává 
komunismus. 
 

Respondentům se vybavují maximálně 2 až 3 fakty z moderní historie 

– odstranění komunistického režimu a rozpad Česko-slovenské 

federace. Někteří respondenti také zmínili invazi vojsk Varšavské 

smlouvy („Sovětského svazu“) do České republiky. Znalosti české 
historie starších britských respondentů sahaly až k druhé světové válce. 
 

Vzhledem k tomu, že média věnují České republice jen minimální 

pozornost, respondenti nezaregistrovali od rozpadu federace žádný 

další vývoj. Tento fakt sami vyhodnocují jako uspokojivý, protože 

absenci v médiích lze interpretovat jako klidný a pozitivní vývoj 
v dané zemi.  
 

Vztah cizinců 

k pozůstatkům 

komunismu 

(NL, D, GB) 

Obraz současné České republiky stále vychází ze základního rámce 

bývalé komunistické země. Tento fakt není reflektován jednoznačně a 
v lidech může vzbuzovat různé pocity a asociace: 
 

 Němečtí respondenti shovívavě komentují nedostatky v českém 
vývoji a přejí svému sousedovi prosperitu.  

 Mladí Holanďané cítí k pozůstatkům komunismu nedůvěru a 
vzbuzuje v nich odstup a nezájem.  

 Starší Holanďané a někteří Britové naopak pociťují příjemný 
pocit dobrodružství z návštěvy “odlišné” a trochu zaostalé země. 
Je jim příjemná představa, že se při návštěvě cizí země mohou 
„jakoby vrátit do života před 50ti lety.“ 

 
Česko-

německé 

vztahy 

(D) 

Do postoje německých respondentů k Čechám se promítá vědomí 

oboustranného historického nesouladu těchto národů. Domnívají 

se, že Češi mají stále obavu z německé expanze do české 

ekonomiky a budoucích střetů vyplývajících z odlišných národních 

mentalit. Sami jako problematický cítí německý perfekcionismus, 
poručnictví, které by se při vzájemných kontaktech mohly stát zdrojem 
neporozumění. 

Václav Havel 

(NL, D, GB) 
Z českých politických osobností je znám pouze Václav Havel. V žádné 
zemi, kde výzkum probíhal, respondenti neznali jiného českého politika. 
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Respondenti neregistrují, že by čeští politici nějak zasahovali do 

mezinárodních politických dějů a jednání. 
 

 

 

Krajina 
 
Nejasná 

představa 

(NL, D, GB) 

Respondenti všech zemí mají jen mlhavou představu o tom, jak 

vypadá česká krajina. Ti respondenti, kteří Českou republiku navštívili, 
svůj pobyt většinou strávili jen v Praze, a s českou krajinou se většinou 
neměli příležitost seznámit. 
 

Česká republika je nejčastěji popisována jako lesnatá kopcovitá 

středozemní krajina.  
 
Britové s Českou republikou také spojují poměrně velmi chladné počasí.
 

Bujná 

zachovalá 

necivilizovaná 

příroda 

(NL, GB) 

Holandští a britští respondenti mají spíše fantaskní představu o bujné 

vegetaci, která díky nedostatečnému ekonomickému rozvoji země 

nebyla zasažena všelijakými civilizačními úpravami a zástavbou.  
Rozhodně je proto česká krajina (venkov) láká k návštěvě. Někteří by 
jen rádi viděli, jak skutečně český venkov vypadá, jiní věří, že by zde 
mohli strávit optimální sportovně pojatou dovolenou. 
 

Chudá, 

zdevastovaná 

(NL,) 

Na druhé straně němečtí respondenti mají představu, že zdejší venkov 

je chudý, zaostalý. V krajině jsou rozesety průmyslové stavby a 

neudržovaná lidská obydlí. Vegetace je viditelně zasažena 

průmyslovými zplodinami.   
 

Centrem 

pozornosti – 

Praha 

(NL, D, GB) 

Z měst na sebe strhává veškerou pozornost Praha. Té je připisováno 

velké historické a architektonické bohatství a fascinující atmosféra. 

Respondenti znají klíčové body běžné turistické prohlídky Prahy – 

Karlův most, Hradčany, Zlatou uličku, Staroměstské a Václavské 

náměstí, Pražský orloj, Židovský hřbitov.   
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Jiná česká 

města málo 

známá 

(NL, D) 

Vedle Prahy si respondenti z Německa a Nizozemí vybavili ještě Český 

Krumlov a lázeňská města – Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy 

Lázně. V obou těchto zemích je známá také Plzeň díky výrobě piva. V 

těchto městech však neznají žádné místní pozoruhodnosti.  

 

Němečtí respondenti si vybavili také města, která mají historickou 

spojitost s jejich zemí – Liberec, Cheb.  

 

Britští respondenti nedokázali uvést žádné jiné město, nežli Prahu. 

 

K neznalosti dalších míst v Čechách přispívá jistě i složitá výslovnost 

nepříbuzného jazyka. 

 

 
 
 
Osobnosti kultury 
 
Osobnosti pop 

kultury 

(D, GB) 

Respondenti z Německa a Velké Británie znají především představitele 

současné pop kultury či světové „VIP“ společnosti - Karel Gott, 
Ivana Trump, Dolly Buster, Eva Herzigová. 
 

Respondenti z Německa ale také vzpomínali na kvalitní české dětské 

filmy a vybavili si i postavy dětských divadelních her a filmů - Spejbl a 
Hurvínek, pan Tau.  
 

Osobnosti 

„vážné“ kultury 

(NL,GB) 

Holandští respondenti znali autory uznávaných literárních a 

hudebních děl  - Milan Kundera, Jaroslav Hašek a jeho kniha Dobrý 
voják Švejk, Bohumil Hrabal a Bedřich Smetana a i Jan Neruda (!). 
Z význačnějších kulturních osobností si Britové vzpomněli jen na 
Antonína Dvořáka a mylně nám připsali i W.A. Mozarta. 
 
Respondenti z Německa a Nizozemí jmenovali světově uznávaného 

Franze Kafku, ale ne všem respondentům bylo známo, že žil v Čechách.
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Osobnosti sportu 
 
Hokej , fotbal, 

tenis 

(NL, D, GB) 

Sportovní obory, ve kterých si Česká republika vydobyla jméno, jsou  

hokej a tenis (v poslední době i fotbal reprezentovaný jednotlivými 
hráči). Velmi známým jménem je pro respondenty Emil Zátopek.  
 
Holandští a britští respondenti znají také jména českých fotbalistů, kteří 
se v současnosti prosadili v jejich fotbalových klubech (Milan Baroš, 
Patrik Berger, Galásek).  
 
Známý je také český tenis a tenisté, ať již reprezentovali Českou 
republiku nebo jiné státy (Martina Navrátilová, Martina Hingisová, Ivan 
Lendl, Korda, Krajicek). 
 
Česká republika však není chápána jako země, která by se profilovala 
právě sportovními úspěchy. 
 

 

 

Výroba / průmysl  / obchod 
 
Známé výrobky 

a značky 

(NL, D, GB) 

Výrobky, které  mohou symbolizovat Českou republiku, jsou: 

 pivo (Budvar / Budweiser, Pilsner Urquell)   

 broušené sklo – český křišťál 

 vozy Škoda (stále se zlepšující image) 
 
Dále si jednotliví respondenti vzpomněli na: 

- boty (Bata) 
- nákladní vozy (Tatra) 
- zbraně (Sig Sauer) 
- výbušniny (Semtex ) 
- Becherovku 
a dále 
- šunku 
- knedlíky 
- krajky 
- pramenitou vodu (!) 

 
 Respondenti však své výroky neopírali o fundované znalosti 

českých reálií. Své úsudky vyvozovali z dojmů, které získali při 
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návštěvě Čech  nebo z rozhovorů s přáteli, kteří pracují v ekonomice či 

obchodu. Respondenti všech zemí se domnívají, že stěžejním 

odvětvím české ekonomiky je sklářský průmysl. Protože nemají 
přesnou  představu o struktuře české výroby, typická odvětví jen hádali 
(jako typické odvětví určili například výrobu slunečnicového oleje, 
zpracování dřeva a výrobu hodin). 
 

Zlepšující se 

obchodní klima 

(NL, D) 

Respondenti z Německa a Nizozemí se domnívají, že se podnikatelské 

či obchodní klima v České republice zlepšuje. Významný vliv na to 

mělo především úsilí České republiky stát se jedním z členů EU. 
Předpokládají, že naše členství v EU bude tuto oblast dále kultivovat. 
 

Levná pracovní 

síla 

(NL, D, GB) 

Respondenti ve všech zemích se shodli, že Česká republika je z 

obchodního hlediska považována za atraktivní zemi. Po pádu 
komunismu se ekonomika bezproblémově vyvíjela. Bohužel to, čím je 

Česká republika nejvíce atraktivní, je předpokládaná existence levné 

pracovní síly. 
 

 

 
3.3 Život v České republice, image země  

 
3.3.1 Životní styl v ČR – vnímání 

 
Celková 

představa 
Vzhledem k nízkým zkušenostem respondentů s obyvateli České 
republiky, byli nuceni v tomto oddíle prezentovat především své 

představy. Podle nich se Češi rýsují jako velmi obyčejní, 

nesofistikovaní lidé s velmi dobrou morálkou. Do představ o českých 

lidech se významně promítá i představa o poměrně chudých 

podmínkách, ve kterých žijí. 
  

Tvrdá, 

důkladná práce  

(NL, D, GB) 

Jedním z rysů, které jsou Čechům připisovány ve všech zemích, je 

pracovitost. Respondenti si představují, že Češi hodně tvrdě, pilně a 

důkladně pracují. Holandští respondenti dokonce soudí, že pracovní 
doba v Čechách dalece přesahuje obvyklých 8 hodin.  
 

Zemědělství, 

průmysl 

(NL, D, GB) 

Obory, kde se podle respondentů Češi uplatňují, jsou zemědělství 

(farmář) nebo průmysl. 

Málo efektivní Výsledky práce českých lidí však nejsou respondenty hodnoceny příliš 
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práce za 

nízkou mzdu 

 

 

 

 

(NL, D, GB) 

pozitivně. Holanďanům se zdá, že pracujeme neefektivně, kvůli 
špatné organizaci a nízké míře automatizace.   
 

Němci zase kritizují určitou nepřesnost až nedbalost.   
 
Všechny země se však shodují na tom, že lidé v Čechách pracují za 

velmi nízkou mzdu. 
 

Pospolitý, 

rodinný život 

(NL, D, GB) 

Další typickou vlastností, která je Čechům připisována, je pospolitost, 

se kterou se váže obliba dobrého jídla a pití. Respondenti se 

domnívají, že Češi nejraději tráví svůj čas se svou rodinou s přáteli. 

Věnují se různým oslavám či zajdou s přáteli do „hospody“. Část 

svého volného času věnují kulturnímu vyžití - občan ČR má podle 

jejich představ rád hudbu (aktivně, hraje na hudební nástroje), tanec a 

rád navštěvuje operu nebo divadlo a rád čte.  
 
Britové na základě dojmů z Prahy také soudí, že Češi rádi chodí do 
barů, hospod, klubů, restaurací, kde se dobře baví a navazují přátelství 
(tím se jim zdáme být blízcí). 
 

Starost o 

ekonomický 

vývoj po 

vstupu do EU 

(NL, D) 

Podle představ respondentů si Češi dělají starosti o budoucnost, o 

vývoj ekonomiky. Mohou mít strach z růstu životních nákladů, 

rozvoje nezaměstnanosti a dalších sociálních nejistot, které mohou 

zesílit v důsledku vstupu země do Evropské unie. 
 
Němečtí respondenti se také domnívají, že se obáváme ztráty identity, a 
vzniku závislosti země. Stejně tak Němci soudí, že se Češi mohou 
obávat zásadního politického obratu či války. 
 

Katolické 

vyznání 

(NL, GB) 

Holanďané a Britové očekávají, že Češi jsou zbožní – podle jejich 

názoru je většina Čechů katolického vyznání.  
 

Němci jsou v tomto bodu poněkud realističtější a domnívají se, že Češi  

věří spíše v moderní hodnoty  – budoucnost, v Euro a v rodinu. 
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3.3.2 Typický Čech, národní stereotyp 
 
Neexistuje zřejmý 

stereotyp Čecha 

(NL, D, GB) 

Hluboce zakořeněná představa Čecha – jako národního stereotypu 

neexistuje (tak jako existuje pro typického Francouze, Němce, 
Belgičana, apod.).  
 

Obraz klasického Čecha, který respondenti vytvořili, je pracným 

dílem jejich fantazie, a neodráží to, co by bylo všeobecně 

považováno pro Čechy za typické. Přesto však v jednotlivých 

zemích respondenti došli k pozoruhodně podobnému obrazu. 
 
Typický Čech je totiž spíše průměrný, nepozoruhodný člověk, který 
nemá žádné specifické vlastnosti.   
 

Zemědělec spjatý 

s půdou a svou 

rodinou 

(NL, D, GB) 

 

Mají-li respondenti vytvořit stereotyp Čecha, vycházejí z idealizované 

postavy venkovského obyvatele. Ten neoplývá velkým bohatstvím 

(nebo je přímo chudý) a je pevně spjat s půdou a krajinou. Je to 

tvrdě pracující člověk, bez velkých ambic a ctižádosti. Typický 
Čech žije ve společenství ostatních nebo v prostředí své (širší) rodiny.  

Velkou hodnotou je pro něj rodina a její soudržnost. Do rysů české 

povahy také holandští a britští respondenti vkládají sklon 

k melancholii, neveselosti. 
 

Respekt 

k autoritám 

(D, NL) 

Do stereotypních představ o české povaze patří také přesvědčení o 

určité konzervativnosti. Ta vyjadřuje stále přetrvávající pozůstatky 

komunistického myšlení, především vypěstovaný respekt k formální 

autoritě. Typický Čech není iniciativní, raději se podvoluje 

příkazům a organizaci. 

 
Asketismus / 

skromnost 

(NL, D, GB) 

Podle názoru respondentů bude den typického Čecha docela striktně 

rozdělený na práci, jídlo a spánek. Nežije v blahobytu, je skromný. 

Luxus, okázalost pro něj nejsou důležité. Oblečení ani vybavení 
svého  bytu nepodřizuje moderním trendům. 
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3.3.3 Názor na národní charakter „reálného“ Čecha  (”stereotyp versus 
realita”) 

 
 
Pracovitost a 

orientace na 

rodinu 

(NL, D, GB) 

Vytvořený stereotyp a představy o skutečném Čechovi se shodují 

především v charakteristikách – pracovitost a orientace na rodinu. 
 

Konzervativnos

t 

(NL, GB) 

V povaze moderního, skutečného Čecha se najde i další vlastnost, 

kterou respondenti promítli do stereotypu, a to konzervativnost. Češi 
podle části respondentů - mají rádi své staré způsoby a život, jaký býval 

dříve (život ustrnulý v čase). Jsou spíše pasivní. Od ostatních zemí 

západní Evropy se také odlišujeme menší kosmopolitností. V České 
republice se na jednom místě nenajde tolik národností jako například ve 
Francii či Anglii. 
 

 
 
 
 
3.3.4 Image České republiky v kontextu zemí EU 
 
ČR – součást 

bývalého 

východního 

bloku 

Česká republika není z historického pohledu vnímána jako země něčím 

charakteristická. Respondenti všech 3 zemí ji vnímají jako součást 

bývalého východního bloku, kterému jsou připisovány stejné rysy 

– útlak, nedemokracie, plánované hospodářství, nepropustné 

hranice. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé země východního bloku 
“osvobodily” ve stejný okamžik, respondenti tuto změnu politického 
uspořádání také vnímají jen v rámci rozpadu východního bloku.  
 

Události 1989, 

1968 

(NL, D, GB) 

Z historie Čech jsou pro respondenty nejznámější události z roku 

1989, pak události roku 1968. Všichni respondenti vědí, že Česká 

republika je jednou ze zemí rozpadnuvšího se Československa. 

 
Poklidné řešení 

zlomových 

historických 

okamžiků 

(NL, D) 

Českou zcela nedávnou historii šlechtí to, že obě zaznamenané 

události – převrat v roce 1989 a rozpad Československa proběhly 

mimořádně poklidně a nekrvavě. To vypovídá o neagresivní, mírné 

povaze národa. 
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Rozdělení 

„umělé“ 

federace 

(NL, D, GB) 

Ne všichni respondenti dobře rozumí důvodům rozpadu Česko-

slovenské federace. Rozdělení federace mělo podle některých 

respondentů kořeny v tom, že byly (komunisty!) uměle spojeny dva 

cizorodé prvky (oba národy nejsou považovány sobě navzájem za 

blízké). Další se domnívají, že podnětem byl nerovný ekonomický rozvoj 

obou zemí, který bránil dalšímu rozmachu.  

 

Respondenti Nizozemí a Německa vědí, že slovenský ekonomický vývoj 

poměrně zaostává za rozvojem v České republice, a rozdělení země jim 

tak připadá jako oprávněné. 

 

 
 
 
 
3.4 Podobnost Čechů s jinými národy 
 
Malá 

podobnost se 

Slovany 

(NL, D) 

 

 

 

 

(NL) 

Jedině britští respondenti nám vybrali jako nejpodobnější národ  Slovany 
– Rusy. Nestaví ale na podrobnějších znalostech obou národů. Toto 
přiřazení je spíše výsledkem neschopnosti vyznat se 
v středoevropských a východoevropských národech. Proto znalosti o 
Rusku a Rusech vztahují často i na veškeré „nerozlišitelné“ národy 
bývalého východního bloku. 
 
Samozřejmě se také nabízí podobnost s Poláky. Jejich mentalita není 
shodná s českou. Jsou sice pracovití, ale nejsou považováni za tak 
spolehlivý a důvěryhodný národ jako Češi (názor nizozemských 
respondentů). 
 

Podobnost 

s Němci 

(NL) 

Holanďané a Němci nenalezli v okolních slovanských národech 

dostatečné množství podobností s Čechy.  Zdá se jim, že Čechům jsou 

nejpodobnější Germáni (Němci a Rakušané).  
 
Holandští respondenti se shodli, že Češi toho mají nejvíce společného s 

Němci – pracovitost, spolehlivost, svědomitost, věcnost, 

neokázalost a respekt k autoritě. Blízké vlastnosti máme zvláště 

s obyvateli bývalého východního Německa - skromnost,  

konzervativnost, solidnost, neokázalost, úctu k autoritě. Obě země jsou 

relativně chudé, ale „na vzestupu“. 



Image ČR v Evropě – Crosscountry analysis        říjen  2003  
 
 

 
 

GfK Praha  strana 19 

Podobnost 

s Rakušany 

(D) 

Němečtí respondenti poukazovali na společné rysy s Rakušany, se 
kterými Češi sdíleli společnou historii v Rakousku Uhersku. Stejně jako 
oni jsou prý Češi poněkud konzervativní a mají šarm. 
 

Podobnost 

země s jinými 

méně 

rozvinutými 

Česká republika je na základě svého rozvoje přirovnávána také k méně 

vyspělým zemím jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie 
(chudé části země). 
 

Rozdíly mezi 

Čechy a 

samotnými 

respondenty 

(NL) 

Hlavní vnímaný rozdíl mezi ČR a těmi zeměmi, kde probíhal výzkum, 

spočívá v úrovni rozvoje země. Češi žijí v daleko menším blahobytu, 

mají znatelně nižší životní úroveň. 
 

Další vlastnosti, které mohou mentalitu Čechů odlišovat, jsou: 

- družnost, pospolitost 

- rodinná orientace 

- láska k vlastní kultuře   

- pohostinnost 

- uvolněnost 

- přívětivost 
 

 
 

 

3.5 Potenciál České republiky v budoucnosti  
 

3.5.1 Názor na vstup České republiky do EU – vnímaná pozitiva a negativa  
 
Po vstupu 

nových zemí se 

pozastaví tempo 

starých členů 

(NL, D) 

Vstup nových zemí do EU je v členských zemích Unie provázen 
smíšenými pocity.  
 

Rozvoj nových zemí může odebrat tempo již rozvinutým zemím, 
protože: 

 zesílí konkurence 

 do méně rozvinutých zemí se odlijí rozvojové prostředky, které 
by jinak byly používány v těchto zemích 

 
Vstupem 

nových členů 

Evropa posílí  

(NL)  

Pozitivním aspektem vstupu nových zemí do EU bude, že Evropa jako 

celek posílí. 
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Pozitivní vliv 

členství v EU na 

nové členy 

(NL, D) 

Respondenti očekávají, že Česká republika ze svého vstupu do EU 
získá tato pozitiva : 
 

- ČR obdrží dotace na zlepšení oblasti zemědělství,  
infrastruktury, projekty na snížení ekonomického zaostávání, 
apod. 

- zintenzívní se jak obchodní, tak turistické kontakty se 
zeměmi EU  

 
Negativní dopad 

vstupu na nové 

členy 

(NL, D) 

Na druhé straně se vstup do EU v České republice projeví těmito 
negativními dopady: 

- zvýší se životní náklady (respondenti to usuzují na základě 
zvýšení cen po zavedení Eura)  

- ještě se prohloubí kontrast mezi bohatými a chudými. 
 

Holandští respondenti navíc uvádí, že: 
- smažou se národní specifika,  
- ČR se propadne do šedi evropské uniformity,  
- především způsob života Čechů se přiblíží “západnímu 

standardu”, v tom, že se zvýší komercializace života, lidé se 
stanou individualističtějšími a materialističtějšími a zanikne tak 
“rezervace” nekomercializovaného způsobu života v Evropě 

 

 

 

 

3.5.2 Česká republika – pozice a potenciál  
 
Velký růstový 

potenciál 

(NL, D) 

Schopnost respondentů rozlišovat specifika a odlišnou úroveň 

potenciálu mezi jednotlivými kandidátskými zeměmi je na velmi 

nízké úrovni. 

 

Česká republika, stejně jako ostatní kandidátské země, má podle 

respondentů velký růstový potenciál, protože standard je v 

současnosti zatím nízký.  
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ČR jedna 

z nejrozvinutějších a 

nejperspektivněj-

ších  

(NL,  GB) 

Celkově je Česká republika posuzována spolu s Maďarskem 

jako nejrozvinutější a také jako země slibující největší růstový 

potenciál. Jsou to země, které mají pracovité, spolehlivé, 

schopné a seriózní obyvatelstvo (Maďarsko je z hlediska 

pracovitosti hodnoceno poněkud kritičtěji – vyjádření nizozemských 

respondentů). 

 
Polsko a Maďarsko 

hodnoceny hůře 

(NL, GB) 

Často je k těmto 2 “nejsilnějším” kandidátským zemím připojováno 

ještě Polsko.  

 

Úroveň rozvoje v Polsku je posuzována poněkud hůře než v 

Čechách a Maďarsku a respondenti také Polsku přisuzují menší 

rozvojový potenciál. I když by potenciál této země měl být 

vystavěn už jen na její velikosti (počtu obyvatel), je oslaben nepříliš 

dobře vnímanou povahou Poláků. Ti jsou považováni za méně 

spolehlivé a méně pracovité (vyjádření nizozemských respondentů). 

 
Nejméně potenciální 

země 

(NL, GB) 

Slovensko a Slovinsko jsou země, v jejichž schopnosti mají 

nejmenší důvěru a nejhůře posuzují úroveň jejich vývoje. 

 
Země s otazníkem 

(NL, GB) 
Země bývalého Sovětského svazu se celkově v hodnocení 

umístily také mezi slabými kandidátskými zeměmi. Velmi nízká 

informovanost o těchto zemích vede některé respondenty k dojmu, 

že tyto země jsou tajuplné a jejich potenciál je zatím skryt, a věří, že 

se jednou otevře, a tyto země ostatní rychle předstihnou. 

 

 

 

 

3.6  Brožura  –  přitažlivost ČR jako cíle/destinace dovolené 
 
Vyvolává zájem 

(NL, GB) 
Respondenti reagovali velmi pozitivně na propagační brožuru, kde se 

někteří mohli poprvé seznámit se skutečnými obrazy z České republiky.

Britští respondenti, kteří se domnívali, že Čechy jsou nudné a 

nezajímavé místo, po prohlédnutí brožury zcela změnili názor. 
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Přestaví 

atraktivní obrazy 

(NL, GB)  

Brožura zdůrazňuje krásu krajiny, zajímavou architekturu a památky. 
Respondenti zjistili, že by se v Čechách vyplatila i delší dovolená, než 
jen pouhý víkend. 
 

Tip  Bylo by dobré, kdyby zde byla uvedena správná výslovnost názvů – 
jmen v češtině. 
Dále by brožura měla ukázat místa, kde se lze bavit – restaurace, bary, 
koncerty, ukázky outdoorových aktivit v přírodě. 

 


	SOUČASNÝ STAV INFORMOVANOSTI O ČESKÉ REPUBLICE 
	Zpráva je psána tak, že na levém okraji stránky je vždy glosa vyjadřující hlavní myšlenku většího odstavce vpravo. U této glosy jsou v závorce vypsány země, kde se takový názor objevil. Země jsou označeny mezinárodními zkratkami (pro upřesnění: NL – Nizozemí, D – Německo, GB – Velká Británie).
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