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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum verejného mínení 
Sociologický ústav AV CR 

Jilská 1, Praha 1 
Tel./fax: 286 840 129 

E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz 

 
 

Ceská hospoda 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše spolecnost 2004 
Otázky:    OR.108 OR.113 OR.114 
Termín terénního šetrení:  13. – 20. 9. 2004 
Pocet respondentu:   1053 
Reprezentativita:    obyvatelstvo CR ve veku od 15 let 
Výber respondentu:  kvótní výber 
Zverejneno dne:   11. ríjna 2004 
Zpracoval:    Jirí Vinopal 
 
 
V rámci tematického šetrení kulturních, sociálních a historických aspektu ceské 
hospody a piva byly položeny i dotazy, sledující obraz ceské hospody v ocích 
verejnosti. 
 
1. Co je „ceská hospoda“ 

První otázka tohoto bloku se zajímala o to, co si lidé pod pojmem ceská hospoda 
predstavují;1 výsledky lze najít v tabulce 1. 
 
Tabulka 1. Asociace k pojmu ceská hospoda 
Pivo 45 
Štamgasti, kamarádi 28 
Zakourenost prostredí 21 
Typický tradicní jídelnícek  18 
Diskutování, hovory o všem, výmena zkušeností 15 
Alkoholismus, kažení morálky, utrácení penez ap. 15 
Zábava a dobrá nálada 14 
Pohoda a odpocinek 13 
Hlucnost prostredí 13 
Dobré možnosti obcerstvení 11 
Spolecenský a kulturní život 11 
Špatná hygiena, cistota 9 
Mužské prostredí 7 
Hospoda jako místo hraní her 7 
Zarízení hospody 5 
Dobrý personál a obsluha 5 

                                                                 
1 OR.108 „Venujme se ted ješte chvíli jednomu konkrétnímu druhu restauracních zarízení, a to 
hospodám. Pokuste se prosím tremi slovy ci krátkými výroky jednoduše vyjádrit, co vlastne je 
ceská hospoda. S cím si ji spojujete, co se Vám vybaví, když se rekne ceská hospoda.“ 
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Lidové a obycejné prostredí 5 
Typické ceské prostredí, tradice 4 
Únik od starostí 3 
Sledování TV (sportovní prenosy) 3 
Hudba a zpev 3 
Nižší sociální vrstvy 3 
Vysvetlivky: hodnoty uvádejí procentuální podíl dotázaných, kterí uvedli danou 
asociaci. 

Jak je patrné, nejcasteji uvádenou asociací k ceské hospode je pivo. Ackoli jde o 
skutecnost zcela jiste relevantní, její výrazná dominance je nicméne do znacné 
míry podporena skutecností, že tématem rozhovoru bylo krome hospody práve 
pivo. Respondenti tak meli k této asociaci kognitivne velice blízko a 
pravdepodobne ji uvádeli ve vetším množství, než by cinili za jiných okolností. 

Skutecnosti, které si lidé spojují s ceskou hospodou, se dají rozdelit na nekolik 
druhu. Na jedné strane existuje pozitivne ladené vnímání hospodského prostredí 
jakožto místa odpocinku, pohody a dobré zábavy, kde se scházejí kamarádi a 
známí a ti si zde povídají a diskutují o nejruznejších tématech, na druhé strane je 
zretelné i negativne ladené vnímání ceské hospody jakožto zakoureného, 
hlucného a celkove ne príliš cistého prostredí, které prispívá k negativním jevum, 
jako je alkoholismus, kažení morálky ci utrácení penez. Krome techto 
vyhranených pólu lze však identifikovat i postoj, hodnotící danou problematiku 
tak trochu s nadhledem. Hospoda je totiž vnímána také jako ceský kulturní a 
historický fenomén, je zduraznována typicnost a neopakovatelnost jejího 
lidového prostredí, at se to týce vzhledu, zarízení, atmosféry nebo jídelnícku, 
pomerne casto je pak vnímána i její funkce podpory kulturního a spolecenského 
života.  

Je vcelku pochopitelné, že kladne orientovaná hodnocení vyslovují spíše lidé, 
kterí hospody navštevují, což jsou ve vetší míre muži. Oproti tomu ženy (a 
obecne lidé, kterí do hospody chodí méne casto nebo vubec) spíše vyslovují 
hodnocení kritická ci alespon negativne ladená. (Frekvence neutrálních vyjádrení, 
poukazujících zejména na tradicní a kulturní dimenzi, se pak mezi návštevníky a 
„ne-návštevníky“ hospod výrazne neliší.) Nelze však ríci, že by každý clovek 
vnímal pouze jednu z významových dimenzí ceské hospody, a stavel se k ní 
proto jednoznacne pozitivne ci jednoznacne kriticky. Realistictejší nácrt by byl 
spíše takový, že lidé pohlížejí na hospodu z mnoha hledisek, pricemž v ruzných 
situacích mají sklon preferovat ruzná z nich. Vzhledem k velikosti zkoumaného 
vzorku populace pak výsledky uvedené otázky predevším mapují ony rozlicné 
dimenze, z nichž je fenomén ceské hospody nahlížen, a podává tak ucelený 
obraz, jaký ceská hospoda vytvárí v predstavách celku ceské verejnosti. 

Za zmínku pak v této souvislosti stojí ješte prinejmenším jedna okolnost: 
výsledky výzkumu mimo jiné velice názorne demonstrují genderový význam 
ceské hospody. V souladu s životní zkušeností vetšiny z nás totiž i výsledky 
otázek, sledujících aktuální chování, ukazují, že v prípade „ceské hospody“ jde o 
mužské prostredí: tretina žen v hospode nikdy nebyla, z mužu pouze 10 %, 
naopak tretina mužu chodí do hospody prumerne alespon 1X týdne, zatímco tak 
ciní pouze 5 % žen. Avšak tomu, že nejde o zcela bezproblémove vnímanou 
skutecnost (ci spíše že nejde o fakt nevnímaný, nebot zcela samozrejmý), 
nasvedcují výslovné poukazy na mužský charakter prostredí, které uvádí nemalý 
podíl dotázaných (7 %), prevážne žen. Jinými slovy lze ríci: nejenže je hospoda 
v soucasné dobe doménou mužu objektivne, ale je za takovou i subjektivne 
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považována. Otázku, zda je to spíše kladné nebo záporné zjištení, však 
ponechme povolanejším z rad výzkumnic a výzkumníku genderových otázek.  

 

2. Funkce hospod 

Další dve specializované sady otázek byly venovány funkcím, které mohou 
hospody plnit jak na úrovni celé spolecnosti, tak i na úrovních sociálních skupin a 
jednotlivcu.2 
 
Tabulka 2. Funkce hospod v soucasnosti – souhlas s výroky 
V hospodách se casto domlouvají sousedské výpomoci, výmeny, prodeje, 

melouchy ap. 
85 

Lidé se do hospod chodí odreagovat od každodenních starostí. 83 
Hospody jsou významnou soucástí ceské kultury a tradic. 76 
V hospode se clovek dozví plno zpráv a informací, ke kterým se jinak 

nedostane.  74 

Hospoda je duležitým místem pro setkávání prátel, známých, kolegu ap. 73 
Hospody jsou castými organizátory kulturních akcí - zábavy, plesy, schuze, 

prednášky ap. 65 

Hospody jsou duležitým místem pro setkávání lidí, vytvárení známostí a 
sociálních kontaktu. 63 

Hospody odvádejí rodice od jejich rodin. 57 
Jednou z hlavních prícin alkoholismu je chození do hospod. 53 
Lidé se chodí do hospod opíjet, aby zapomneli na to, co se deje kolem 

nich. 47 

Hospoda je jedním z mála míst, kde se dá mluvit o politice. 42 
Jít do hospody je pro lidi takrka jediná zábava. 33 
Vysvetlivky: hodnoty udávají podíl respondentu, kterí odpovedeli, že s daným 
výrokem „spíše“ ci „rozhodne souhlasí.“ Tzn., že dopocet do 100 % v každém 
rádku tvorí odpovedi „spíše“/“rozhodne nesouhlasí“ + „neví, nedokáže posoudit.“ 
 

Také výsledky této otázky nasvedcují vysoké variabilite významu, jaké muže 
hospoda v myslích lidí nabývat. Jak je patrné z tabulky 2, z nabízených možností 
dotázaní nejcasteji souhlasí s tím, že hospody fungují jednak jako jakési 
zprostredkovatelny výpomoci všeho druhu, jednak jako místo odreagování se od 
každodenních starostí. Mezi další tri duležité aspekty ceských hospod dále 
z pohledu lidí patrí jejich kulturní a tradicní rozmer, informacní potenciál a 
možnost vytvárení zázemí pro setkávání prátel, známých apod. O neco méne 
casto, nicméne stále ješte nadpolovicním podílem dotázaných, je pak hospoda 
vnímána jako castý organizátor kulturních akcí a jako duležité místo pro 
vytvárení sociálních kontaktu. Více, než polovina dotázaných však také zároven 
hospody považuje za jednu z hlavních prícin alkoholismu a pricítá jim vinu na 
dezintegraci rodinného prostredí. Spíše nesouhlasné postoje jsou naopak 
zaznamenávány k výrokum o hospodách jakožto výhradním zprostredkovateli 
zábavy a jakožto platformy pro hovory o politice; konecne souhlasu se nedostává 
ani spojení hospody s radikálním únikem od reality. 

                                                                 
2 OR.113 „Nyní vám prectu nekolik výroku o hospodách a Vy mi prosím u každého z nich reknete, 

zda souhlasíte ci nesouhlasíte s tím, co tvrdí.“ 
OR.114 „A vzpomenete -li si na situaci pred rokem 1989, souhlasíte ci nesouhlasíte s tím, co tvrdí 
tyto výroky?“ 
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Ješte zajímavejší, nežli jednoduchý popis funkcí hospod, je ovšem jejich srovnání 
se situací pred rokem 1989. Z duvodu neexistence relevantních údaju z oné doby 
sice nelze požadované informace zjistit jiným zpusobem, nežli ne zcela 
objektivním retrospektivním dotazováním, nicméne i to prináší nekteré zajímavé 
poznatky. 

Tak v první rade je patrné oslabení nekterých funkcí, které jsou s hospodským 
prostredím tradicne spojovány.  

Zejména jde o funkce sociální, jakými jsou zprostredkování výpomoci všeho 
druhu, vytvárení prostredí pro setkávání prátel a místa získávání nových 
sociálních kontaktu.  

 
 
Tabulka 3a. Porovnání sociálních funkcí 

pred 
r. 89 

po 
r. 89 

V hospodách se casto domlouvaly sousedské výpomoci, výmeny, 
prodeje, melouchy ap. 

98 93 

Hospoda byla duležitým místem pro setkávání prátel, známých, 
kolegu ap. 86 78 

Hospody byly duležitým místem pro setkávání lidí, vytvárení 
známostí a sociálních kontaktu. 82 71 

Vysvetlivky k tabulkám 3a - 3e: hodnoty udávají podíly respondentu, kterí 
odpovedeli, že s daným výrokem „spíše“ ci „rozhodne souhlasí,“ pricemž za 
úcelem umožnení adekvátního porovnání byly z analýzy predem vylouceny 
odpovedi „neví, nedokáže posoudit.“ Dopocet do 100 % v každé bunce proto 
tvorí pouze odpovedi „spíše“/“rozhodne nesouhlasí.“  
Uvedené formulace výroku odpovídají retrospektivní otázce na situaci pred rokem 
1989. Konkrétní znení ekvivalentních výroku, sledujících situaci soucasnou, lze 
najít v tabulce 2.  
 
Výrazne je v soucasné dobe oslabena i funkce informacní, což ze zrejmých 
duvodu platí zejména pro politická témata,…  
 
Tabulka 3b. Porovnání informacních funkcí 

pred 
r. 89 

po 
r. 89 

V hospode se clovek dozvedel plno zpráv a informací, ke kterým se 
jinak nedostal. 

90 81 

Hospoda byla jedním z mála míst, kde se dalo mluvit o politice. 71 49 
 
…jakožto i funkce kulturní, která oslabuje jak v podobe organizování kulturních 
akcí, tak výrazneji v podobe výlucnosti v poskytování jakékoli zábavy.  
 
Tabulka 3c. Porovnání kulturních funkcí 

pred 
r. 89 

po 
r. 89 

Hospody byly castými organizátory kulturních akcí - zábavy, plesy, 
schuze, prednášky ap. 

88 72 

Jít do hospody byla pro lidi takrka jediná zábava. 55 36 
 
Dvojznacne videna je pak funkce psychologická, nebot zrejme zejména 
v dusledku zmeny politického režimu je oslabeno poskytování radikálního úniku z 
reality, zatímco jemnejší funkce odreagování se od reality zustává na stejné 
úrovni.  
 
Tabulka 3d. Porovnání psychologických funkcí 

pred 
r. 89 

po 
r. 89 

Lidé se chodili do hospod opíjet, aby zapomneli na to, co se deje 
kolem nich. 

59 52 
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Lidé se do hospod chodili odreagovat od každodenních starostí. 90 90 
 
Na stejné úrovni jako pred rokem 1989 zustávají v ocích verejnosti také 
negativní funkce hospod jakožto duležitého aktéra na poli vytvárení závislosti na 
alkoholu a na poli dezintegrace rodinného prostredí. 
 
Tabulka 3e. Porovnání negativních spolecenských funkcí 

pred 
r. 89 

po 
r. 89 

Jednou z hlavních prícin alkoholismu bylo chození do hospod. 58 57 
Hospody odvádely rodice od jejich rodin. 63 63 
  
Záverem lze shrnout, že obraz ceské hospody ve verejném mínení je sice 
náležite pestrý, nicméne má pomerne jasné kontury a zretelný rám. Aspektu, 
jejichž pomocí lze prostredí ceské hospody popisovat a hodnotit, je velké 
množství, jak ukázala variabilita jednotlivých asociací, které jsou s ním spojené. 
Na druhou stranu lze však nalézt spolecné prvky a spojnice v podobe základních 
charakteristik (jednoduchost, lidovost, typicnost, neuhlazenost, príjemná 
atmosféra, pivo) i hodnocení (pozitivní, negativní, „nadhledové“), které vytvárejí 
zrejmou konzistenci daných predstav. Konecne lze taktéž na základe výsledku 
aktuálního výzkumu (jakožto koneckoncu i na základe „zdravého rozumu“) 
definovat základní principy v podobe sociálních, kulturních, informacních a 
psychologických funkcí, podle nichž jsou tyto predstavy vytváreny a 
strukturovány. 


