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Co je sonda? 

 Jedná se o jednoduchý a rychlý on-line/CATI/PAPI 
výzkum na panelu respondentů, který se vztahuje  
k aktuálním otázkám.  

 Nemá ambice plně reprezentativního a vysoce kvalitního 
výzkumu veřejného mínění – je to rychlá sonda, která 
přinese pohled veřejnosti na aktuální události. 

 

 Sběr dat proběhl únoru 2015 s účastí 685 občanů ČR 
starších 18 let formou on-line dotazování. Byly použity 
kvóty podle pohlaví, věku, vzdělání. 



Existují dnes ještě gentlemani 

Náměstí, 
centrum 22 % 

Gentlemani určitě jsou, podle 
většiny je jich ale málo. 

 
Skeptičtější jsou především ženy. 
Ty jsou o jejich existenci zcela 
přesvědčeny z 25 %, zatímco muži 
z necelých 50 %. 

1% 

36% 

63% 

Ne

Určitě ano

Ano, ale je jich velmi málo



Proč jich je tak málo? 

Náměstí, 
centrum 22 % 

Podle většiny respondentů je 
problém především v rodině, kde 
chybí vzory. Čtvrtina se také 
domnívá, že za malý výskyt může 
moderní doba. 

 
Na určení důvodů má silný vliv 
vzdělání. Lidé se základním vzděláním 
či vyučeni vidí největší problém  
v moderní době a až poté v rodině. 
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Problém je především v rodině, ve
které chybí vzory pro mladé muže.

Problém je především v moderní
době, dnešní rychlá doba a západní
kultura gentlemany nevychovává.

Problém je především v samotných
mužích, pro které gentlemanství nic

neznamená, nepřijímají ho, i když…

Problém je především ve výchovných
institucích (školách), které mladé
muže k gentlemanství nevedou.

Problém je především v médiích,
která gentlemany příliš neprosazují,

neukazují příklady, spíše naopak.

Problém je především v komunismu,
který gentlemanům nepřál, a dnešní
moderní doba nestačila ještě tento…

Problém je především v ženách, které
nedokáží muže patřičně ocenit a dát
jim šanci se gentlemansky projevit,…



Co gentlemany charakterizuje? 

Náměstí, 
centrum 22 % 

Podle třetiny respondentů je to 
úcta k ženám  gentlemanství je 
zde redukováno směrem k ženám. 
Necelá čtvrtina za 
gentlemanstvím vidí vlastnost – 
Slušnost. 
 
Když bychom dali všechny 
charakteristiky dohromady, 
gentleman je muž, který 
projevuje pozornost a úctu  
k ženám, chová se galantně.  
Je ochotný komukoli pomoci 
a k sobě i ostatním je čestný. 
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 úcta k ženám

 šlusnost

 chování

 ochota

 galantnost

 pozornost

 čestnost

 jiné

 nic neuvedeno



Hodnocení žen 

Náměstí, 
centrum 22 % 

Podle žen ¾ z nich prostor k gentlemanství spíše či určitě dávají. 
Muži tento prostor podle žen spíše nevyužívají. Jen 36 % žen uvedlo, že se v jejich okolí 
vyskytují spíše či určitě gentlemani. 
Jsou podle žen jejich partneři gentlemani? 57 % žen vedle sebe má více či méně gentlemana, 
31 % má doma gentlemana tak napůl. Zbytek pak svého partnera za gentlemana nepovažuje. 

Příliš ne, a to  
i když chtějí. 

1% 
Spíše ne, jen 

když si 
vzpomenu. 

22% 

Spíše ano, 
prostor spíše 

dávám. 
52% 

Určitě ano 
25% 

Dávají ženy prostor? 

Téměř vůbec.; 
9% 

Spíše se 
gentlemansky 
neprojevují, 

pouze někteří 
ano, 

výjimečně.; 
55% 

Spíše ano, 
gentlemani  
v mém okolí 
jsou.; 34% 

Určitě ano, 
gentlemanů je 
v mém okolí 

dostatek.; 2% 

A projevují se muži gentlemansky? 



A co na to muži? 

Náměstí, 
centrum 22 % 

Muži se domnívají, že prostor určitě či spíše dostávají, myslí si to 65 %  
z nich. 
Muži podle sebe gentlemany jsou, mají ale rezervy. To alespoň tvrdí 2/3 z nich. 

Příliš ne; 9% 

Spíše ne; 26 % 

Spíše ano; 49% 

Určitě ano; 
16% 

Dostávají muži od žen prostor k 
gentlemanství? 
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9% 

23% 

64% 

3% 

Vůbec

Spíše ne, myslím, že jím spíše
nejsem.

Ani ano, ani ne, nevím, neřeším to

Spíše ano, mám ale rezervy

Určitě ano, jsem ryzí gentleman

Považují se muži za gentlemany? 



Příklady gentlemanů z minulosti 

Náměstí, 
centrum 22 % 

Z konkrétních jmen zazníval 
nejčastěji prvorepublikový herec 
Oldřich Nový, často také první 
československý prezident  
T. G. Masaryk. 

 

Necelá polovina respondentů si ale 
nikoho z minulosti nevybavila, což 
ukazuje, že mnozí z nás nevidí ani 
vzory, ve kterých by se mohli 
zhlédnout. 
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 Oldřich Nový

 T.G.Masaryk

 Ladislav Špaček

 Václav Havel

 české osobnosti-herci, spisovatelé

 zahraniční osobnosti -
herci,spisovatelé

 jiné

 nevím



Příklady gentlemanů z přítomnosti 

Náměstí, 
centrum 22 % 

Ladislav Špaček, autor knihy 
Etiketa a komunikace, autorita  
v oblasti slušného chování, se 
vybavil lidem nejvíce. Jen těsně 
za ním se umístil Marek Eben. 

 

Necelá polovina respondentů si ale 
nikoho nevybavila, což souvisí  
s malým přesvědčením o tom, že 
mezi námi nějací praví gentlemani 
jsou. 
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 Ladislav Špaček

 Marek Eben

 Karel Gott

 Karel Schwarzenberg

 Ondřej Havelka

 česé osobnosti - herci, spisovatelé

 zahraniční osobnosti - herci,
spisovatelé

 jiné

 nevím
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