Kdo je dnes
O VÝZKUMU
Sběr dat byl realizován
formou on-line dotazování s účastí
507 občanů ČR starších 18 let
v únoru 2015.

GENTLEMAN?
„Gentleman je komplexní pojem. Zahrnuje společenské chování,
zdvořilost, galantnost, eleganci v oblékání, společenské postavení,
respekt okolí. Většina těchto atributů vzala za své, proto se pojem
dříve tak jasně definovaný rozpadá. Z ulic měst mizí elegance, podle
které jste gentlemana poznali z dálky, místo plášťů se nosí péřovky,
místo aktovek batohy,“
uvádí Ladislav Špaček, česká ikona gentlemanství a konzultant
v oboru etikety a komunikace.
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CHARAKTERIZUJÍCÍ
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35 % dotazovaných mužů se
prý gentlemansky nechová
z toho důvodu, že k tomu
nedostávají od žen prostor.
Naopak 77 % žen mužům tento
prostor poskytuje a 65 % mužů
tuto výzvu vnímá. I přesto
se často jako gentlemani
nechovají.
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KDO JE GENTLEMAN?

OLDŘICH NOVÝ
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KDO DALŠÍ?

KAREL GOOT
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Téměř polovina respondentů
(42 %) nedokázala uvést vůbec
žádné jméno. Z českých a
zahraničních osobností, jejichž
výskyt nebyl větší než 5x
figurovala jména např. herce
Jiřího Bartošky, Michala
Horáčka. Ze zahraničních
George Cloony, James Bond
či Leonardo di Caprio

NEDOKÁZALI UVÉST JMÉNO
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„Za fakt, že je
gentlemanů v české
společnosti stále

Gentleman je člověk, který

méně, je z velké

nikdy neurazí city druhého.

části zodpovědná
výchova v rodině“

PROČ
GENTLEMANŮ
UBÝVÁ?
38 % respondentů uvedlo,
že v rodině chybí dominantní
mužský vzor gentlemana,
který by tyto hodnoty předával
budoucím generacím.“
Další část (24 %) je pak toho
názoru, že gentlemanství
nenahrává ani rychlé tempo
dnešní doby a vliv západní
kultury.

CITÁTY Z ANGLICKÉ
TRADICE

Charakteristické rysy pravých
gentlemanů, jako jsou úcta
k ženám, slušnost a čestnost,
kolem sebe ve společnosti vnímá
pouze 36 % dotazovaných.

Je třeba tří generací k tomu,
než vyroste Gentleman.

