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POVĚDOMÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI 

O ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE 

 

CZECH PEOPLE AWARENESS ABOUT THE PEOPLE'S REPUBLIC CHINA 

 

Veronika Humlerová, Roman Švec, Petra Martíšková 
1
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Roman Švec is an assistant professor at the Department of Tourism and Marketing at The 

Institute of Technology and Business in České Budějovice, Czech Republic. His research and 

pedagogical activities focus on trade and tourism. 

Petra Martíšková works as an assistant professor at the Department of Tourism and Marketing 

at The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Czech Republic. She 
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Abstract 

The People's Republic of China is known all over the world thanks to many circumstances. 

Some experts call it a population record breaker, others as an economic miracle of recent 

years. Although it is one of the major trading partners in many political powers. This is not 
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the case with the Czech Republic. The People's Republic of China is the 4th largest trading 

partner for the Czech Republic and since 2006 the second largest importer. For the Czech 

Republic, the People's Republic of China is the 18th largest export market. The Government 

of the Czech Republic is trying to build Czech-Chinese relations with the great support of the 

Czech President. But how does Czech society perceive China? Do they see it as a strategic 

partner with a vision of capital influx and a revival of the economy or competition of 

domestic goods, a country without political freedoms and environmental problems? The aim 

of the article is to find out the attitude of the Czech population towards the People's Republic 

of China in the most frequent topics that have resonated in the media in recent years: 

economics, sustainable production and the environment. 

 Key words: People`s Republic of China, Czech-Chinese Relations 

 

Abstrakt 

Čínská lidová republika je známá v celém světě díky mnoha okolnostem. Někteří odborníci ji 

nazávají jako populační rekordman, jiní jako ekonomický zázrak posledních let. Ačkoliv je 

trnem v oku mnoha politických mocností, bývá jedním z jejich hlavních obchodních partnerů. 

Nejinak je tomu u České republiky. Čínská lidová republika je pro Českou republiku 4. 

největším obchodním partnerem a od roku 2006 druhým největším dovozcem. Pro Českou 

republiku je Čínská lidová republika 18. největším exportním trhem. Vláda České republiky 

se snaží budovat česko-čínské vztahy, a to s velkou podporou prezidenta ČR. Jak ale vnímá 

Čínu česká společnost? Chápou ji jako strategického partnera s vidinou přílivu kapitálu a 

oživení ekonomiky nebo konkurenta domácímu zboží, zemi bez politických svobod 

a ekologickými problémy? Cílem článku je zjistit postoj českého obyvatelstva k Čínské lidové 

republice v nejfrekventovajších tématech, která v posledních letech nejvíce rezonují 

v médiích, a to ekonomice, udržitelné výrobě a životnímu prostředí. 

Kľúčové slová: Čínská lidová republika, Česko-čínské vztahy 

 

Úvod 

Česko-čínské kontakty můžeme datovat do doby rakouska-uherska, nicméně významu nabyly 

po konci první světové války, kdy v roce 1919 otevřela Československá republika (ČSR) 

první konzultát v Charbin. První bilaterálná smlouva byla podepsána až v roce 1930 v 

Nanjing. Ačkoli ČSR nebyla v Číně příliš známá, v průmyslových a obchodních kruzích si 

vydobyla renomé převážně díky dodávkám strojírenských výrobků, spotřebního zboží (Baťa), 

investičních celků (Vítkovice Steel, Skoda auto), průmyslového zboží a především zbraní. 

(Trhlík 1985, Bakešová, 1997) K rozkvětu československo-čínských vztahů došlo až po 2. 

světové válce, kdy komunistické Československo uznalo nově vzniklou Čínskou lidovou 

republiku již v roce 1949. U příležitosti první československé návštěvy na vládní úrovni byly 

v roce 1952 podepsány první bilaterální dohody. V 50. letech 20. století bylo také vytvořeno 

první dopravní a telekomunikační spojení mezi ČSR a ČLR, které předznamenalo budoucí 

obchodní výměnu. Dle Fürst (2010) představuje éra 50. let 20. století nejintenzivnější a 

nejmnohostrannější období kooperace v česko-čínských vztazích. 

 

Protože byla ČLR ideologicky spřízněnou ekonomikou, Československo s ní rozvíjelo 

vzájemné vztahy, které ale až do poloviny devadesátých let minulého století nebyly příliš 
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intenzivní. Mezi roky 1995 a 2005 vzrostl objem tuzemských exportů z Čínské lidové 

republiky téměř devatenáctkrát, zatímco české exporty se zvýšily pouze trojnásobně. Dohoda 

o hospodářské spolupráci byla podepsána v roce 2004, v následných letech však diplomatická 

aktivita postupně klesala, i přes stále se zvyšující objem vzájemných obchodů. (Slabá, Švec, 

Hudečková, & Kučera, 2015) 

V posledních letech dochází dle Kunešové (2014) k restrukturalizaci česko-čínského 

vzájemného obchodu. Zatímco v polovině 90. let minulého století dominovaly importu z 

Čínské lidové republiky zejména textil (obuv, pánské a dámské oděvy), hračky a sportovní 

náčiní a tuzemskému exportu do Čínské lidové republiky zejména motorová vozidla, surové 

železo, ocel a pístové spalovací motory, v dnešní struktuře tuzemských exportů vládnou části 

a součásti motorových vozidel, strojírenské produkty, elektrotechnické produkty.  

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu (2014) dlouhodobě roste obrat vzájemného 

obchodu a na základě tohoto vývoje lze tvrdit, že Čínská lidová republika je čtvrtým 

největším obchodním partnerem České republiky (za Německem, Slovenskem a Polskem). 

Pro Českou republiku je Čínská lidová republika 18. největším exportním trhem. Vývozy ČR 

do Číny mají dlouhodobě rostoucí tendenci. Největší nárůsty byly zaznamenány v letech 2007 

a 2011. Jen za posledních pět let pak vzrostly o téměř 68 %. 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky prohlašuje, že Čína představuje jednu 

z největších světových ekonomik a důležitého aktéra při řešení problémů globálního 

významu. Česká republika bude ve vztahu k Číně usilovat o pravidelný politický dialog, který 

jí umožní rozvíjet spolupráci v celé řadě oblastí včetně ekonomiky, zdravotnictví, ochrany 

životního prostředí, vědy a výzkumu, kultury a lidských práv. Hlavní rámec pro dialog s 

Čínou představuje vedle bilaterálních vztahů strategické partnerství mezi  U a Čínskou 

lidovou republikou. Příležitost k rozvoji vzájemných ekonomických vztahů spatřuje ČR 

rovněž ve sjednání investiční dohody mezi  U a Čínou. (Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky, 2016) 

 

Výsledky 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit postoj českého obyvatelstva k Čínské lidové republice. 

Tento výzkum byl proveden formou sběru dat – dotazníkového šetření. Dotazník byl během 

dvou měsíců dostupný online a také byl distribuován fyzicky. Celkem bylo vyplněno 567 

dotazníků, jejich poměr byl 60:40 pro online formu. Poměr respondentů z hlediska pohlaví 

byl téměř vyrovnaný, 49 % tvořily ženy, 51 % pak muži. Dotazníkového šetření se zúčastnily 

všechny věkové kategorie, s různým vzděláním i místem bydliště. Největší podíl respondentů 

tvořily věkové skupiny 18-25 a 26-35, obě skupiny shodně 28 %. 16 % dotázaných bylo ve 

věku 36-45 let, 13 % ve věku 46-60 let a 4 % pak bylo mladších 18 let. Z hlediska dosaženého 

vzdělání byly opět vyrovnané skupiny se středoškolským vzděláním s maturitou a 

s vysokoškolským vzděláním, obě shodně 36 %. Dále byli zastoupeni respondenti s výučním 

listem 13 % a nejméně pak se základním (8 %) a vyšším odborným (7 %) vzděláním. 34 % 

dotázaných bydlí ve městě do 50 000 obyvatel, 27 % pak ve městě nad 100 000 obyvatel, 24 

% v obci do 5 000 obyvatel a zbylých 15 % ve městě do 100 000 obyvatel. 

Z dotazníku vyplynulo, že 80 % respondentů považuje Čínskou lidovou republiku za 

velmoc, pro 20 % z nich ČLR velmocí není. 39 % z nich vidí hlavní důvod vzestupu ČLR 

v rychlé adaptaci, tedy schopnosti ve velmi krátkém čase vyrobit prakticky cokoli. Sami 
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Číňané se rádi často chlubí tím, že ačkoliv nevynalezli úplně všechno na světě, dokáží cizí 

produkty zdokonalit a vyrobit je ještě lépe. 33 % dotázaných pak vidí hlavní důvod 

v benevolentní legislativě, např. v oblasti lidských práv (možnosti dětské práce, slabé 

vynutitelnosti pracovního práva apod.). 27 % pak vidí důvody zejména v levné pracovní síle a 

jejím dostatku.  

Udržitelný růst je další téma, které se v souvislosti s ČLR zmiňuje. Růst čínského 

HDP na osobu je vysvětlován velkým množstvím levné pracovní síly, což ale není úplně 

přesné. Růst čínského HDP na osobu za posledních 30 let můžeme vysvětlit spíše 

technologickým pokrokem a změnami ve světě. Další významný vliv na růst čínské 

ekonomiky má čínská vláda, resp. její velký podíl na řízení ekonomiky a schopnosti změny 

rychle implementovat. Na rozdíl od mnoha světových ekonomik, v Čínské lidové republice 

vláda alokuje zdroje a přímo nebo nepřímo řídí velkou část národních aktiv a příjmů. (Klub 

investorů, 2011) Odpovědi respondentů na otázku ohledně udržitelnosti současného růstu a 

pozice nejsou příliš vyhraněny, jejich odpovědi ilustruje následující graf č. 1. 

 

 
Graf 1 – Jsou současný růst a pozice ČLR ve světě udržitelné? 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Odvětví, které je pro čínský hospodářský růst nejvýznamnější (viz graf 2), zhodnotila více jak 

polovina respondentů elektrotechnický průmysl. Jak uvádí Businessinfo.cz (2017), hlavní 

vývozní položky ČLR tvořilo v roce 2017 strojírenství a elektrické produkty (58,4 %). 

Respondenti považují za další významná odvětví textilní a obuvnický průmysl, a to 27 % 

z nich. Ze statistik vyplývá, že jak textilní, tak i obuvnický průmysl jsou významné a tvoří 

přibližně 26 % vývozních položek ČLR. 
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Graf 2 – Jsou současný růst a pozice ČLR ve světě udržitelné? 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Nápis Made in China najdeme celé řadě výrobků, experti se shodují, že je takřka nemožné žít 

bez všeho co nese toto označení nebo obsahuje „něco“ z Číny. Přesto se 3 % dotázaných 

domnívá, že nevlastní žádný čínský výrobek, 97 % to však potvrzuje. Důvod koupě takového 

výrobku se však různí. Ač se respondenti domnívají, že pro většinu Čechů je nejdůležitější 

cena (79 % dotázaných), jak ukazuje graf 3, sami si výrobek z ČLR kupují proto, že se jim 

líbí (40 %), příp. proto, že neexistuje jiná alternativa (24 %), cena vedla k nákupu 20 % 

dotázaných. Dalšími důvody pak jsou kvalita (8 %), reference (5 %) nebo dostupnost (3 %). 

 

 
Graf 3 – Důvody nákupu zboží z ČLR 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Domácí stát se snaží ochraňovat svoje výrobky před (levnou) konkurencí z dovozu. Je proto 

zajímavé znát preference spotřebitelů, zda dávají přednost domácímu zboží před zahraniční, 

resp. zda se vůbec zajímají o zemi původu zboží, které nakupují. 36 % respondentů se dívá, 

odkud zboží pochází, ale není to pro ně rozhodující. 32 % pak zohledňuje zemi původu, než si 
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výrobek koupí. Pokud by však měli možnost rozhodnout se mezi běžným spotřebním zbožím 

z Číny a tuzemskými produkty při přibližně stejné ceně, dalo by 83 % přednost tuzemskému 

produktu, pro 14 % dotázaných není původ zboží rozhodující a 3 % by se rozhodla pro 

produkt z Číny. 

Respondenti byli tázáni i na otázky týkající se životního prostředí v Číně. 51 % 

částečně ví, jak na tom životní prostředí v Číně je, např. z novinových článků nebo televize, 

28 % neví nic o životním prostředí v Číně a 21 % dotázaných se zajímá o životní prostředí 

globálně a o současném stavu životního prostředí v Číně ví. Odpovědi na otázky ohledně 

největšího ekologického problému v Číně ukazuje následující graf č. 4. 

 

 
Graf 4 – Největší ekologické problémy ČLR dle respondentů 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Více jak polovina respondentů považuje za největší ekologický problém ČLR znečištění 

ovzduší (smog), čtvrtina dotázaných pak znečištění vod, 8 % desertifikaci, 5 % kontaminaci 

půdy a 3 % neví, nezajímá se o životní prostředí v Číně. 

Životní prostředí je jedním palčivých témat Číny a v posledních letech jedním 

z nejdůležitějších úkolů čínské vlády pro současnou pětiletku.  nvironmentální technologie 

jsou dlouhodobě řazeny mezi perspektivní obory pro vývoz do Číny. (Czechtrade.cz, Ochrana 

životního prostředí v Číně se stává skutečnou prioritou čínské vlády, 2017) Největší problémy 

má Čína s ovzduším, dle WHO znečištěné ovzduší v Číně přispívalo k více než 1 mil. 

mrtvých v roce 2012, s vodou, v roce 2014 15,7 % podzemní vody byla klasifikována jako 

velmi špatná a dalších 44 % jako relativně špatná a s půdou, dle národního šetření (zveřejněno 

v 2014) 16,1 % z celé půdy Číny a 19,4 % ze zemědělské půdy bylo kontaminováno 

chemickými látkami a nebezpečnými kovy jako je arzén, kadmium a olovo. (Czechtrade, 

2017)  

 

Záver 

Česko-čínské vztahy formálně vznikly v roce 1949 mezi tehdejším Československem a 

Čínskou lidovou republikou. Vztahy se prohloubily hlavně díky obchodu, turismu po začátku 



Vol. 6 (5), pp. 52-58 
 

58   http://www.mladaveda.sk 
 

21. století. Vznikla také celá řad dohod, které vylepšily ekonomické podmínky mezi oběma 

zeměmi. Co se týče vnímání Čínské lidové republiky je u české společnosti velmi silně 

ovlivněno médii. Ta mají zásadní vliv na to, jak si k ČLR utváří Češi postoj a názory. Mezi 

nejdůležitější témata patří ekonomika a to zejména čínské výrobky a jejich kvalita, příp. 

padělky, vliv vlády a životní prostředí. Většina respondentů v provedeném výzkumu vnímá 

Čínskou lidovou republiku spíše pozitivně, má o ní poměrně dobrý přehled a neznamená pro 

ně jen trh s levným a nekvalitním zbožím.  

 

 

Tento článok odporúčala na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

 Ing. Tsolmon Jambal, Ph.D. 
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