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Garbology: the mirror of consumer society

Abstract—Garbology has shown great potential in 
its ability to contribute to social sciences since the 
seventies of the previous century. Nevertheless, it 
is yet to gain full recognition by  Czech academia 
and most Czech studies of waste remain primar-
ily concerned with environmental or economic 
issues. The presented research aims to shed 
light on the consumption patterns of two urban 
sites in the Pilsen region: Vinice‘s  large commu-
nal buildings and Sylvan‘s  attractive blocks of 
flats, constructed over the course of the past two 
decades. Thematically, we focus on households‘ 
bias towards either Czech or foreign commodi-
ties, brands, and the amount of resources watsed, 
which in turn attests to the extent of planning 
involved in Czech households´ consumption pat-
terns. The research was conducted at the munici-
pal waste landfill in Chotíkov. During four weeks 
in the field we analyzed in detail over 3,000 pieces 
of garbage with a  total weight exceeding 130 kg. 
Records were digitized directly in the field using 
a  tablet. Preliminary results indicate qualita-
tive differences in consumption in the surveyed 
sites. The differences are reflected in both the 
preference of certain brands of goods, and in 
the amount of discarded food. Also, the research 
identified large amount of potentially recyclable 
waste in the municipal solid waste.  The results of 
the research indicate the potential of garbology in 
shedding light on contemporary social practices 
associated with waste.

Keywords—garbology, consumption, planning, 
brands, taste

ÚvOd1

Základním rysem soudobé západní společnosti 
je konzumní způsob života. Tento životní styl 
však s sebou nese důsledky, se kterými je nutné 
se vyrovnat. Jedním z  důsledků je i  produkce 
odpadu. S odkazem na zátěž, kterou odpady pro 
lidstvo představují, se jako největší výzva sou-
časnosti jeví efektivní způsob likvidace odpadů. 
Důraz na odstranění a  stabilizaci materiálních 
zbytků konzumace vede k  preferenci ekono-
mického či ekologického hlediska (Štěpánek 
a  Jílková 1998; Polanecký 2003). Na odpad 
však můžeme nazírat i z jiného úhlu. Garbologie, 
tedy společenskovědní studium odpadu, ukáza-
la svůj potenciál již v 70. letech minulého století 
(Rathje a  Murphy 2001; Wallendorf a  Reilly 
1983; Cote et al. 1985; Reilly a  Wallendorf 
1987). Přesto zůstala pro české prostředí po 
dlouhá léta spíše nepovšimnuta. Na následu-
jících stránkách se pokusíme ukázat, že odpad 
nemusíme vnímat pouze jako problém, ale také 
jako prostředek k pochopení každodenního jed-
nání aktérů v současné společnosti.

Produkce odpadu provází lidstvo od samého 
počátku. Po většinu lidské historie lidé odha-
zovali odpad jednoduše tam, kam je napadlo 
(Rathje a  Murphy 2001: 32–33; Melosi 2004: 
2). Postupné snižování mobility však s  sebou 

1 Realizace Plzeňského garbologického projektu byla 
podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
(projekt NOTES CZ 1.07/2.3.00/20.0135) a Studentskou 
grantovou agenturou Západočeské univerzity v Plzni (SGS-
2012-061). Poděkování patří i  Plzeňské teplárenské, a.s., 
za poskytnutí výzkumného prostoru a logistickou podporu 
a rovněž firmě Becker Bohemia, s.r.o., za zajištění svozu ko-
munálního odpadu. Rádi bychom také poděkovali Viktorovi 
Rumpíkovi, který byl součástí výzkumného týmu, a  Anně 
Pankowské za dočasnou výpomoc v terénu. Publikace člán-
ku byla podopořena grantem AntropoWebzin 2011–2012 
přiděleným v rámci Studentské grantové soutěže ZČU pod 
číslem SGS-2011-031 a grantem Studentské vědecké kon-
ference ZČU pod číslem SVK2-2012-001.
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přinášelo hromadění odpadu na jednom místě. 
Takové kumulace se staly zdrojem informací 
pro archeology, a  to zejména v  městském pro-
středí s  větší hustotou obyvatelstva a  absencí 
domácího zvířectva, které by mohlo zlikvido-
vat například rostlinné zbytky (Melosi 2004: 
1–7). Urbanizační procesy během průmyslové 
revoluce celou situaci ještě zhoršily. S  rapid-
ním nárůstem odpadu z  továren vzrostlo i  rizi-
ko zdravotních a environmentálních problémů. 
Vybudování systému, který by situaci zlepšil, 
bylo nezbytné. Právě v  19. století je věnována 
zvýšená pozornost efektivitě nakládání s  odpa-
dem, budování skládek, spaloven a  kanalizací, 
které měly řešit nastalou situaci (Melosi 2004; 
Barbalace 2012).  

Centrální systém nakládání s odpadem, kte-
rý využívá speciální kontejnery uložené mimo 
domácnost, zvyšuje kvalitu života. Zaručuje, že 
odpad mizí z  našeho zorného úhlu, a  v  jistém 
smyslu se tak stává sice všudypřítomným, avšak 
neviditelným společníkem. Každodenně opako-
vaný proces odhazování odpadků pak způsobu-
je, že přestáváme vnímat věci, které vkládáme 
do popelnic. Přitom každý nákup již naznačuje 
množství a skladbu odpadu, který bude násled-
ně vyprodukován. 

Téma odpadu není zdaleka novou oblastí 
zájmu badatelů. Sociálně vědní studie tohoto 
ražení jsou však zatím známé především ze za-
hraničí. Některé práce se již na přelomu 19. a 20. 
století zaměřovaly na možnosti využití odpadu 
v souvislosti s jeho tříděním (Waring 1895), jiné 
chápaly odpad jako prostředek, s jehož pomocí 
lze nahlédnout do povahy lidské společnos-
ti (Wallendorf a  Reilly 1983; Cote et al. 1985; 
Rathje a Murphy 2001). V roce 1921 byla pub-
likována jedna z prvních systematických studií 
odpadu (Hering a Greely 1921). Tato práce pod-
nítila další autory i obory, které výsledky analýz 
odpadu začaly prakticky využívat. Ve 40. letech 
20. století byla například věnována pozornost 
potravinovému odpadu v  americké armádě. 
Výsledky ukázaly, že dvacet procent potravy je 
bez využití vyhozeno (Rathje a  Murphy 2001: 
16). Takové zjištění pomohlo americké armádě 
v  následujícím období ušetřit nemalé finanční 
prostředky. Tzv. „garbage guerrillas“ (Rathje 
a Murphy 2001: 17), které se soustřeďovaly ze-
jména na krádež odpadu celebrit s  cílem najít 
něco zajímavého, nakonec inspirovaly krimina-
listy. Ti pak při vyšetřování trestných činů věno-
vali pozornost i odpadu, který po sobě podezřelí 

zanechali (Rathje a Murphy 2001: 18). 

Zajímavé jsou rovněž práce sledující od-
pad jako způsob obživy tzv. garbage people. 
Pozornost je věnována například tzv. pepenado-
res v Mexiku (Welker 2004). Pepenadores jsou 
lidé, kteří na skládkách přímo žijí a třídí odpad, 
který je tam svážen. Ten pak prodávají zpět spo-
lečnostem, které jej vykupují (Rathje a Murphy 
2001: 192; Welker 2004). Odpad se tak stává 
důležitým zdrojem příjmu těch nejchudších. 
Podobným příkladem jsou Zabaline, křesťanští 
koptové, působící jako sběrači odpadu v ulicích 
Káhiry (Haynes a  El-Hakim 1979; Ethelston 
1994). Nejsou najímáni žádnou institucí, jedná 
se o samostatně se organizující rodiny, které se 
věnují sběru a třídění odpadu a jeho zpětnému 
prodeji firmám, které tak ušetří náklady za su-
rový materiál. Zabaline jsou také chovateli pra-
sat, která jim na jedné straně pomáhají zbavit 
se rostlinných zbytků v  odpadu a  zároveň jsou 
dalším zdrojem obživy. S pomyslnými garbage 
people se můžeme setkat i  v  českém prostředí 
v  podobě tzv. dumpster divingu (Pixová 2009: 
10–11; Brunclíková 2011: 103–104), kterému 
se věnují zejména mladí lidé, studenti nebo 
třeba squatteři. Jedná se o  získávání potravin 
z  kontejnerů umístěných za supermarkety. 
Cílem této aktivity není pouze úspora, která z ní 
plyne, ale především snaha vzdorovat konzum-
nímu způsobu života a  upozorňovat na rozsah 
plýtvání zdroji. 

Nejznámějším příkladem studia odpadu je 
tzv. Garbage project, realizovaný americkým 
archeologem Williamem Rathjem a  jeho stu-
denty v  70. letech minulého století ve městě 
Tucson (Rathje a Murphy 2001). Rathje a jeho 
studenti zaměřili pozornost na domovní odpad 
s  cílem identifikovat vzorce konzumního jed-
nání tamních obyvatel. Data získaná z  analýzy 
odpadků srovnávali s výpověďmi, které uváděli 
lidé v rozhovorech. Na základě této komparace 
identifikovali rozkol mezi tím, co lidé říkají, že 
dělají, a tím, co skutečně dělají, tedy mezi výpo-
vědí o  jednání a  jednáním samotným. Kromě 
spotřebních návyků lze navíc sledovat i  míru 
plýtvání, a  tedy hloubku plánování spotřeby 
domácností, množství potenciálně recyklovatel-
ných položek odhozených do směsného odpadu 
nebo například trendy oblíbenosti obchodních 
značek.

V  duchu tradice garbologie je veden i  náš 
výzkum. Cílem Plzeňského garbologického 
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projektu Katedry antropologie Filosofické fa-
kulty Západočeské univerzity v Plzni je analýza 
konzumního jednání prostřednictvím mate-
riálních zbytků vyprodukovaných obyvateli 
dvou konkrétních lokalit plzeňského regionu. 
Zajímá nás, zda se odlišná sociální pole vybra-
ných domácností odráží v konzumních vzorcích, 
a  pokud ano, jaké zde můžeme odhalit trendy. 
Sledujeme preference značek nakupované-
ho zboží a  rovněž upřednostňování zdravého 
stravování v  souvislosti s  konzumací sladkostí, 
masa i  potravinových polotovarů. Z  některých 
prací vyplývá, že praktikování zdravého způ-
sobu stravování a  upřednostňování například 
biopotravin je větší finanční zátěží pro rodinný 
rozpočet (Limová 1999: 218). Zajímá nás rov-
něž, zda sledované domácnosti volí nakupování 
zlevněného zboží. V souvislosti s hloubkou plá-
nování pak sledujeme množství nespotřebova-
ných potravin. K  zodpovězení takových otázek 
nám pomůže právě garbologie. 

metOdOlOGie 
Terénní část garbologického projektu byla re-
alizována po dobu čtyř týdnů během července 
a srpna 2012 na skládce komunálního odpadu 
v Chotíkově. Protože se jednalo o první výzkum-
nou sezonu, bylo nutné otestovat logistiku svo-
zu odpadu a  vzorkování, vytvořit klasifikační 
systém sloužící k utřídění dat a navrhnout efek-
tivní způsob zaznamenávání a  digitalizace dat 
přímo v terénu.

Jednou ze zásadních strategických otázek 
byla volba lokalit, které budou v  rámci projek-
tu sledovány. Výběr byl veden snahou o získání 
informací ze dvou kontrastních sociálních polí, 
ve kterých jsme očekávali odlišné vzorce kon-
zumního jednání. Po zvážení všech kritérií byly 
vybrány dvě plzeňské čtvrtě, které spolu přímo 
sousedí, ale jsou v  mnoha ohledech výrazně 
odlišné. První lokalitou se stalo sídliště Vinice, 
charakteristické hustou bytovou zástavbou 
a  velkým počtem obyvatel na poměrně malé 
ploše. Sídliště bylo vystavěno v  80. letech 20. 
století a s ohledem na ceny za prodej a pronájem 
bytů v  této lokalitě, sociální a environmentální 
podmínky i strukturu obyvatel celkově (vysoký 
podíl cizinců) zde předpokládáme nižší životní 
úroveň a kvalitu bydlení. Jako druhá byla vybrá-
na rezidenční lokalita Sylván s bytovými domy, 
vystavěnými v  posledních dvou dekádách. 
Vzhledem k  vyšší úrovni tamního bydlení před-
pokládáme i vyšší životní úroveň. 

Výběr lokalit s bytovými domy přispěl k ano-
nymizaci celého výzkumu, neboť nelze jedno-
značně označit domácnosti, které jsou sledová-
ny. Můžeme hovořit o počtu domácností v byto-
vém domě, jejichž odpad byl do vzorku zahrnut. 
Přestože bylo možné v některých případech díky 
povaze nalezených věcí (např. dopisy, smlouvy, 
kreditní karta, výplatní páska) identifikovat pů-
vodního majitele věci, zůstává samozřejmě tato 
informace nezveřejněna. 

Po výběru lokalit následovala jednání s  fir-
mami, zajišťujícími svoz odpadu. S  pomocí fir-
my Becker Bohemia, s.r.o., jsme realizovali svoz 
odpadu dle žádaných kritérií, tedy odpad musel 
být sbírán pouze v určené lokalitě, zároveň bylo 
nutno zajistit sběr odpadu pouze z domácností 
a nezahrnovat do vzorku odpad firemní či odpad 
z  místní školky. Sběr odpadu byl veden i  sna-
hou o heterogenitu domů a ulic, ze kterých byl 
svážen. Získali jsme tak odpadky z domácností, 
které pocházely z prostorově různě umístěných 
domů v rámci zkoumané lokality. Protože se jed-
nalo o  pilotní ročník Plzeňského garbologické-
ho projektu, pokryli jsme prozatím jen směsný 
odpad. V  další fázi výzkumu však počítáme se 
zahrnutím tříděného odpadu do zkoumaného 
vzorku. Samotného svozu odpadu se zúčastnili 
i  dva členové výzkumného týmu, kteří zároveň 
zaznamenávali popisná čísla bytových domů, 
které byly do výzkumu, tedy vzorku, zahrnuty. 

Sebrané odpadky byly odvezeny na 
skládku komunálního odpadu v  Chotíkově. 
Provozovatelem této největší skládky v  okolí 
Plzně je Plzeňská teplárenská, a.s. Přímo na 
skládce nám byl ponechán prostor, kde jsme 
připravili zázemí a vybavení pro realizaci celého 
výzkumu. 

Z hlavního vzorku svezeného komunálního 
odpadu z  každé lokality jsme vybrali pomocný 
vzorek, který čítal 64 kg pro Vinice a 72 kg pro 
Sylván. Toto množství jsme byli schopni detail-
ně prostudovat a popsat. Přestože hlavní vzorky 
odpadu z  Vinic a  Sylvánu nebyly díky obtížně 
predikovatelnému obsahu popelnic váhově 
srovnatelné, randomizace nám umožnila získat 
přibližně rovnocenné pomocné vzorky, které 
by měly dobře reprezentovat svezené vzorky. 
Každý svezený vzorek byl promíchán lžící na-
kladače. Pro samotný výběr pomocného vzorku, 
tedy množství, které bylo skutečně zkoumáno, 
jsme použili modifikovanou metodu kvartace 
(Benešová et al. 2008: 8). Ta spočívala v rozdě-
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lení původní hromady odpadu úhlopříčkami na 
čtyři části. Z  každých dvou protilehlých částí 
jsme pak odebírali zhruba stejné množství od-
padků. Pro tento účel nám posloužila plastová 
popelnice o  objemu 120 l, kterou jsme využili 
jako měrnou nádobu. Po jejím naplnění a zváže-
ní byl obsah vysypán na třídicí síto, analyzován, 
popisován a po jednotlivých položkách vážen.  

Pro efektivní záznam dat byla vytvořena 
databáze položek, které lze v  opadu najít. Při 
tvorbě databáze jsme se inspirovali již osvědče-
nou metodou kódování (Rathje a Murphy 2001: 
21–22). K  sestavení seznamu jednotlivých po-
ložek, odpovídajících sortimentu českých ob-
chodů, jsme využili e-shopové nabídky různých 
obchodních řetězců. Takto jsme byli schopni se-
stavit seznam potenciálních věcí, které lze v od-
padu nalézt. Veškeré položky jsou roztříděny do 
150 logických kategorií (např. zelenina), které 
mohou být zároveň zahrnuty do větší kategorie 
reprezentující např. potraviny. Každá jednotli-
vá položka seznamu má svůj číselný kód. Kódy 
byly i  během samotného výzkumu doplňovány. 
Záznam o  každé položce obsahuje informaci 
o hlavním vzorku (lokalita) a pomocném vzorku, 
ze kterého odpad pochází, dále datum záznamu 
a  čas prvního záznamu a  případné modifikace 
záznamu. K  identifikaci každého odpadku byl 
uváděn jeho název, výrobce, prodejce, hmotnost 
(g), velikost původního balení, informace o ceně 
a  případné slevě. Dále jsme zaznamenávali in-
formaci o  míře spotřeby dané položky (např. 
pouze obsah, obal včetně obsahu, pouze obal) 
a také materiálovém složení obalu (plast, papír, 
sklo, kov, popř. jejich kombinace). Celkem jsme 
takto popsali více než 3000 položek o  celkové 
váze převyšující 130 kg. 

Při výzkumu jsme data zaznamenávali dvě-
ma způsoby. Prvním bylo užití tabletu vybave-
ného fotoaparátem, kamerou a relační databází. 
Druhým způsobem bylo užití klasického po-
známkového bloku, do kterého jsme zazname-
návali poznámky narativní povahy. Tablet iPad 
byl vybaven databází FileMaker Go 11, která je 
určena pro mobilní zařízení. Vytvořili jsme tři 
základní formuláře pro tři základní analytické 
úrovně: hlavní vzorky, pomocné vzorky a  od-
padky. Tyto formuláře, respektive tabulky pro 
tyto formuláře, jsme propojili pomocí relací. 
Na nejnižší úrovni odpadků jsme pro každou 
zkoumanou položku zaznamenali údaje spe-
cifikované výše. Zároveň jsme pomocí tabletu 
pořizovali fotografie jednotlivých položek a  ty 

byly okamžitě integrovány se záznamem v data-
bázi. Na úrovni pomocných a  hlavních vzorků 
jsme zaznamenávali obecné informace o  půvo-
du, hmotnosti a  čase zkoumání. Zároveň jsme 
pomocí relací v obou formulářích vytvořili vno-
řené formuláře, které v  reálném čase zobrazo-
valy seznam odpadků v  jednotlivých hlavních 
a  pomocných vzorcích a  jejich celkový počet 
a hmotnost.

Papírový blok a  tužka sloužily díky své jed-
noduchosti jako efektivní nástroje pro záznam 
etnografických poznámek. Jednak bylo nutné 
zaznamenávat rychlé poznámky při svozu od-
padků, seznam úkolů a zapisovat údaje o počasí, 
které ovlivňovalo aktivitu hmyzu, prašnost, zá-
pach a samozřejmě i entuziasmus výzkumného 
týmu. Zaznamenávali jsme i  údaje o  dění na 
skládce, vlastní úvahy a vyprávění zaměstnanců 
skládky, kteří nám přiblížili historii, logiku fun-
gování odpadového hospodářství a své názory.

slOžení Odpadu

Naše šetření ukazuje, že potravinový odpad je 
nejčastěji zastoupenou složkou, a to u obou sle-
dovaných lokalit (Graf 1). V případě Vinic před-
stavuje potravinový odpad 48,8 % z  celkového 
počtu položek, na Sylvánu se jedná o  46,2 %. 
Druhou nejčastěji zastoupenou kategorií byla 
v obou lokalitách kategorie označená jako „kan-
celářské potřeby“ (9,3 % na Vinicích a 12,1 % na 
Sylvánu), která však v sobě zahrnuje i časopisy, 
noviny a  letáky. Právě papírové letáky tvořily 
nejsilnější zastoupení v  této kategorii (Vinice 
42,7 %, Sylván 43,8 % z kategorie „kancelářské 
potřeby“). Třetí nejčastěji se vyskytující katego-
rií v obou sledovaných lokalitách byla kategorie 

„textil, oděv, obuv“. Její zastoupení v odpadu lo-
kality Vinice činí 6,1 %, u lokality Sylván je to 5,5 
% z celkového množství odpadu. 

Podívejme se nyní blíže na jednotlivé ka-
tegorie. V  oblasti konzumace potravin nás za-
jímala nejen jejich skladba, ale také množství 
nespotřebovaných odhozených potravin, tedy 
míra plýtvání. Právě nadměrná spotřeba do-
stupného zboží je jedním z  charakteristických 
rysů konzumní společnosti. Analýza ukazuje, 
že celkový poměr nespotřebovaných potravin 
v obou lokalitách se dramaticky neliší (Graf 2). 
Na Vinicích je to 15,3 %, na Sylvánu 22,6 % 
z celkového množství potravin a jejich obalů na-
lezených v odpadu. Přesto mezi oběma lokalita-
mi existují kvalitativní rozdíly v konkrétních ty-
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pech nespotřebovaných potravin. Domácnosti 
z  Vinic nejčastěji vyhazovaly nespotřebované 
maso (zejména vepřové, drůbeží a  ryby), zele-
ninu (nejčastěji brambory), chléb a  sladkosti. 
Oproti tomu byl nejčastěji vyhozenou potravi-
nou Sylvánu pytlíkový čaj, kdy bylo vyhozeno 
opakovaně téměř celé balení. Následovaly ne-
alkoholické nápoje, což bylo překvapivé zjiště-
ní. Domnívali jsme se, že je zcela běžné nespo-
třebované tekutiny vylít a  teprve poté nádobu 
odhodit. Avšak četnost PET lahví vyhozených 
i  s  obsahem nás přesvědčila o  opaku. Často se 
mezi nespotřebovanými potravinami objevily 
pochutiny, chléb a  sladkosti stejně jako v  loka-
litě Vinice. 

Graf 1. Podíl potravinového odpadu na celkovém množství 
odpadu.

Graf 2. Podíl nespotřebovaných potravin na celkovém 
množství potravinového odpadu.

S  ohledem na předpokládané odlišnosti 
v  konzumním jednání na obou lokalitách, nás 
zajímalo, zda se v  odpadu projeví tendence 
k nakupování zboží v akci. Existují v zásadě dvě 
základní strategie redukce výdajů domácnosti 
za potraviny. Můžeme nakupovat větší balení, 
které bývá cenově výhodnější, nebo můžeme 
volit nákup zlevněného zboží. První strategie 
vyžaduje dostatečné finanční prostředky pro 
nákup většího balení, druhá strategie se zdá být 

díky nabízeným slevám prakticky většiny super-
marketů jednodušší. Výsledky ukazují, že do-
mácnosti z lokality Vinice více využívají nabíze-
né slevy. Přestože se jedná pouze o 1,56% podíl 
na celkovém potravinovém odpadu, ve srovnání 
s lokalitou Sylván (0,60 %) hovoříme o více než 
dvojnásobném množství. 

Rozdíly jsou patrné také v  konzumaci al-
koholu. Mary Douglas tvrdí, že nápoje slouží 
jako symbol, který spoluutváří náš pohled na 
okolní svět. Podle Douglas (2010: 8) existují tři 
základní funkce nápojů. Poskytují strukturu na-
šemu sociálnímu životu, indikují ekonomickou 
aktivitu (při jejich výrobě) a skrze rituály dopro-
vázející pití mohou přispívat ke konstruování 
ideálního světa. Vnímání alkoholu se přitom 
mění napříč kulturami, podobně jako je tomu 
u  potravin. Zatímco existují společnosti, které 
považují alkohol za jed a  eliminují jeho spotře-
bu, jiné společnosti jej vnímají jako zpestření, 
nebo dokonce jako lék (Heath 2010: 29). Právě 
spotřeba alkoholu přinesla zajímavý rozkol ve 
výzkumu Williama Rathje (Rathje a  Murphy 
2010). Garbologický projekt odhalil výrazně 
vyšší spotřebu alkoholu, než jakou lidé přizná-
vali ve svých výpovědích (ať již záměrně, nebo 
nevědomě).

Obrázek 1. Nalezeno v odpadu (vlastní archiv).

V  našich srovnávaných lokalitách sice za-
znamenáváme procentuálně velmi podobné 
množství (obě lokality přibližně 5 %) indikátorů 
alkoholu v odpadu (lahve, viněty, etikety, zátky 
atd.), avšak existují rozdíly v  typech konzumo-
vaného alkoholu. Graf 3 představuje čtyři nej-
častěji se vyskytující druhy alkoholu v  odpadu 
obou lokalit. 
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Graf 3. Nejčastěji se vyskytující druhy alkoholu.

Graf 3 ukazuje, že na Vinicích konzumaci 
alkoholu výrazně dominuje pivo, zatímco na 
Sylvánu na dominantní pivo silně dotahuje 
víno a  ochucený nápoj typu Frisco. Důraz na 
víno a Frisco na Sylvánu může odrážet finanční 
náklady na nápoje, ale také chuťové preference 
obou sociálních polí. Podle Bourdieho (1984) 
má chuť distinktivní povahu a  prostřednic-
tvím konzumace člověk ukazuje svůj kulturní 
kapitál a  pozici ve společnosti. Chuť je tak ne-
jen biologickou, ale zejména kulturní záleži-
tostí (Montanari 1949: 61; Warde 1997: 180). 
Situaci dokreslují i  konkrétní volby typů vína 
a  praxe otevírání lahví. Na Vinicích zachytíme 
levná vína v  litrových lahvích produkovaná 
velkými řetězci, jako je Kaufland, a  narazíme 
dokonce i na korek zatlačený dovnitř lahve. Na 
Sylvánu pak nacházíme lahve s objemem 0,75 l 
i  méně obvyklé značky jako Kagor, Tokaj nebo 
vína z  produkce malých vinařství. Konkrétní 
výběr konzumovaného vína může být determi-
nován jak oblíbenou chutí, tak i  značkou pro-
duktu. Někteří autoři upozorňují na skutečnost, 
že značky jsou mnohdy důležitější než zboží 
samotné (Klein 2005; Lipovetsky 2007; Foster 
2008; Muniz a O´Guinn 2011). Podle Klein tak 
lidé nakupují především značky, nikoliv zboží. 
Značka propůjčuje spotřebiteli konkrétní iden-
titu a vytváří sounáležitost s ostatními uživateli 
(Muniz a O´Guinn 2011). Svou roli v konzuma-
ci značek hraje i  reklama. V  důsledku reklamy 
tak může být upřednostňován jeden výrobek 
před jinými, ačkoliv mohou mít podobné slo-
žení (Swait a  Erdem 2007; Lipovetsky 2007). 
Hlavní rozdíl pak hraje především cena zboží, 
která je u značkového výrobku vyšší, což přispí-
vá k určité exkluzivitě, neboť vyšší cena vylučuje 
ze spotřeby ty, kteří si takový výrobek nemohou 
dovolit.

Obrázek 2. Nalezeno v odpadu (vlastní archiv).

Podobně i  preferování tzv. zdravé stravy 
vyžaduje zpravidla více finančních prostředků. 
Názory na to, co vše zahrnuje zdravé stravová-
ní, se samozřejmě mohou lišit, avšak obecně lze 
říci, že za zdravější můžeme považovat stravu, 
která redukuje množství cukru, tuku, červeného 
masa, polotovarů a zvyšuje podíl ovoce a zeleni-
ny. Některé studie ukazují, že ekonomicky slab-
ší domácnosti vykazují vyšší podíl konzumace 
sladkostí (Reilly a Wallendorf 1987). Vysvětlují 
tento jev jako snahu „osladit“ si život a  dosáh-
nout tak jistého psychického sebeuspokojení. 
Pokud se podíváme na naše výsledky srovnání 
konzumace cukru a sladkostí ve sledovaných lo-
kalitách, ukazuje se, že jak v případě cukru (na 
Vinicích 0,9 %, na Sylvánu 0,6 % z  celkového 
množství potravinového odpadu), tak v případě 
sladkostí (na Vinicích 29,6 %, na Sylvánu 19,5 
% z  celkového množství potravinového odpa-
du) jsme zaznamenali vyšší spotřebu v  lokalitě 
Vinice. Na Vinicích přitom převažuje spotřeba 
oplatek a  bonbonů, zejména původem z  ciziny, 
na Sylvánu je oproti tomu vyšší spotřeba čoko-
lády (4,5 % na Sylvánu oproti 2,1 % na Vinicích). 
Téměř pětina (19,13 %) bonbonů konzumova-
ných v lokalitě Vinice pocházelo z ruskojazyčné-
ho prostředí. V odpadu se opakovaly názvy bon-
bonů Moločna Kraplinka, Ramaška, Klubnička 
či Leščina. 

V  případě masa byly zaznamenány velmi 
podobné údaje na obou lokalitách. Na Vinicích 
je to 5,4 % na celkovém množství potravino-
vého odpadu, na Sylvánu činí podíl masa na 
celkovém množství potravinového odpadu 4,3 
%. Obě lokality se pak shodují v preferenci čtyř 
druhů masa ve shodném pořadí: drůbež, ryby, 
vepřové a  hovězí maso. Přestože tedy některé 
studie poukazují na možný odraz ekonomické-
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ho postavení domácnosti na druhu preferované-
ho masa (Reilly a Wallendorf 1987), například 
nižší spotřebu červeného masa a vyšší spotřebu 
ryb v případě domácností s vyššími příjmy, v na-
šem šetření se tento rozdíl neprojevil.

Značné rozdíly jsou však patrné v  konzu-
maci potravinových polotovarů, například in-
stantní polévky a omáčky, přílohové polotovary, 
instantní káva, čaj a další instantní nápoje. Graf 
4 jasně ukazuje vyšší podíl těchto potravin na 
celkovém množství potravinového odpadu u lo-
kality Vinice.

Z analýzy odpadu je přitom zcela evidentní 
vysoká spotřeba instantních polévek a  omáček 
v  lokalitě Vinice. Důvody mohou být samozřej-
mě různé (ekonomické hledisko, nedostatek 
času věnovaný vaření, absence ženy v  domác-
nosti apod.). Kvalitativní odlišnosti můžeme 
vidět i  u  spotřeby instantních nápojů. V  odpa-
du z  Vinic byly nejčastěji zastoupeny obaly od 
Šumienky, Tangu, Capuccina a Horké čokolády. 
V  případě Sylvánu se jednalo především o  ná-
hradní náplně Dolce Gusto do kávovaru a  oba-
ly od instantních pokrmů pro děti (Nutrilon, 
Sunarka, Biomléko pro děti apod.). Zároveň se 
v  odpadu z  lokality Sylván projevilo více odho-
zených dětských plen (2,6 % na Sylvánu a  1,4 
% na Vinicích z  celkového množství odpadu) 
a hraček (hračky 1,2 % na Sylvánu oproti 0,8 % 
na Vinicích z celkového množství odpadu). Tyto 
odlišnosti mohou naznačovat vyšší podíl do-
mácností s dětmi v lokalitě Sylván. 

Graf 4. Podíl potravinových polotovarů na celkovém 
množství potravinového odpadu.

Protože se v  odpadu vyskytovaly i  položky, 
které evidentně nebyly zakoupeny v  českých 
obchodech, rozhodli jsme se představit souhrn 
těchto komodit dle země původu, resp. jazyka, 
kterým bylo zboží popsáno. V  odpadu lokality 
Sylván jsme nejčastěji identifikovali výrobky 

popisované německým jazykem, a  to zejména 
oblečení, prací prostředky, potraviny (sladkosti, 
mascarpone, chorizo, mléko, bagety). Druhým 
nejčastěji se vyskytujícím byl jazyk anglic-
ký, a to u cereálií (corn flakes, froasted flakes), 
následovaný francouzštinou (sladkosti a  také 
paragon z  ubytování ve Francii) a  dále španěl-
štinou (balení oliv). Také v  lokalitě Vinice se 
mezi cizojazyčnými produkty nejčastěji vysky-
tovaly produkty popsané v  německém jazyce 
(zejména sladkosti). Zároveň jsme identifiko-
vali množství zboží psané azbukou (sladkosti), 
čínsky (omáčky) a vietnamsky (nakládaný lilek). 
Montanari (1949: 83–84) hovoří o  tom, že na-
vzdory globálnímu rozšíření komodit existují 
tendence vytvářet tzv. regionální kuchyně, které 
pomáhají k utváření vlastní identity v globálním 
prostoru. Takové regionální kuchyně pak mimo 
jiné mohou udržovat zvyky a připomínat původ 
migrantů v nové zemi. Podobně i preference za-
hraničního zboží může posilovat identitu mig-
rantů. Další etnografické šetření by mělo osvět-
lit, zda tyto výsledky odpovídají nakupování ve 
specifických obchodech, nebo se jedná o  zboží 
dovezené např. návštěvami nebo zasílané poš-
tou ze zahraničí. 

V  rámci studia odpadu jsme zaznamena-
li velké množství zdravotnického materiálu. 
Sledovali jsme jak výskyt indikátorů léků (obaly 
od tablet, lahvičky apod.), tak i ostatní zdravot-
nický materiál, jako obvazy, náplasti, kompresy, 
injekční jehly apod. Z naší analýzy vyplývá jasná 
převaha tohoto materiálu v  odpadu z  lokality 
Vinice. V případě léků jsme zde zaznamenali 2,6 
% z  celkového množství odpadu (oproti 1,9 % 
na Sylvánu). Také v  kategorii obvazy a  náplas-
ti převažuje lokalita Vinice (1,0 % z  celkového 
množství odpadu) nad lokalitou Sylván (0,1 % 
na Sylvánu). Největším překvapením pro nás 
byla spotřeba ostatního zdravotnického materi-
álu. V odpadu z Vinic ho totiž byl téměř 10náso-
bek množství nalezeného v odpadu ze Sylvánu. 
Jednalo se přitom výhradně o  použité kompre-
sy, injekční jehly, ampule s  roztoky pro injekč-
ní stříkačky, skalpel či dezinfekční prostředky. 
Vysvětlení mohou být opět různá. Jedním z nich 
je praktikování nadstandardních zdravotních 
zákroků v  některé ze sledovaných domácností. 
Nelze ovšem vyloučit, že se zdravotnické potře-
by do běžné popelnice dostaly nepatřičně z  ofi-
ciálního zdravotnického zařízení typu lékařské 
ordinace. 
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Jak již bylo zmíněno, setkali jsme se s množ-
stvím odpadu, který by mohl být recyklován. 
Tímto odpadem míníme zejména papír, plast, 
sklo a  také kov. Celkový podíl potenciálně re-
cyklovatelného odpadu na celkovém množství 
odpadu není zanedbatelný. Na Vinicích tvořil 
potenciálně recyklovaný odpad 37,8 % z  celko-
vého množství svezeného směsného odpadu, na 
Sylvánu to bylo 35,9 %. Graf 5 ukazuje výskyt 
potenciálně recyklovatelného odpadu, přičemž 
v kategorii papír je zahrnut jak papírový materi-
ál evidovaný samostatně (například obaly), tak 
i  kancelářský papír (zápisníky, volné listy papí-
ru) a  kategorie noviny a  časopisy, kde největší 
podíl představovaly letáky. Přestože se v  obou 
lokalitách hojně vyskytují nádoby na tříděný od-
pad, byl tento typ odpadu umístěn do nádob na 
odpad směsný a  odvezen na skládku. Ukazuje 
se, že v odpadu obou sledovaných lokalit je při-
bližně stejné množství potenciálně recyklova-
telného odpadu vkládáno do nádob na směsný 
odpad. To může naznačovat, že odlišné sociální 
pole nemá zásadní vliv na tendenci recyklovat 
materiál, a přispět tak ke zlepšení prostředí, ve 
kterém lidé žijí. 

závěr

Společenskovědní výzkumy orientující se na 
konzumní způsob života se dnes neomezují 
pouze na pozorování a  dotazování, ale využí-
vají při své práci také materiální stopy, které 
za sebou společnost zanechává. To je případ 
i Plzeňského garbologického projektu, jehož cí-
lem je studium konzumních návyků v souvislos-

ti se sociálním prostředním, ve kterém aktéři žijí. 
Tyto spotřební návyky sledujeme skrze odpad, 
vyprodukovaný domácnostmi. 

V  této práci jsme se snažili představit gar-
bologii a  její potenciál ve společenskovědním 
výzkumu. Práce se opírá o výzkum domovního 
odpadu s  cílem identifikovat konzumní vzorce 
domácností dvou plzeňských lokalit s  odlišný-
mi sociálními poli. Zajímalo nás, zda se právě 
odlišné sociální pole promítne do spotřebních 
vzorců sledovaných domácností a  zda se proje-
vuje například větším plýtváním zdroji či prefe-
rencí specifického zboží. 

V obecné rovině poukazuje analýza odpadu 
na velmi podobné konzumní jednání, protože 
lidé vyhazují srovnatelné kvantitativní podíly 
jednotlivých složek odpadu, zejména potraviny 
a potenciálně recyklovatelný odpad. Výrazně se 
neliší ani množství odhozených nespotřebova-
ných potravin v obou lokalitách. Navzdory této 
podobnosti zde ale existují kvalitativní rozdíly. 
Tyto rozdíly se projevují jak v  preferenci urči-
tých značek zboží, například v oblasti spotřeby 
alkoholických nápojů, tak i v orientaci na zboží 
z  ciziny. Liší se důraz na čerstvou a  instantní 
stravu spolu s  polotovary. Svou roli zde kromě 
ekonomické situace domácností může hrát 
i  preference chuti, která v  symbolické rovině 
poukazuje na odlišné postavení jedinců v rámci 
společnosti. 

Při interpretaci konzumního jednání sledo-
vaných domácností je třeba výsledky garbologie 
doplnit ještě o  etnografické šetření, které nám 

Graf 5. Podíl potencionálně recyklovatelného odpadu v celkovém množství odpadu.
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pomůže odhalit motivace a  kognitivní procesy 
lidí ze studovaných lokalit. Přestože garbologie 
umožňuje zachytit skutečné materiální stopy, 
které za sebou domácnosti zanechávají, aniž by 
si je aktéři plně uvědomovali, je nutné chápat 
tento výzkum jako jednu etapu dlouhodobého 
výzkumu, v  němž bude důležitou roli hrát i  et-
nografie.  
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antrOpOlOGův den mezi 
„klienty represe“:
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 VE STŘEDNĚ VELKÉM MĚSTĚ
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An anthropologist’s  day among „the clients  
of repression“: participant observation of the 

homeless in a mid-sized city

Abstract—The aim of this study is to describe 
some of the advantages of participant observa-
tion in the study of the urban homeless. The 
specific way in which the homeless subsist has 
led local politicians to call them “the Clients of 
Repression”, thus the title of the article. Presently, 
the original concept of long-term stationary par-
ticipant observation – as seen, for example, in 
Malinowski’s  pioneering fieldwork – is not so 
common in the study of contemporary complex 
societies. Urban anthropologists increasingly fo-
cus on shorter iterative research visits among ana-
lyzed populations. In this article I  will try to de-
fine participant observation and summarize the 
methodological procedures applied by Czech and 
foreign ethnographers of the homelessness. In ad-
dition, I will describe a day of my fieldwork spent 
in active participation in the common activities of 

“the Clients of Repression”, and I will accentuate 
some specific findings obtained during this day. 
Finally, I will emphasize some of the problematic 
aspects of my fieldwork (i.e. law violation) which 
constitute an inseparable part of participant ob-
servation among the homeless.

Keywords—homelessness, participant observation, 
methodology, primary data

ÚvOd1

CÍLEM této stati je na základě autorových 
terénních zkušeností demonstrovat výhody 

1 Text vznikl s  podporou grantu SGS-2011-074 
ZČU. Publikace článku byla podopořena grantem 
AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 
Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-

zúčastněného pozorování při studiu urbánní 
populace bezdomovců ve středně velkém městě, 
kteří jsou lokálními politiky (zejména kvůli je-
jich subsistenčním praxím) zváni „klienti repre-
se“. Metoda zúčastněného pozorování je oproti 
kupříkladu polo/strukturovaným rozhovorům 
časově poměrně náročnou technikou. Tuto „ne-
výhodu“ však vyvažuje množstvím a  hloubkou 
sesbíraných (či přesněji vytvořených) primár-
ních dat. Je-li intencí (terénního) antropologa 
porozumění životu a  aktérské percepci světa 
zkoumaných jedinců, metodologickým rámcem 
výzkumu by mělo být zejména zúčastěné pozo-
rování (srov. DeWalt et al. 1998: 291). Žádná 
jiná výzkumná technika neumožňuje detailnější 
vhled do každodennosti analyzovaných aktérů. 

Na druhou stranu původní pojetí dlouho-
dobého stacionárního výzkumu – např. v dikci 
B. Malinowskiho (1984 [1922]) – je v kontextu 
současných komplexních společností na ústu-
pu. Stává se spíše ideálem nežli normativem 
(Toušek 2012:26). Především urbánní antropo-
logové se stále častěji soustředí na kratší opa-
kované výzkumné pobyty mezi studovanými 
aktéry. Takovou verzi zúčastněného pozorování 
popíši skrze reflexi vlastního výzkumného dne. 

Předkládanou studii lze pojímat jako příspě-
vek k  „pozorování zúčastněného pozorování“. 
V tomto smyslu B. Tedlock (1991) hovoří o tzv. 
narativní etnografii, která spojuje standardní 
způsoby psaní monografií či studií o  studova-
ných skupinách/jedincích s etnografickými me-
moáry. Ty zahrnují řešení dílčích potíží antropo-
loga při zúčastněném pozorování. V  této stati 
nemám ambici předložit návod na zúčastněné 

031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.
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pozorování, ale poukázat na některé konkrét-
ní aspekty terénní antropologické praxe, které 
jsou v odborných studiích zpravidla odbyty stro-
hými a  nepříliš informativními formulacemi 
v metodologických pasážích.

etnOGrafie a zÚčastněné pOzOrOvání

Pojem etnografie má v českém sociálně-vědním 
prostředí několik významů. Za prvé může odka-
zovat k  vyčerpávajícímu popisu daného spole-
čenství formou například monografie. Za druhé 
se etnografie spojuje s výzkumem lidové či ma-
teriální kultury, popř. folkloru, tj. s  klasickým 
národopisem. Zatřetí se etnografií míní speci-
fický typ výzkumu v  rámci sociální a  kulturní 
antropologie. Termín etnografie budu nadále 
používat v posledním naznačeném smyslu, byť 
se často v zásadě kryje s metodou zúčastněného 
pozorování.2

Etnografický výzkum, píše J. Spradley, je 
„charakteristickým znakem kulturní antropo-

logie“ (Spradley 1980: 3).3, 4 Nezáleží přitom, 
zdali ho antropolog provádí v  peruánské ves-
nici uprostřed džungle, v ulicích New Yorku, či 
právě ve středně velkém českém městě. Cílem 
etnografie je porozumění jiným způsobům ži-
vota z nativního úhlu pohledu. Zájem je upřen 
na (1) aktérský význam akcí, událostí, věcí, 
míst, (typů) lidí atd. a na (2) pravidelnosti v ka-
ždodenní praxi, tj. na určité naučené sociální/
kulturní vzorce jednání.5 Etnograf se snaží do-

2 Například encyklopedie Keywords in Qualitative 
Methods (Bloor a Wood 2006) má u hesla „zúčastněné po-
zorování“ přímý odkaz k „etnografii“; D. Silverman a A. B. 
Marvasti píší, že etnografie je „pozorování partikulárního 
prostředí“ (Silverman a Marvasti 2008: 70) atd. 

3 Rozdíly mezi sociální antropologií a  kulturní antro-
pologií jsou v současnosti natolik nejasné, že obě označení 
používám v zásadě synonymicky.  

4 Metoda zúčastněného pozorování není doménou 
pouze antropologie, ale například i  sociologie. Hlavní 
rozdíl mezi sociologickým a  antropologickým přístupem 
k zúčastněnému pozorování je, zdá se, že sociolog obecně 
cítí potřebu potvrdit vysvětlení na základě očitého svě-
dectví dalšími (systematičtějšími) formami dokumentace, 
zatímco antropolog tíhne k  tomu, že užívá (relativně ne-
systematické) zúčastněné pozorování jako kontrolu vali-
dity interpretací, založených na „uhlazenějších“ metodách 
(Angrosino a Mays de Pérez 2003: 112).

5 Z  epistemologického hlediska k  tomu F. Bowie dodá-
vá: „Díváme-li se na ‚toho druhého‘ a snažíme-li se ho po-
chopit, děláme to jako v zrcadle, přičemž naše vlastní zájmy 
a předpoklady se odráží v otázkách, jež klademe a v odpově-
dích, které dostáváme.“ (Bowie 2008: 14).

kumentovat existenci alternativních sociálních 
či kulturních realit a popisovat tyto reality jejich 
vlastními termíny (Spradley 1980: 14).

Všichni lidé jsou do jisté míry participanti 
(účastníci) a pozorovatelé, ale jen několik z nich 
se zabývá využitím tímto způsobem získaných 
dat pro účely sociálně-vědního výzkumu (K. M. 
DeWalt et al. 1998: 259). Zúčastněné pozoro-
vání je veledůležitou, byť nikoli jedinou mož-
nou metodou etnografického výzkumu. H. R. 
Bernard ho považuje za metodu strategickou 
(Bernard 2006: 343), resp. za samotný základ 
kulturní antropologie (Bernard 2006:342). 
Normativní definice zúčastněného pozorování 
však neexistuje (K. M. DeWalt et al. 1998:259).

V obecné rovině lze zúčastněné pozorování 
definovat jako relativně nestrukturovaný způ-
sob sběru dat v  přirozeném prostředí studova-
ných lidí. Je to „metoda, při níž se pozorovatel 
účastní denních aktivit, rituálů, interakcí a udá-
lostí studovaných lidí jako jeden ze způsobů uče-
ní se explicitním a implicitním (tacit) aspektům 
jejich kultury“ (K. M. DeWalt et al. 1998: 260).6 

Během procesu zúčastněného pozorování 
přichází antropolog do kontaktu s  větším 
či menším počtem aktérů. Je-li úspěšný, 
z  některých z  nich se stanou jeho průvodci či 
informátoři7 (Berg 2001: 145–146). Jejich výběr 

6 Občas se rozlišuje zúčastněné pozorování natura-
listické a  konstruktivistické (Holstein a  Gubrium 2008). 
Zatímco naturalistický terénní výzkum je typicky veden 
otázkou Co se v  dané lokalitě děje?, konstruktivistický et-
nograf si klade otázky, jak je sociální realita produkována 
a  udržována. Konstruktivistické zúčastněné pozorování 
nabádá etnografy, aby zkoumali, jakým způsobem běžní 
aktéři produkují uspořádaný a  smysluplný sociální svět. 
Terénní výzkumník naturalista se věnuje spíše tomu, co 
informátoři říkají o svých životech a sociálním světě. Chce 
porozumět tomu, jaký je význam sociální reality. Etnograf 
konstruktivista se oproti tomu zaměřuje na aspekty sociál-
ního života, které odkrývají, jakým způsobem je skrze řeč 
a  sociální interakce formulována a  organizována sociální 
realita a sociální řád (Holstein a Gubrium 2008: 374–375). 
Přestože z konstruktivistických premis víceméně vycházím, 
zdá se mi tato distinkce naturalistické versus konstruktivis-
tické zúčastněné pozorování příliš (ná)silná. V tomto smy-
slu by totiž mohla být například E. Leachova studie Kačinů 
(1954) považována za konstruktivistickou, přestože v době 
jejího vydání žádný konstruktivismus (coby sociálně-vědní 
teorie) nebyl traktován (Berger a Luckmann 1999 [1966]). 
S nadsázkou by šlo tedy konstatovat, že antropologové byly 
vždy tak trochu konstruktivisté.

7 V  kauze informant versus informátor souhlasím s  L. 
Touškem (2012:60, pozn. 27): „Velmi často se lze v českém 
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nepodléhá žádné standardizaci, ani se neřídí 
postupy žádné statistické reprezentativnosti. 
L. Toušek popisuje volbu informátorů 
následujícím způsobem: 

Někteří jsou pro výzkum vhodnějšími 
kandidáty než jiní, protože jejich znalosti 
vlastní kultury a  schopnosti její reflexe a  v  ne-
poslední řadě i  osobní sympatie umožňují  
výzkumníkovi získat hlubší vhled a  „bohatší“ 
data (Toušek 2012: 53).

Informátora je třeba odlišit od responden-
ta. Role respondent je vymezena charakterem 
výzkumných metod strukturovaného anebo po-
lostrukturovaného interview, při nichž jedinec 
odpovídá „na (přímé) otázky kladené výzkum-
níkem“ (Toušek 2012: 60). Informátor je „oso-
ba, se kterou výzkumník přichází do přímé, in-
tenzivnější a dlouhodobější interakce a získává 
od ní data i  jiným způsobem než přímým dota-
zováním“ (Toušek 2012: 60). Informátor se stá-
vá učitelem a badatel žákem (Spradley 1980: 4).

V  další fázi zúčastněného pozorování ob-
vykle vykrystalizují dva typy informátorů: „běž-
ní“ a  klíčoví. S  oběma je nutné ustavit kvalitní 
vztah – v  antropologické terminologii nazý-
vaný rapport (srov. Bernard 2006: 344; K. M. 
DeWalt et al. 1998: 268). Obě kategorie se však 
liší silou a  intenzitou tohoto vztahu. Zatímco 
běžný informátor je pro antropologa, řekně-
me, „dobrý známý“, s  klíčovým informátorem 
etnografa pojí velmi silné až kamarádské pou-
to. „Klíčového informátora si etnograf nevybírá, 
a to ani účelově, ale klíčovým informátorem se 
dotyčný jedinec stává v průběhu výzkumu na zá-
kladě vzájemného porozumění“ (Toušek 2012: 
60–61).

K  výběru mohu z  vlastní zkušenosti přidat 
jednu poznámku. Nejenže si etnograf svého 
klíčového informátora nevybírá, ale může tomu 
být přesně naopak: (budoucí) klíčový informá-
tor si spíše vybírá etnografa. Dvojnásob to platí 
v případě studia života lidí, kteří jsou dominant-
ní/majoritní společností marginalizováni, stig-
matizováni a/nebo kriminalizováni. Ti jsou totiž 
zpravidla k lidem mimo vlastní skupinu krajně 
nedůvěřiví. Antropolog musí svou bezelstnost 
neustále prokazovat. V žádném případě nestačí 
pouhé verbální poučení o cílech výzkumu, ano-

odborném jazyce setkat s výrazem ‚informant‘ místo ‚infor-
mátor‘, ale nepodařilo se mi nalézt žádné důvody, proč by 
tento výraz, který spisovná čeština nezná, měl být vhodněj-
ší než druhý.“ 

nymizaci dat, nepoškozování subjektů výzkumu 
atd. v  dikci etických standardů. „Kecy nemaj 
smysl,“ jak říkají moji (klíčoví) informátoři. 
Etnograf musí své čisté úmysly prokazovat činy 

– důvěru studovaných aktérů si musí zasloužit 
a nikdy nezklamat. 

typy zÚčastněnéhO pOzOrOvání

Zúčastněné pozorování lze kategorizovat dle 
míry zahrnutí etnografa do aktivit a míry zapo-
jení/inkorporace do zkoumané sociální skupiny. 
J. Spradley (1980: 58–62) odlišil celkem pět 
typů. Jeho typologie je uvedena v Diagramu 1. 

Diagram 1. Typy pozorování dle míry participace. Zdroj: 
(Spradley 1980: 58); (upraveno)

Nulovým bodem typologie je, paradoxně, 
neparticipace. To znamená, že etnograf není 
žádným způsobem zapojen do aktivit, ani není 
součástí zkoumané sociální skupiny. Modelově 
by to mohl být například badatel sledující na 
televizní obrazovce kamerami snímaný pohyb 
lidí po obchodním centru. Pasivní participace 
odkazuje k stavu, kdy je sice etnograf přítomen 
v  místě aktivit, ale buďto neparticipuje, anebo 
s lidmi interaguje v menším rozsahu.

Mírná participace nastává v okamžiku, kdy 
se etnograf snaží udržet rovnováhu mezi rolí 
insidera a  outsidera, participací a  sledováním. 
Aktivní participant se snaží dělat to, co dělají 
zkoumaní lidé, tj. plně se učit sociálním či kul-
turním pravidlům jednání. Aktivní participace 
začíná sledováním jednání, ale postupem času 
se etnograf pokouší toto jednání naučit a  (re)
produkovat. To znamená, že aby badatel zdo-
kumentoval například techniku lovu, snaží se 
ji naučit a  zvládnout aktivní participací v  co 
možná největším rozsahu. V jistém smyslu pak 
etnograf může porozumět sociálnímu či kultur-
nímu prostředí sledováním sebe sama. Platí to-
tiž, že etnograf sám je nejlepší výzkumný nástroj 
(Saville-Troike 2002: 89; Bernard 2006: 359; 
Spradley 1980: 71–72).

Kompletní participace znamená nejvyšší 
úroveň zahrnutí etnografa do zkoumané soci-
ální skupiny. Etnograf je ve studovaných soci-
álních situacích běžným participantem. Chce-
li například badatel zkoumat byrokratickou 
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strukturu nějakého ministerstva, nechá se tímto 
ministerstvem zaměstnat a v rámci své pracovní 
činnosti zúčastněně pozoruje sociální interakce 
mezi ostatními úředníky (srov. Lupták 2011). 
Stejně tak se může stát kupříkladu členem zá-
jmové či profesní organizace a zkoumat ji pomo-
cí kompletní (skryté) participace zevnitř (srov. 
Burzová 2010).

etnOGrafie bezdOmOveCtví: zahraniční 
zkušenOst

Bezdomovci se začali do zorného pole sociálních 
vědců dostávat od počátku 20. století. Hlavní 
postavou těchto výzkumů se ve 20. letech 
stal N. Anderson. Jeho kniha The Hobo: The 
Sociology of the Homeless Man (1923) je vůbec 
prvním sociálně-vědním počinem vztahující 
se k  bezdomovectví. Tento badatel měl při 
výzkumu bezdomovců – tzv. hobo8 – jednu 
nedocenitelnou výhodu. Značnou část mládí 
totiž mezi bezdomovci strávil jako běžný člen 
této skupiny. Přestože byla po vydání knihy 
jeho výzkumná metoda označena za zúčastněné 
pozorování, on sám ji v  době, kdy žil mezi 
bezdomovci, neznal.

Byl jsem v  procesu pohyblivého světa 
bezdomovců (hobo). … Role mi byla známá 
ještě před začátkem výzkumu. Až v  oblasti 
sociologie a  univerzitního života jsem se 
přesouval do jiné role (Anderson 1923: xii).

Výraznou postavou výzkumu bezdomov-
ců a  antropologie vůbec se v  druhé polovině 
20. století stal J. Spradley. Jeho kniha You Owe 
Yourself a  Drunk: An Ethnography of Urban 
Nomads (1970) je dodnes jedním z  nejlepších 
příkladů využití metody zúčastněného pozoro-
vání při výzkumu bezdomovců. Využil ji ve třech 
místech: trestní soud, protialkoholní léčebné 
centrum a tzv. Skid Road/Row9 (Spradley 1970: 

8 Termín bezdomovec není pro překlad označení hobo 
zcela vhodný. Zahrnuje totiž pět typů, kterými jsou: „sezon-
ní pracovníci (tj. ti, kteří migrují po celých státech za prací, 
přičemž svůj čas netráví na stejných místech), přechodní či 
příležitostní pracovníci nebo hoboes (příležitostně pracují-
cí, migrující členové hobo subkultury), tuláci (migrují, ale 
nepracují), somráci (nemigrují a  nepracují), usedlíci (ne-
migrují, ale příležitostně pracují)“, (Vašát 2012b: 133). 

9 „Pojem skid row s největší pravděpodobností pochází 
z doby po občanské válce a je odvozen od slova Skid Road, 
pojmenovávající ulici v  Seattlu, po které dřevorubci valili 
klády dřeva. Postupem času si podél cesty vystavěli malé 
chatrče, následované bary, levnými ubytovnami a  nevěs-
tinci (Peterson a Maxwell 1958: 308). Podle Archarda lze 
proto skid row vymezit coby: 1) geografické území v rámci 

7). Krom toho používal při výzkumu i dotazníky 
či etnografické rozhovory (srov. Spradley 1979). 

K. Hopper ve své knize Reckoning with 
Homelessness (2003) předkládá rozdělení et-
nografie na (a) rámec (framework) a (b) terénní 
výzkum (fieldwork), přičemž toto rozlišení v zá-
sadě odpovídá rozdílu mezi kontextem a  pří-
během, historií a  akcí. Antropologický přístup 
vyžaduje oba. Zjednodušeně řečeno, rámec je 
kontext (např. infrastruktura města, lokální po-
litická reprezentace atd.) a znalost předchozích 
analýz bezdomovectví (např. počtu bezdomov-
ců, práce jiných badatelů atd.). Terénní výzkum 
je v zásadě zúčastěné pozorování konkrétní bez-
domovecké populace (Hopper 2003: 7–12).

R. Hill a M. Stamey rovněž použili při svém, 
řekněme, ekonomicko-antropologickém výzku-
mu bezdomovců zúčastněné pozorování, přes-
tože ho poněkud krkolomně nazývají „dlouho-
dobé účastenství a trvalé pozorování (prolonged 
engagement and persistent observation)“ (Hill 
a  Stamey 1990: 306–307). V  terénu mezi bez-
domovci strávili tisíce hodin.

V  některých výzkumech bezdomovců fi-
guruje metoda „potloukání se“ (hanging out), 
která v  zásadě odkazuje k  zúčastněnému po-
zorování. D. Baldwin například píše: „Terénní 
výzkum byl primárně prováděn skrze zúčastně-
né pozorování. Naší výzkumnou strategií bylo 

‚potloukat se‘ se studovanými aktéry“ (Baldwin 
1998:191). D. Snow a  L. Anderson popisují 
metodologickou část svého bádání podobně: 

„Hlavní výzkumnou strategií bylo každodenní 
‚potulování se‘ s tolika jedinci, kolik bylo možné“ 
(Snow a  Anderson 1987: 1342). T. Wright při 
svém výzkumu kombinoval zúčastněné pozoro-
vání (potulování se) a rozhovory (Wright 1997: 
2) coby „kamarádský výzkumník“ a  „zanícený 
aktivista“ (srov. Snow et al. 1986: 384–385).

P. Bourgois je v  současnosti jeden z  nejvý-
znamnějších badatelů v  oblasti bezdomovec-
tví. Metodu zúčastněného pozorování použil 
již při svých výzkumech dealerů drog v  New 
Yorku (Bourgois 2003). Oproti výzkumu bez-
domovců se metodologie téměř nezměnila (srov. 
Bourgois a Schonberg 2009: 9).

městských center zahrnující určité specifické instituce pro 
(single) muže, 2) poskytující určitý sociální a ekonomický 
status svým obyvatelům, 3) reprezentující specifickou kul-
turu, separovanou od mainstreamu (rodiny, práce, volna 
apod.), (Archard 1979:1–2),“ (Vašát 2012b: 139).
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etnOGrafie bezdOmOveCtví: česká 
zkušenOst 

Pokud je mi známo, výzkumem bezdomovců, je-
hož metodologický základ tvoří (alespoň z  čás-
ti) jedna z  forem zúčastněného pozorování, se 
v České republice zabývají či zabývali tři badate-
lé: P. Vašát, P. Holpuch a O. Hejnal. V této pod-
kapitole popíši konkrétní podoby participativní 
metodologie těchto výzkumníků.10

Přístup P. Vašáta, který v  nedávné době 
publikoval dvě studie o  bezdomovectví (Vašát 
2012a, 2012b), je na hranici pasivní/mírné par-
ticipace s prvky aktivní participace: 

S  informanty jsem trávil co možná nejvíce 
času a  snažil jsem se být svědkem co možná 
nejvíce různorodých aktivit (např. vaření, 
vybírání popelnic, konzumace jídla i alkoholu 
apod.). Jedenkrát jsem … také strávil noc 
na ilegálně obývaném squatu (Vašát 2012a: 
257).

Participace je pasivní či mírná, jelikož byl 
pouze svědkem aktivit, tj. nevařil, nevybíral po-
pelnice, nekonzumoval jídlo ani alkohol.11 Na 
druhou stranu plně participoval na praxi no-
cování. Tím se (přinejmenším v  tomto ohledu) 
stal aktivním participantem. 

P. Holpuch při svém výzkumu použil zvlášt-
ní formu zúčastněného pozorování (lze-li jeho 
metodu takto vůbec označit). Jedná se o autoe-
tnografický přístup.12

10 Do tohoto výčtu badatelů by šlo zařadit i  L. Touška, 
který zúčastněné pozorování v kombinaci s polostrukturo-
vanými rozhovory využívá. Ten nicméně doposud nenabídl 
akademické obci žádnou relevantní studii, v níž by partici-
pativní výzkumné techniky použil k analýze bezdomovectví. 
Prozatím se omezil na studie, které bezdomovce používají 
v  rovině příkladů metodologických úskalí (Toušek 2009), 
ilustrace obecných trendů purifikace veřejného prostoru 
(Toušek a  Strnadová v  tisku) anebo popisují demogra-
fické aspekty plzeňské bezdomovecké populace (Toušek 
a  Strohsová 2010). Na zúčastněném pozorování a  polo-
strukturovaných rozhovorech je postavena jeho disertač-
ní práce, kterou v  současnosti dokončuje (osobní sdělení, 
15.9.2012).

11 Nicméně jsem od P. Vašáta dostal následující zprávu: 
„spal jsem, vařil jsem, jedl sem, pil jsem. Tak nevím, kam 

mě tedy šoupnout?“ (emailová korespondence, 9.9.2012). 
To by pochopitelně odkazovalo spíše k  aktivní participaci. 
V této stati jsem se však rozhodl přidržet toho, co autor píše 
ve své studii. 

12 Autoetnografie je kvalitativní výzkumná metoda, kte-
rá spojuje analýzu a interpretaci s narativními detaily vlast-
ní žité zkušenosti. V  tomto ohledu můžeme za data pova-
žovat vlastní biografii, pozorování či emoce (srov. Barton 

S  kolegou Vladimírem Moravcem jsme se 
pohybovali a  nocovali na veřejných prostran-
stvích, zpravidla v lokalitách se zvýšeným výsky-
tem bezdomovců. Prioritou pro mě nebylo ani 
tak poznat určitou skupinu bezdomovců jako 
spíše získat zkušenost života na ulici. Chtěl jsem 
poznat prostředí, v němž se životy bezdomovců 
odehrávají. Prožít, nakolik se změní moje sub-
jektivní vnímání okolní společnosti, když úpra-
vou zevnějšku a svého chování fiktivně změním 
svůj společenský status (Holpuch 2011: 3).

Tato autoetnografická zkušenost se stala vý-
chozím bodem konstrukce scénáře polostruk-
turovaných rozhovorů, které tvoří hlavní část 
analýzy.

O. Hejnal (tj. autor tohoto článku) proza-
tím publikoval pouze jakousi skicu možností 
výzkumu bezdomovců ve středně velkém městě 
(Hejnal 2011). Studie, v  nichž by prezentoval 
výsledky terénního výzkumu za použití metody 
zúčastněného pozorování, jsou v  současnosti 
v recenzních řízeních. Následující řádky mohou 
být chápány jako rozvinutí metodologických pa-
sáží, pro které zpravidla nebývá v odborné stati 
tolik prostoru. 

antrOpOlOGův den mezi „klienty represe“
Vlastní jeden den mezi bezdomovci, resp. kli-
enty represe, uchopím pomocí dvou metodolo-
gických konstrukcí: sociální situace a  sítě soci-
álních situací (Spradley 1980: 39–44). Každá 
sociální situace může být identifikována třemi 
primárními elementy: místem, aktéry a aktivita-
mi. Při zúčastněném pozorování se antropolog 
vždy nachází v  určitém místě a  pozoruje kon-
krétní aktéry, přičemž pozoruje a/nebo parti-
cipuje na určitých aktivitách (Spradley 1980: 
39–42). Sleduje dva cíle: (1) být zahrnut do 
aktivit vhodných pro danou situaci a  (2) pozo-
rovat aktivity, lidi a fyzické aspekty této situace 
(Spradley 1980: 54).

Postupem času lze tyto sociální situace vzá-
jemně usouvztažňovat na základě podobnosti 
jejich komponentů (tj. míst, aktérů či aktivit). 
V  tomto ohledu můžeme identifikovat tři typy: 
shluk sociálních situací (vztah prostřednictvím 
míst), síť sociálních situací (vztah prostřednic-
tvím aktérů) a  situace s  podobnými aktivitami 
(Spradley 1980: 42–45). Z  hlediska popisu 
mého dne použiji síť sociálních situací, která 

2011:432; Cho a Trent 2006: 330).
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sociální situace propojuje konkrétními (jedně-
mi a  těmi samými) aktéry v  různých místech, 
s nimiž se pojí různé aktivity. Analýzu dat jsem 
prováděl dle zásad zakotvené teorie (Strauss 
a  Corbin 1999) a  taxonomické a  komponentní 
analýzy (Spradley 1980: 112–120, 130–139). 
Veškerý empirický materiál byl zpracován v pro-
gramu MAXQDA.

Stručný popis průběhu dne
Aktivní zúčastněné pozorování bezdomovců 
proběhlo ve čtvrtek (26. 7. 2012) a  trvalo bez-
mála 12 hodin. Bylo součástí plánu zmapovat 
celý týden od pondělí do neděle pomocí těch-
to dvanáctihodinových výzkumných dnů.13 
Během dne jsem přebýval s  mými třemi klí-
čovými informátory – Slávkem, Vokurčákem 
a  Nikitou.14 Prošli jsme jedenácti různě vzdále-
nými místy a potkali či poseděli se sedmnácti vý-
zkumně relevantními aktéry. Celkově jsme na-
chodili 10 981 metrů (viz Obrázek 1)15. Obecně 
lze říci, že všechna místa jsou spjata s  dvěma 
aktivitami: subsistenční praxí a/nebo sociální 
interakcí s  ostatními bezdomovci či známými 
bezdomovců (vyprávějí se například úsměvné či 
jiné příhody, sdílí se alkohol atd.). Touto cestou  
získaná data zahrnují biografické údaje o  akté-
rech16, každodenní praktiky (např. subsistence, 

13 Nicméně nakonec jsem se omezil na období od pondě-
lí do pátku. Píší-li L. Budilová-Jakoubková s M. Jakoubkem, 
že výzkum v  romských osadách je „krajně nevhodný pro 
abstinenty, nekuřáky [a] vegetariány“ (Budilová a Jakoubek 
2004:12), pro zúčastněné pozorování bezdomovců je vhod-
né být alespoň lehkým alkoholikem. Přestože se rozhodně 
nepovažuji za abstinenta, musel jsem se v sobotu a v neděli 
po vyčerpávajících terénních aktivitách z předchozích dnů 
léčit.

14 Všichni tři jsou muži. Veškerá jména (tj. i všechna ná-
sledující) jsou smyšlená. V případě tří klíčových informáto-
rů se jedná o pseudonymy, které si sami vymysleli.

15 Klíčové informátory jsem nicméně nalezl až v  cca 
10:00, tj. v době, kdy již měli za sebou okružní cestu městem 
ve snaze najít papír, který by mohli odevzdat ve sběrných 
surovinách. Informátoři nebyli v tomto úsilí příliš úspěšní. 
Nasbírali papír v  hodnotě pouhých 46 Kč. Dle mých zku-
šeností čítá tato cesta zpravidla dva až tři kilometry. Za celý 
den tedy bezdomovci urazili něco kolem 13 až 14 kilometrů. 
Metráž denní cesty byla zjištěna pomocí aplikace Google 
Earth.

16 Biografická data by bylo vhodnější sbírat pomocí 
strukturovanějších technik (např. polo- či prostých struk-
turovaných dotazníků). Na druhou stranu pokud nejsou 
sama o sobě cílem výzkumu, výzkumníkovi postačí, když je 
posbírá tímto střípkovitým způsobem. Polo/strukturované 
rozhovory totiž mají formu, která se nápadně podobá např. 
policejním výslechům, tj. proceduře, která není považová-

vaření, hygiena atd.) a informace o pohybu a ak-
tivitách aktérů či vzorce sociální interakce mezi 
nimi.

Zároveň si je nutné uvědomit, že moje inter-
pretace tohoto dne je mnohdy postavena na in-
terpretacích konkrétních bezdomovců, jejichž 
interpretace se nemusí shodovat (a  neshodují) 
s  interpretacemi jiných bezdomovců. Podobně 
platí, že popisované praxe nevykonávají všichni 
bezezbytku. To lze nicméně zjistit pouze opa-
kovanými výzkumnými pobyty. V přehledu dne 
a  následných podkapitolách popisuji pouze ty 
praktiky, které považuji s ohledem na mou etno-
grafickou zkušenost za relevantní buď pro vět-
šinu bezdomovců, anebo pro některé typy bez-
domovců; nikdy však pro všechny bezdomovce 
v dané lokalitě.

Klíčové informátory jsem nalezl na mís-
tě, které se emicky nazývá „u vody bez vody“.17 
Slávek a Nikita se šli porozhlédnout na náměstí, 
zdali na něm nejsou další bezdomovci. Byli se 
rovněž podívat za obchodní dům ve snaze najít 
nějaké vyřazené zboží. Poté jsme se přesunuli 

„na Hilton“, tj. do opuštěné budovy, v níž bezdo-
movci přebývají a která je ironicky nazývána dle 
známého řetězce luxusních hotelů. Zde jsme si 
chtěli vyzvednout pilku na železo, abychom 
mohli „upálit“ starý plot a odvézt ho na kárce do 
sběru. Pilku však někdo zcizil, resp. si ji půjčil, 
jak se později ukázalo. Museli jsme tudíž vymy-
slet alternativní zdroj. Tím se staly staré plechy 
ležící vedle pekárny. Ty jsme odvezli do sběrny 
a za utržené peníze (74 Kč) jsme s mým přispě-
ním (20 Kč) koupili dvě petlahve bílého vína, 
které jsme pili v  menším parku. Zanedlouho 
si Slávka zavolal mladší Rom, který měl pro 
něho, resp. pro nás „kšeft“ – šlo o odvoz staré-
ho železa z jeho domu do sběrny s tím, že polo-
vina výdělku bude naše. Slávek a Nikita tedy šli 
k němu domu. Zhruba za půl hodiny se uřícení 
vrátili. Plnou kárku s více než stokilovým nákla-
dem nechali nedaleko parčíku. Do sběrny jsem 
ji odvezl spolu s Vokurčákem. Utržili jsme 369 
Kč. Po příchodu do parčíku jsme se rozhod-
li, že peníze proměníme v alkohol a tabák. Pro 
tyto komodity jsme došli rovněž s Vokurčákem. 
Ve vietnamské prodejně (A) neměli oblíbený 
a  levný tabák Bacco (46–50 Kč). Zkusili jsme 

na za příliš příjemnou. Navíc není jednoduché zajistit, aby 
u rozhovoru nebyl přítomen jiný bezdomovec.  .

17 Je to místo nedaleko náměstí, kterým protéká umělý 
potůček. V zimě však v něm z pochopitelných důvodů nebý-
vá voda, proto „u vody bez vody“.
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tudíž další nedalekou vietnamskou prodejnu 
(B). Tam jsme koupili tabák v  hodnotě onoho 
oblíbeného. Krom toho jsme se vrátili se čtyřmi 
dvoulitrovými petlahvemi bílého vína. Mezitím 
do parčíku dorazili ostatní bezdomovci. Vína 
se stejně jako tabák sdílela s příchozími. Kolem 
sedmé hodiny se část osazenstva rozhodla, že se 
projede na loďce po místní řece. Já jsem došel 
pro další dvoulitrové víno, které jsem zaplatil ze 
svého. S  Vokurčákem jsme k  břehu řeky přišli 
o  něco později. Z  tohoto místa už mám jen ně-
kolik málo vzpomínek, jelikož jsem zanedlou-
ho usnul. Bezdomovci se odebrali na Hilton, já 
jsem šel ve zhruba deset hodin večer na vlakové 
nádraží.

Každodennost: Ranní probuzení, jídlo, potkani 
a sdílení/půjčování
Zúčastněný pozorovatel je v průběhu výzkumu 
přímým svědkem dennodenních rutinních úko-
nů. Krom toho se o  nich bezdomovci mnohdy 
baví. Například ráno na Hiltonu má často po-
dobný průběh. Podepisuje se na  něm zejména 
množství vypitého alkoholu z  předešlého dne 
a  fakt, zdali byla ponechána stranou alespoň 
jedna petlahev vína – tzv. „ranní záchranka“. 
Ráno popisoval Vokurčák následujícím způso-
bem.

Když se to všechno ráno probírá, tak první, 
co každej řekne: „Ty krávo, mně je blbě“ nebo 

„Ty píčo, já mam žízeň“. Pak většinou: „Ty 
vole, ubal cigáro, ať zas máme co blejt“. Pak: 

„A  deme ven?“ – „Já nikam nejdu, mně je 
blbě.“ – „Pojď, vole, aspoň na papír.“ – „Seru 
na papír.“ – „Deme ustřelit ten plot?“ – 

„Nemáme čim.“ Teď se vyvrávoram. Prvního 
se ptam, jestli nemá cígo. Obvykle nemá. Tak 
se jdu zeptat dál a  většinou si přinesu hrst 
vajglů.

Pokrmy se připravují z  „vyfáraného“ (na-
lezeného v  kontejneru), běžně nakoupeného 
či jiným způsobem získaného jídla (např. ob-
darováním ze strany prodejců). V  inkrimino-
vaný den jsem ochutnal vynikající zeleninové 
rizoto s  kousky vepřového a  hovězího masa. 
Připravené pokrmy je třeba ochránit před nene-
chavými potkany. Ti se zpravidla dostanou i pod 
pokličku, či dokonce do uzavíratelné skříňky. 
Rádi se rovněž prokousávají batohy. Přítomnost 
potkanů zhodnotil Slávek následovně.

Ale oni jako neubližujou. Sežerou ti žrádlo, 
když ho neschováš, rušej tě v  noci, protože 
dělaj bordel tim chroupánim, no. A  chčijou 
a  serou za postele, no. To je tak asi jako 
všechno. A roznášej asi nějaký ty choroby. Já 
jsem s  tim teda žádnej problém neměl, ale 
nedá se to vyloučit.

První věc, které si zúčastněný pozorovatel 
bezdomovců bezpochyby všimne, je častá praxe 
sdílení či půjčování téměř všeho (zejména tabá-
ku, vína a  nářadí). V  případě nářadí však tyto 
praxe hraničí s krádežemi, kdy si určitý jedinec 

Obrázek 1. 
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 Vizualizace denní cesty, signifikantních míst (a jejich vzdáleností v metrech) a relevantních aktérů.
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věc vypůjčí, aniž by o  tom majitele informoval. 
V  onen den se sdílela část peněz, tabák a  víno, 
půjčila se kárka a  zcizeny byly pepř, feferonky, 
pilka (později se ukázalo, že byla pouze vypůjče-
na původním majitelem) a miska na vodu a jídlo 
pro psy. Často se rovněž (veřejně) pomlouvají 
aktéři, kteří nepřinášejí dostatek zdrojů.

subsistenční praxe bezdOmOvCů

Domlouvání kooperace a vybrané typy 
subsistenčních aktivit
Subsistenční aktivity se nejčastěji řeší v  mís-
tech, kde bezdomovci tráví většinu dne. Těmito 
aktivitami mohou být výlov mincí z  kašny, pro-
dej nasbíraných hub, sběr papíru, „somrování“ 
(tj. aktivní forma žebrání) atd. Nejčastěji se lze 
setkat se sběrem kovového – „volně loženého“ 

– šrotu, který se odnáší do sběren. Zpravidla se 
musí zajistit součinnost s  jedincem, který dis-
ponuje doklady, což nebývá snadné, anebo je již 
v počítačovém systému sběren zaveden.

Bezdomovci mají mnohdy předem smluve-
né či časem prověřené odběratele. Mohou to být 
majitelé či provozovatelé restaurací, kteří si od 
bezdomovců koupí například houby, či proda-
vači v  menších obchodech, popř. zaměstnanci 
sběren. Ti často moc dobře vědí o tom, že nabí-
zené zboží je nalezené, a tudíž de iure kradené. 
Bez jejich tichého souhlasu s povahou komodit 
by tyto „krádeže“ byly nesmyslné, resp. zbyteč-
né. Zboží by nebylo možné zpeněžit. Pokud se 
mluví o  „bezdomovecké kriminalitě“, je nutné 
zdůraznit, že je přinejmenším částečně produ-
kována i ne-bezdomoveckými občany města.

„Krádeže“ a zvažování rizika
Tyto „krádeže“ jsou v  drtivé většině případů 
na úrovni přestupků. Zpravidla se jejich před-
mětem stává starý a  zrezivělý plot, nalezené 
lešenářské trubky či pohozený plech. To samo-
zřejmě neznamená, že nemají svého majitele. 
Tato forma subsistence je bezdomovci osprave-
dlňována tím, že zcizené věci vlastně „nikomu 
nechybí“. 

Krom těchto dominujících typů obživy se 
bezdomovci občas domlouvají na větších akcích. 
Většinou je však nerealizují. Následující úryvek 
z  promluvy mých klíčových informátorů toho 
budiž důkazem.

Nikita: Jo, mam pro tebe tip. Potřeboval bych 
s tebou mluvit.

Vokurčák: Já nic nekradu.

Nikita: Normálně to jenom přemístíš! A ještě 
ti dám i číslo na odkódování. 

Vokurčák: Jo, až takhle? Ty si blázen! Hele, 
mě už to přemisťování nějak nebaví. 

Nikita: Jsou tam televize, set-top boxy, 
mikrovlnky a podobně. 

Vokurčák: Takže 12 let. V penězích nevim, ale 
v součtu let [strávených za to ve vězení] jo. Do 
toho nejdu.

Toto plánování je součástí běžné sociální in-
terakce mezi bezdomovci – často s humorným 
podtextem –, nikoli obvyklou komponentou 
subsistenčních praktik. Přesto bezdomovci hy-
poteticky zhodnocují rizika, která by mohla při 
realizaci plánu nastat. Nejdůležitější je shro-
máždit dostatek lidí. Hodnotí se přístupnost 
objektu, viditelnost z/do tohoto objektu, vzdá-
lenost od potenciálního odběratele, ne/hlídání 
objektu (popř. ne/přítomnost alarmu), mož-
nost popálení proudem, potenciál klasifikace 
činu jakožto veřejného ohrožení či aktuální ak-
tivita městské policie. Po zvážení všech těchto 
aspektů se od plánu upouští.

Romové: Kooperace a kompetice v urbánním 
prostředí
Bezdomovci občas kooperují s dalšími chudými 
segmenty městské populace – především pak 
s některými Romy. Příkladem může být „kšeft“ 
zprostředkovaný Romem, který jsem popisoval 
v  příslušné kapitole. Celou polovinu výdělku 
tento Rom pochopitelně nedostal. Z částky 369 
Kč jsme si nechali 200 Kč. Účtenku jsme mu ne-
ukázali.

Oproti kooperaci s  Romy je však v  lokalitě 
mého výzkumu patrná i  kompetice s  touto po-
pulací. Zmíněný Rom kupříkladu zkoušel (po-
měrně laciný) trik na mé klíčové informátory. 
Tvrdil, že kárka, kterou nyní bezdomovci vlast-
ní, je původně jeho. Byla mu prý ukradena. To 
je však zjevný nesmysl, protože „my víme, kde 
sme jí našli“, prohlásil Slávek. 

Romové se rovněž podílí na exploataci 
Hiltonu. Odvezli si z  něho například železné 
schody. Noční domluvené vyzvednutí staršího 
zboží v  některých prodejnách je taktéž spjato 
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s  kompeticí o  zdroje s  Romy. Následující pro-
mluva popisuje kompetitivní praxi u pekárny. 

Vokurčák: Když tam je to těžký. Minule jsme 
tam třeba byli s Nikitou sami dva a jich tam 
bylo asi 13. Jako že tam šli ještě somrovat.

Slávek: Akorát že my to máme domluvený 
a oni ne. 

Vokurčák: A ta prodavačka mi dala dva pytle. 
Tak jsme to odnesli, no, a došli jsme k vodě bez 
vody. Tam jsme to položili. A než jsme se stihli 
otočit, tak nebylo nic. Cigáni prostě všechno 
sebrali.

Nikita: Rozebrali a  rozprchli se. Ale během 
vteřiny. A  najednou prázdno. My tam 
prázdný pytle, ty vole. Nemůžeš nic. A i kdyby 
tam byli dva, tak na jednoho šáhneš a druhej 
den jich přijde 50.

Vokurčák: Jich je třeba 15, ale je jim i 15 jako 
věkově. A  když jí někomu pleskneš, tak on 
pude brečet domu za tátou a 15 jich přijde na 
tebe.

Emická typologizace sběren
Nejčastějším odběratelem bezdomovců jsou 
sběrné suroviny. Ty na činnosti těchto akté-
rů vydělávají nejvíce, a  to mnohdy i  regulér-
ním okrádáním. Naložená kárka, kterou jsme 
s Vokurčákem dovezli do jedné ze sběren, váži-
la celkově 130 kg. Po vyházení kovového šrotu 
jsme dostali účtenku na 90 kg železa. To by zna-
menalo, že kárka váží 40 kg, což je holá fikce – 
může vážit maximálně 30 kg. Krom toho je stran 
personálu sběren patrné opovržení bezdomovci. 
Cestou zpátky do parčíku jsme s  Vokurčákem 
probírali kategorie sběren (viz Tabulku 1).

Sběrna1 Sběrna2 Sběrna3

Zájem o původ 
železa Zajímá Spíš 

nezajímá
Vůbec 

nezajímá

Přijetí pochybně 
nabytého železa Spíše ne Ano Ano

Okrádání 
bezdomovců Ne Spíše ano Rozhodně 

ano

Tabulka 1. Emická typologizace sběren.

Sběrna1 sice bezdomovce neokrádá (nebo 
alespoň ne příliš okatě), ale zajímá se o  původ 
přivezeného železa. Oproti tomu druhý extrém 
v  podobě Sběrny3 popisoval Vokurčák násle-
dovně: „Tam kdyby si mu přines, já nevim, celej 
nákladní vlak, tak on ho veme, a neptá se. Řiká, 
jo, to bude zas průser, ale to je všechno. Neptá se. 

Ale zas tě strašně vojebe, to jo.“ Při rozhodování, 
kam nalezené železo dopravit, hraje roli rovněž 
vzdálenost od konkrétní sběrny. Zpravidla je 
pak upřednostněna kratší (a tudíž i méně riziko-
vá) cesta i za cenu okradení stran sběrny. 

interakCe s městskOu pOliCií: „kOntrOla 
dOCházky“

Krom výše zmíněných aktérů se s  bezdomov-
ci nejčastěji setkávají městští policisté. Proto 
jsou bezdomovci v lokálně-politickém diskursu 
nazýváni „klienti represe“. Strážníci většinou 
kontrolují bezdomovce a jejich momentální stav 
intoxikace alkoholem v rámci urbánního (větši-
nou veřejného) prostoru. Bezdomovce obvykle 
z  daného místa vykážou. Tato procedura se 
může během dne opakovat. Jeden z mých infor-
mátorů tuto praxi popisoval jako „kontrolu do-
cházky“ (Max). Běžné je rovněž vyhánění bez-
domovců spících na veřejných prostranstvích. 
To může někdy vyvolat vcelku vypjatou situaci. 
Podobný budíček popisoval Vokurčák, který 
spal na lavičce nedaleko centra města.

Přestal do mě šťouchat. Pak vzal pendrek 
a  ubalil mi takhle do žeber. A  ono to docela 
bolí, ne. Řikam, ty čůráku, přestaň! A on řiká, 
nebo co jako? Řikam, nebo ti jí trefim do tý 
palice, ty vole, neser mi! A on, to řikáš mně? 
Já jsem veřejnej činitel! Já řikam, ty si veřejnej 
čůrák, ty vole! No a už to jelo…

Na druhou stranu s většinou strážníků mají 
bezdomovci vcelku bezproblémové vztahy. 
Policejní hlídka z výše zmíněné citace odpovídá 
emickému označení „špatná šichta“. 

závěr

V této studii byl definován etnografický výzkum, 
resp. metoda zúčastněného pozorování a někte-
ré další pojmy, které se s ním pojí (např. klíčový 
informátor, rapport atd.). Zúčastněné pozoro-
vání bylo dále typologizováno dle míry partici-
pace. Touto optikou jsem sledoval metodologii 
etnografů bezdomovectví jak v České republice, 
tak i v zahraničí.

Detailním popisem mého výzkumného 
dne mezi „klienty represe“, který jsem uchopil 
skrze konstrukci sítě sociálních situací a  dílčí 
analýzou dat, jsem chtěl demonstrovat užiteč-
nost metody zúčastněného pozorování. Žádná 
jiná metoda nezaručuje tak bohatý empirický 
materiál. Jeden jediný den přinesl krom jiné-
ho informace o  biografii informátorů, pohybu 
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v rámci urbánního prostoru, každodennosti (ze-
jména o probouzení, stravování, hlodavcích na 
Hiltonu, praxi sdílení/půjčování), domlouvání 
kooperace na specifických subsistenčních akti-
vitách, krádežích a zvažování rizika, kooperaci 
či kompetici s  Romy, emické typologii sběren 
a vztahu s městskými strážníky. Většinu těchto 
údajů je pochopitelně nutné validovat dalšími 
dny strávenými s bezdomovci. 

Konkrétní realizace zúčastněného pozoro-
vání bezdomovectví má svá úskalí. Etnograf se 
těžko vyhne konzumaci alkoholu. To však ba-
dateli přináší novou perspektivu – perspektivu 
městského opilce potloukajícího se urbánním 
prostorem, tj. víceméně tu, která je pro někte-
ré bezdomovce charakteristická. Může potom 
například sledovat, jak se změní percepce etno-
grafa v  terénu ze strany veřejnosti. Na druhou 
stranu nic by se nemělo přehánět; konzumaci 
alkoholu (byť coby součást výzkumné strategie) 
nevyjímaje. To se mi popravdě ke konci analyzo-
vaného dne příliš nepodařilo. 

Problematičtějším aspektem zúčastněné-
ho pozorování bezdomovců je participace na 
činech spadajících mezi přestupky. P. Adler 
(1985: 23) v tomto ohledu odlišila provinilé vě-
dění (guilty knowledge), provinilá pozorování 
(guilty observations) a  provinilá jednání (guilty 
actions). Během analyzovaného výzkumného 
dne jsem získal data či byl součástí akcí, které 
spadají do všech tří zmíněných oblastí. Skutky 
jsem pochopitelně nikomu neohlásil, jelikož 
bych se pohyboval za hranou etiky výzkumu 
i  své vlastní osobní etiky. V  této otázce sou-
hlasím s  následující poučkou H. R. Bernarda 
(2006: 376): „Nedělejte nic, s čím byste profesi-
onálně i osobně nemohli žít.“ 
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Science and Technology Studies (STS): possibil-
ities and limits of anthropology in laboratories

Abstract—Science and technology studies (STS) 
have become a  relevant partner for other disci-
plines when it comes to understanding the pe-
riod we live in. STS’s  frequent application of an 
ethnographical approach may seem inviting to 
an anthropologist, but what kind of results are 
obtained by today’s STS? By analyzing two older 
works concerned with biotechnology by Paul 
Rabinow and Tereza Stockelova I shall try to dem-
onstrate the existence of a common approach that 
could be described as preventive distrust. The two 
works are however based on different theoretical 
backgrounds-- while Paul Rabinow was inspired 
by Michel Foucault’s  study of power from an 
ethical point of view, Tereza Stockelova was influ-
enced by Bruno Latour‘s  political Actor-Network 
Theory. This comparison has led me to believe 
that this distrust often leads to baseless objec-
tions. Future visions of scientific progress often 
try to cast a shadow over bioscience as potentially 
dangerous or revolutionary (biosociality) but 
this view might prove indemonstrable and might 
therefore be rejected in the future.

Keywords—STS, Paul Rabinow, Biosociality, 
Biotechnology, GMO. 

PŘÍBĚH1 studií vědy a techniky pro nás antro-
pology začíná v okamžiku, kdy Bruno Latour 

společně se Stevem Woolgarem vydávají knihu 
Laboratory life s podtitulem The Construction of 
Scientific Facts. V úvodu práce zaznívá myšlen-
ka, která je antropologií přímo inspirována: 

“Since the turn of the century, scores of men 
and women have penetrated deep forest, lived 

1 Studie byla podpořena grantem SVV-2012-265 703 
(MŠMT ČR). Publikace článku byla podopořena gran-
tem AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 
Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-
031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.

in hostile climates, adn weathered hostility, bo-
redom, and disease in order to gather the rem-
nants of so called primitive societies. By con-
trast to the frequency of these anthropological 
excursions, relatively few attempts have been 
made to penetrate the intimacy of life among tri-
bes which are much nearer at hand (1986: 17).” 

Latour dále mluví o  paradoxu, kdy „vědec-
ké kmeny“ mají zásadní dopad na naši společ-
nost, ale o  tom, jak pracují, víme velmi málo. 
Latourův příspěvek zapadá do širšího pole stu-
dií vědy a techniky (STS), která vznikají od 70. 
let 20. století jako silně interdisciplinární studia, 
zkoumající sociální procesy, v rámci kterých je 
věda utvářena, a  dále zkoumají vztah výsledků 
vědy a  jejich dopadů na společnost. Rozhodně 
není bez zajímavosti, že mezi jednu z nejobvyk-
lejších metod v  rámci STS patří etnografické 
pozorování. Příběh historie STS však notně pře-
sahuje možnosti tohoto článku, proto rovnou 
přejděme k tomu, co je jeho obsahem. 

Tím je rozbor vlivné a  citované ese-
je Artificiality and Enlightenment od Paula 
Rabinowa z  knihy On the Anthropology of 
Reason z roku 1997, který bude doplněn o krat-
ší a  doplňující rozbor teoretického směřování 
domácí Terezy Stöckelové (2008). Na základě 
tohoto rozboru bych rád ukázal některé obec-
nosti současných antropologických výzkumů 
(tedy nejen STS) a jejich možná omezení; z toho 
důvodu jsou obě práce staršího data, aby bylo 
možné skrze časový odstup posoudit jejich oče-
kávání. V první části převyprávím obsah a teore-
tické pasáže obou studií a teprve v druhé se budu 
věnovat rozboru založenému na mém vlastním 
pozorování v  rámci laboratoří molekulární bio-
logie. 
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artifiCiality and enliGhtenment: frOm 
sOCiObiOlOGy tO biOsOCiality 

Paul Rabinow začíná svůj esej citací z  díla 
Michela Foucaulta; ten v Dějinách sexuality od-
haluje moderní formu moci – bio-technickou 
moc. Bio-moc (biopower) „nechává vstoupit 
život a jeho mechanismy do oblasti explicitních 
kalkulací a  činí z  moci-vědění činitele transfor-
mace lidského života.“2 Zde je potřeba vykonat 
malou a neucelenou odbočku. Myšlení Michela 
Foucaulta, které se týká moci a jejího vykonává-
ní, je pro některé součásti dnešní antropologie 
přímo klíčové. Dnešní antropologie je fascino-
vána způsoby, jakými se uplatňuje vládnutí na 
všech úrovních. 

Michel Foucault sleduje změnu ve způsobu 
vykonávání moci, která se udála mezi 16. a 18. 
stoletím. Od rad vladařům přešel žargon k umě-
ní vlády. Z machiavelistické moci, která je prosa-
zována silou a intrikami, která je darována nebo 
získána, která je suverénní, se postupem času 
stává moc, která je reprezentována technikami 
moci, jež je nutné si osvojit, aby mohl být jedi-
nec dobrým vladařem. Základem je vládnout 
ku všeobecné spokojenosti všech. Nová moc 
přitom nemá jedno centrum ani nevyzařuje jed-
ním směrem, není nikým vlastněna. Je tvořena 
proměnlivou sítí bodů – jedinců, kteří se starají 
o blaho populace. Moc může jít od podřízených 
k vyšším a naopak. Je zde jasná snaha o co nej-
zdravější a  nejšťastnější populaci. Tato touha 
může být datována podle Foucaulta již koncem 
antiky, kdy se objevil nový druh moci – pastorál-
ní, kde je nejvyšší hodnotou blaho jedince. Moc, 
která se ohlíží na blaho populace, je pak trans-
formací právě pastorální moci. „Ústředním zá-
jmem státu se stala podpora života, růstu a péče 
o obyvatelstvo, kdy svou koherentní podobu na-
šel nový typ politické racionality a praxe (2002: 
212).“

V  19. století dochází ke spojení dvou pólů 
moci, prvním je zájem o lidský druh, ze kterého 
vycházejí společenské vědy, druhým je zájem 
o lidské tělo a manipulaci s ním. Nová politická 
racionalita byla spojena se vznikem exaktních 
humanitních věd a zároveň kapitalistického zří-
zení, které potřebuje tělo jako výrobní prostře-
dek. Moderní stát potřebuje mít poslušná, zdra-
vá těla a zároveň přesné údaje o nich. Stát může 

2  Zde využívám překladu toho samého výroku, který se 
objevil v knize Michel Foucault, napsanou dvojicí Rabinow 

– Dreyfus.

přes svou péči (bio-moc) určovat, omezovat 
a  řídit lidské životy (ibid.: 213, 214, 215, 218). 
Bio-moc definuje, co je normální a co anomální, 
přičemž anomální je vyloučeno a  je mu poskyt-
nuta péče (ibid.: 380).

Paul Rabinow představuje hlavní zájem své-
ho výzkumu v  zásadě ve shodě s  Foucaultem: 

“My research strategy focuses on the practices of 
life as the most potent present site of new know-
lidges and powers (1996: 92).” Předmětem 
Rabinowova výzkumu jsou biotechnologie, 
zvláště aplikovaná forma výzkumu lidského ge-
nomu, která v případě, že bude dokončena (tedy 
genom bude přečten a budeme umět jej měnit), 
významně změní lidské životy: “The object to 
be known – the human genome – wil be known 
in such a way that it can be changed (ibid.: 93).” 
Rabinow na základě této představy předkládá 
základní směřování výzkumu: “My ethnogra-
phic question is: How will our social and ethical 
practices change as this project advances (ibid.: 
93)?” O  několik stránek dále si na tuto otázku 
i odpovídá: “My educated guess is that the new 
genetics will prove to be a  greater force for re-
shaping society and life than was the revolution 
in physics, because it will be embedded throu-
ghout the social fabric at the micro-level by 
a variety of biopolitical practices and discourses 
(ibid.: 98).” Nová genetika se nám podle odha-
du Paula Rabinowa přímo zakoření do našich 
životů skrze množství všudypřítomných bio-

-politických diskursů. Ba co více: “In the future, 
the new genetics will cease to be a  biological 
metaphor for modern society and will become 
instead a  circulation network of identity terms 
and restriction loci, around which and through 
which a  truly new type of autoproduction will 
emerge, which I call ‘biosociality’. If sociobiolo-
gy is constructed on the basis of a metaphor of 
nature, than biosociality nature will be modeled 
on culture understood as practice. Nature will 
be known and remade through technique and 
will finally become artificial, just as culture be-
comes natural. Were such a project to be brou-
ght to fruition, it would stand as the basis for 
overcoming the nature/culture split (ibid.: 99).” 
V tomto výroku Rabinow předkládá dvě napros-
to zásadní teze. V první řadě bude nová genetika 
tím, co vytváří nové identity a zároveň restrikce. 
Tuto novou formu autoprodukce nazývá bioso-
ciality. A  Rabinow uvádí příklad: “There alrea-
dy are, for example, neurofibromatosis groups 
whose members meet to share their experiences, 
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lobby for their disease, educate their children, 
redo their home environment, and so on. That is 
what I mean by biosociality. I am not discussing 
some hypothetical gene for aggression or altru-
ism. Rather, it is not hard to imagine groups 
formed around the chromosome 17, locus 16, 
256, site 654, 376 allele variant with a guanine 
substitution. Such groups will have medical 
specialists, laboratories, narratives, tradition, 
and a heavy panoply of pastoral keepers to help 
them experience, share, intervene, and ‘under-
stand’ their fate (ibid: 102).” 

Moderní medicínská prevence je o  hledání 
rizikových skupin a  k  tomu screening genomu 
představuje ideální příležitost (ibid: 100). Na 
řadu může přijít preventivní screening riziko-
vých populací a  následně například neudělení 
pojištění, protože dotyčný je členem skupiny, 
u  níž je 60% riziko vzniku choroby x. Jde o  to, 
že v budoucnu budou vznikat skupiny pacientů, 
kterým bude diagnostikována nemoc nebo její 
riziko právě skrze schopnost číst lidský genom. 
Jedinci, u kterých se projeví riziko vzniku nějaké 
choroby, pak budou mít vlastní doktory, práv-
níky, ale i tradice a „duchovní“, kteří jim budou 
pomáhat pochopit jejich osud. To vše na základě 
přečtení jejich genetického kódu.

Druhá podstatná teze eseje říká, že pokud 
se projekt výzkumu genomu dotáhne do úspěš-
ného konce, zmizí distinkce mezi přírodou 
a  kulturou. Tato teze patří v  současné antropo-
logii k velmi populárním (srovnej Rheinberger: 
2010). Skrze techniku budeme poznávat příro-
du a zároveň ji budeme moci měnit, a tak se po-
dle Rabinowa stane příroda umělou, stejně tak 
jako se kultura stane přirozenou. 

pOtraviny

Dále se Paul Rabinow věnuje ve svém eseji 
dalšímu ožehavému tématu – geneticky mo-
difikovaným potravinám (GMO), a  to opět ve 
shodě s  Foucaultem: Vznik moderní potravy 
může být datován mezi lety 1870 a  1914, kdy 
se začal průmyslově vyrábět cukr nebo mouka. 
Společně s  rozmachem přepravy se jídlo stalo 
heterogenní komoditou, spojenou s  diferen-
ciací, obchodem a  transportem. Tyto procesy 
narostly během první světové války, kdy se ob-
jevuje margarín a sušené mléko. Jídlo přestává 
být závislé na roční době (ibid: 104). Na celou 
transformaci potravy je nutno pohlížet skrze 
Foucaultovo poslušné tělo, které vyhovuje stá-

tu – standardizovaná potrava pomáhá vytvořit 
standardizované tělo, které podává standardní 
pracovní výkony, o jehož blaho lze standardizo-
vaně pečovat. Vývoj moderní potravy ale pokra-
čoval: “Once nature began to be systematically 
modified to meet industrial consumer norms 

- a  development perhaps embodied best by per-
fect tomato, the right shape, color, size, bred not 
to break or rot on the way to market, missing 
only the distinctive taste that dismayed some 
and pleased others – it could be redescribed and 
remade to suit other biopolitical specifications 
like ‘nutrition’ (ibid.: 105).” To, co se rozumí 
potravou, dnes rovněž podléhá biomoci. Jde 
o to, aby potravina měla správné množství vita-
minů, cholesterolu, aby měla správnou nutriční 
hodnotu (ibid.: 105). Biotechnologie tento pro-
ces dohání do mnohem větších extrémů. Rajské 
jablko může chutnat jako přírodní, a přitom se 
může jednodušeji pěstovat, přepravovat atd., 
nebo může chutnat jako rajské jablko z 18. sto-
letí (ibid.: 106). Pomocí metody PCR, kdy nám 
stačí malý vzorek DNA, můžeme zreproduko-
vat dávno zapomenuté chutě. A  to vše odolné 
vůči parazitům. Zároveň se stává zemědělství 
průmyslem a  znalosti, které nám poskytuje 
věda, silně mění trh práce v zemědělství. Ve sho-
dě s Francoisem Dagognetem, kterému patří zá-
věr práce, Rabinow vidí současné biotechnolo-
gie jako třetí velkou revoluci v lidských dějinách, 
která směřuje k samotnému životu (ibid.: 107). 

pOtraviny ii
Nyní přejděme k  druhému zastavení, které se 
rovněž věnuje potravinám. Zatímco esej, po-
tažmo teoretické směřování Paula Rabinowa, 
vidí hlavní problém v otázce etiky: Jaké dopady 
na společnost a  jedince lze dohlížet od součas-
ných biotechnologií, kniha Terezy Stöckelové 
si klade otázku politickou. Už z  názvu knihy 
Biotechnologizace: legitimita, materialista 
a možnosti odporu implicitně trčí stanovisko au-
torky ke geneticky modifikovaným potravinám 
(GMO). Stanovisko, které provází celou knihu, 
je vyloženo v samotném začátku knihy:

„Tato kniha je sociologickým pojednáním 
o podobách rozhodování a možnostech jednání, 
volby či protestu ve vztahu k  novým technolo-
giím v současných společnostech, jak se ukazují 
v případě GMO. Neřeší tedy přímo otázku, zda 
jsou GMO nebezpečné či škodlivé, užitečné či 
neužitečné, ale zkoumá podmínky a souvislosti, 
ve kterých se stanoviska, důkazy a názory na je-
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jich bezpečnost a užitečnost ustanovují. Postoj 
ke GMO nelze však od těchto souvislostí a jejich 
zkoumání nijak jasně oddělit. Během zhruba 
šesti let, co se tématem s přestávkami zabývám 
a píši o něm, se utvářel a vyvíjel i můj, dnes dost 
vyhraněný, postoj ke GMO. Když jsem v  roce 
2001 svoji práci začínala, mísila se ve mně fas-
cinace molekulární biologií a  možnostmi i  ne-
bezpečími, které otevírá, s antipatiemi aroganci 
vědy a  trhu, kterým jako občané nemáme do 
ničeho mluvit‘. Dnes občansky i spotřebitelsky 
sympatizuji v podstatě jednoznačně s těmi, kdo 
se snaží GMO zpochybňovat, zpomalovat, blo-
kovat… Takto jednám, nikoliv protože bych byla 
přesvědčená o jejich škodlivosti (stejně jako nej-
sem přesvědčena o jejich bezpečnosti srovnatel-
né s  konvenčními a  organickými potravinami), 
ale především proto, že rozvoj a  šíření GMO 
v  jejich současné podobě považuji za projekt, 
který ztělesňuje neoliberální uspořádání světa 
v oblasti světa, v oblasti vědy a výzkumu (priva-
tizace vědění, závislost vědění na ekonomických 
zájmech a kritériích) i státní správy (vzrůstající 
vliv nadnárodních korporací na veřejné institu-
ce) a skrze který se tyto trendy prohlubují. Tuto 
politiku nesdílím (2008: 14).“ 

Autorka se dále vyslovuje v  tom smyslu, že 
nelze mít ke GMO neangažované a  nezaujaté 
stanovisko (ibid.: 15) a dále se přihlašuje k tra-
dici angažované sociální vědy. Nezaujatost je 
nemožná, proto autorka vytváří vědění, které 
je směřované určitým způsobem jak volbou 
témat, tak rámcováním a  způsobem výzkumu 
(ibid.: 15). Určitý rozkol nastává o několik strá-
nek dále, kdy autorka svou práci umísťuje na 
pole sociologie vědy a technologií a STS (ibid.: 
18) a  následně píše: „Důležitým rysem studií 
vědy obecně je jejich důraz na empirickou ana-
lýzu, resp. na úzké propojení vytváření teorie 
s empirickou prací.“ Taková práce má mnohem 
blíže k antropologii skrze etnografický výzkum. 
Teoreticky má autorka nejblíže k  teorií sítí ak-
térů (ANT) a  konstruktivismu francouzského 
filozofa a  sociologa Bruno Latoura, zmiňova-
ného v  úvodu. Stöckelová mluví o  GMO jako 
o sociotechnickém objektu s vlastní autonomií. 
Sociotechnický objekt není pasivní, má vlastní 
autonomii a může se vymknout kontrole (ibid.: 
134). A  zatímco v  laboratoři lze GMO snadno 
kontrolovat, směrem od ní přicházíme o  mož-
nost kontroly a  předvídání. Objekt se stává 
aktérem (ibid: 135); je třeba uvažovat, zdali 
jej vypustíme do našeho světa. Diskurs, který 

Stöckelová rozvíjí, má tak mnohem blíže k pro-
sazování stanovisek nezávislých organizací, kte-
ré brojí proti neoliberálnímu uspořádání světa. 
Neoliberalismus je i v antropologii jedním z klí-
čových témat i  teoretických přístupů. V zásadě 
se jedná o  teoretický okruh, který si všímá, že 
osudy jedinců či lokálních skupin jsou ovlivňo-
vány nadnárodními a  globalizovanými trendy 
(nejčastěji nadnárodní korporace se snahou 
maximalizovat zisk, ale i nevládní humanitární 
organizace) tak, že jedincům mění život, aniž ti 
by měli jakoukoliv moc nad těmito změnami. 

ustavOvání trendů

Nyní se přesuňme k  teoretickým obecninám 
a vektorům. Co tedy oba příspěvky spojuje, a co 
je naopak rozděluje? V zásadě se dá říct, že pro-
jekt mapování lidského genomu by měl spadat 
do základního výzkumu, zatímco produkce 
GMO je výzkumem aplikovaným. Nicméně už 
od počátku je mapování lidského genomu spja-
to s tolika očekáváními, že se za čistě projekt zá-
kladního výzkumu nedá považovat. Oba projek-
ty doprovázelo množství obav i očekávání.

Přístup Paula Rabinowa k problému je etic-
ký: tedy jaký dopad to bude mít na životy jedinců. 
Oproti tomu se Tereza Stöckelová věnuje poli-
tické diskusi nad tématem a politickému rozho-
dování, utváření zákonů. Rabinow používá pro 
své odvážné teoretické závěry esej, Stöckelová 
vychází v  knize ze své disertace. Rabinowova 
práce vychází z  terénního pozorování v  institu-
ci, která se zabývá mapováním genomu, kniha 
Stöckelové je založena primárně na politických 
a mediálních zprávách. Zatímco Rabinow hledá 
odpověď na otázku: co to je a co to s námi udě-
lá? Stöckelová se táže: jak se tomu dá zabránit? 
Práce Stöckelové se hlásí k  sociálnímu kon-
struktivismu, který byl mnohokrát silně kritizo-
ván nakonec i  jedním z  jeho stvořitelů, samot-
ným Latourem (např. Latour: 2004; Hamlett 
2003; Woodhouse et al.: 2002).

Z  obou článků je jasně cítit rezervovanost 
nebo obavy před dopady GMO a mapování lid-
ského genomu na společnost. Jak reálné se ale 
tyto obavy po letech ukázaly? Tereza Stöckelová 
prezentuje tabulku výskytu článků s  proble-
matikou GMO v  MF Dnes (2008: 48). Zde je 
jasně vidět vrchol zájmu o GMO v letech 1999 
(15 článků) a 2000 (26 článků) a rovněž v roce 
2003 (15 článků). V roce 2005 jsou to pouze tři 
články a v roce 2006 dva články. Pokud zadáme 
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na serveru www.idnes.cz heslo „GMO“ dnes 
(10/2012), vidíme, že frekvence článků dále kle-
sá: 2011 (1), 2010 (1), 2008 (2). Z toho lze usu-
zovat dvě věci: v první řadě je možné, že se po-
dařilo zabránit proniknutí GMO na náš trh a od-
půrci GMO našli dost politické síly k prosazení 
svých zájmů. Druhou možností je, že téma ve 
společnosti odeznělo a není zajímavé ať už jsou 
potraviny kolem nás geneticky modifikované, či 
nikoliv. Co se týče využití lidského genomu, po-
dle rozhovorů v  rámci mých pozorování, hrozí 
zneužití pojišťovnami. Je zde riziko, že až se ma-
pování genomu stane levnou záležitostí, budou 
pojišťovny třeba i nelegálně screening lidského 
genomu používat při rozhodování o  uzavírání 
pojištění. Pokud bude mít pacient například 
pětkrát vyšší riziko vzniku nějaké choroby, po-
jišťovny smlouvu neuzavřou. Na druhou stranu 
nehrozí možnost měnit lidský genom již žijícího 
jedince. Paul Rabinow v roce 1997 tedy správně 
odhadnul jedno z budoucích rizik. Nicméně te-
oretické následky, které předvídá Rabinow, jsou 
patrně příliš odvážné. Dnes jsme na začátku 
a  v  situaci, kdy sice umíme přečíst genom, ale 
nevíme, co z toho lze bezpečně odvodit. Více než 
tvůrčí silou, kterou budeme moci měnit zákoni-
tosti přírody, může být v dnešní době screening 
genomu vnímán jako další analytická pomůcka; 
avšak i tak je možné, že se například přes nová 
studia epigenetiky ukáže, že očekávání byla 
příliš vzrušená. Budoucí stav přináší mnoho 
možného, ale nic jistého. Pokud Rabinow dále 
odkazuje na prevenci, hledání rizikových sku-
pin, scanning DNA atd., pak jsou to opět pro-
cesy, které byly nastartovány již dříve: plošné 
očkování, ultrazvuk plodu, rozbory krve atd. 
Domnívám se, že v  těchto koridorech je třeba 
současné obavy vnímat. Tedy nejedná se o něco 
naprosto nového, ale o pokračování, byť nutně 
zesílené, již nastalých jevů. Stejně tak je mož-
né pohlížet i  na GMO – jako na méně obvyklé 
šlechtitelství. Tím se samozřejmě nechce říci, 
že nemáme být obezřetní nebo že máme slepě 
přijímat vše, co nám věda poskytne, ale zároveň 
nelze příliš podléhat emocím.

Pokud Paul Rabinow tvrdí, že manipulace 
s  lidským genomem může v  budoucnu přinést 
zborcení dichotomie příroda/kultura, je tře-
ba se ptát, nakolik tato dichotomie kdy reálně 
existovala. Jako lidský druh máme za sebou nej-
méně deset tisíc let přímé interakce s přírodou 
v  rámci zemědělství a  domestikace, kde jsme 
přímo měnili „přírodní“ podstatu zvířat a  rost-

lin; etologická literatura nás zásobuje mnohými 
případy, kdy je rozdíl mezi oběma kategoriemi 
jen stěží doložitelný i u divokých zvířat. Zde od-
kazuji na knihu Příroda a kultura od Stanislava 
Komárka, která uvádí dostatek zajímavých 
příkladů. Očekávaný kolaps dichotomie může 
přijít pouze na rovině paradigmatické změny, 
nikoliv v reálných životech.

Zůstaňme ale u  toho nejdůležitějšího. Nad 
oběma články se tyčí následující: strach z vědec-
kého poznání, které může být zneužito. Jak po-
dotýká Patrick Hamlett (2003: 115), od tvrzení, 
že technologie jsou sociálně konstruovány, je 
jen malý krůček ptát se: Jak mají být konstruo-
vány a kdo o tom má rozhodovat. Harry Collins 
a  Trevor Pinch přicházejí (1993) s  představou 
vědy jakožto golema. Kouzly oživlá socha z hlí-
ny a vody byla Židy používána na obranu svých 
diaspor. Pokud se golem vymkne kontrole, 
může zničit i svého pána. Na jeho čele byl nápis 
v Hebrejštině „EMETH“, což znamená pravda 

– podle autorů je to pravda, která žene golema – 
golem skrze ní ožívá. Ovšem neznamená to, že 
jí golem rozumí. Golem není chytrý. Za jeho 
chyby můžeme vinit pouze sami sebe. Golem je 
produktem našeho umění a  řemesla. Podle ně-
kterých pověstí golem poslouchá toho, kdo do 
jeho úst vloží šém, proto se metafora vědy jako 
golema zdá být přesná pro situaci, ve které jsme 
se ocitli. Věda, jakožto čistá a neutrální, hnaná 
pouze touhou po poznání, je v  současné době 

„tahána“ na dvě strany. Na jedné straně stojí 
byznys, který chce co nejvíce využívat vědec-
kých poznatků pro svůj zisk (příkladem budiž 
nové centrum excelence Biocev, které už má ješ-
tě před svým vybudováním jako úkol propojovat 
vědu s  průmyslovými aplikacemi). Na druhé 
straně máme aktivisty, kteří brojí proti pokro-
ku vědy, která může být zneužita, která se nám 
může vymknout, která může mít vliv na jedince, 
aniž ten by si to přál. Někde mezi nimi pochopi-
telně stojí ti, kteří si myslí, že věda by měla zůstat 
nezávislá. 

Překvapivě i  kritika (postoj mnohých akti-
vistů), byť založená s těmi nejlepšími úmysly, se 
může vymstít.3,4 Bruno Latour se ve svém člán-

3 A stejně mohou i jasně ekonomické projekty pomoci – 
byť nezáměrně – přírodě. Například laboratorně pěstované 
sloní kly by patrně pomohly proti pytláctví a černému lovu 
slonů atd.

4  Některými je dokonce navrhováno, aby byly články 
aktivistické STS přímo určeny aktivistickému publiku 
(Woodhouse et al.: 2003). 
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ku Why Has Critique Run out of Steam? From 
Matters of Fact to Matters of Concern pohoršuje 
nad tím, že v případě globálního oteplování jsou 
konstruktivistické prvky vědy používány proti 
samotným vědcům. V Latourově článku je silně 
cítit rozhořčení nad tím, že dnes může kritizovat 
a  vytvářet konspirační teorie každý. A  zatímco 
jeho cílem bylo v rámci konstruktivismu pouká-
zat na mechanismy vědy v tom nejlepším slova 
smyslu s jasnou intencí pomoci vědě, jeho myš-
lenky mohou být jednoduše zneužity právě pro-
ti vědě: “My argument is that a certain form of 
critical spirit has sent us down the wrong path, 
encouraging us to fight the wrong enemies and, 
worst of all, to be considered as friends by the 
wrong sort of allies because of a little mistake in 
the definition of its main target. The question 
was never to get away from facts but closer to 
them, not fighting empiricism but, on the con-
trary, renewing empiricism… The mistake we 
made, the mistake I  made, was to believe that 
there was no efficient way to criticize matters 
of fact except by moving away from them and 
directing one’s attention toward the conditions 
that made them possible. But this meant accep-
ting much too uncritically what matters of fact 
were (2004: 231).” Poukázání na zákonitosti 
vědy může vést k jejímu oslabení (ibid.: 237).

závěr

Dvě práce, které jsem vybral jakožto reprezen-
tanty určitých proudů blízkých antropologii, 
mohou samozřejmě působit na první pohled 
jakožto „mimoantropologické“. V  mnohém to 
jsou i práce hraniční. Přesto si lze zesumírovat 
některé trendy, které v  současné antropolo-
gii právě tyto hraniční disciplíny přinášejí. 1) 
Antropologie už nestojí mimo, naopak se aktiv-
ně podílí na nejaktuálnějších trendech, přičemž 
2) její hlavní devizou je etnografické pozorová-
ní, které přináší punc nezpochybnitelných dat 
a  opravdové vědy (oproti filosofii například). 
Tato konstelace pak umožňuje 3) poukazovat 
na nepravosti tohoto světa, 4) odhadovat bu-
doucnost určitých fenoménů a jejich dopadů na 
společnost a  5) dovoluje proti nim vystupovat. 
Paradoxně tak z oslavy jiných způsobů života – 
kultur, dnešní antropologie čím dál častěji pre-
zentuje bídu a nebezpečí našeho světa.

Pojďme se však zaměřit na to, co etnogra-
fické pozorování v  laboratoři může skutečně 
odhalit. Pokud se podíváme na tradiční antro-

pologii, tak síla etnografického pozorování tkví 
v  popisu uzavřené nebo kvazi-uzavřené společ-
nosti, která má vlastní pravidla. Jak jasně píše 
Claude-Lévi Strauss, předmětem výzkumu an-
tropologie jsou menší společenstva do několika 
set jedinců (2012: 17). Z  jistého úhlu pohledu 
je to etnografické pozorování, které pomohlo 
etnologii etablovat v  nových studiích. Avšak 
otázka zní, nakolik může například etnogra-
fické pozorování několika laboratoří povědět 
něco o  tom, co se v  budoucnu bude odehrávat. 
Například ve výzkumu kmenových buněk jsou 
po celém světě angažovány tisíce lidí, další pak 
v návazných činnostech. Pokud vezmeme etno-
grafické pozorování (zde nemusíme mluvit jen 
o  klasickém pozorování jednoho místa, ale na-
příklad o multi-sited ethnography), je stále nad 
naše reálné síly odhadnout, kudy se vývoj oprav-
du bude ubírat. 

Má vlastní etnografická praxe v  laborato-
řích mě spíše utvrzuje v  tom, že laboratorní 
svět je neutrální prostředí, a  je teprve na nás, 
jakými způsoby ho rozehrajeme. Na jaké otáz-
ky se začneme ptát, na co se budeme dotazovat. 
Primárně z  laboratoře nečiší směřování, které 
nám říká, že právě tento pokus změní přiroze-
nost lidstva. Laboratoř, stejně jako mnoho dal-
ších míst, je tak v  neposlední řadě místem na-
šich projekcí. Laboratorní svět je neuvěřitelně 
komplexní labyrint, s  mnoha proměnnými, je-
jichž budoucí vektor je téměř neurčitelný. Naše 
exkursy do laboratoří jsou více podobné cestě 
indiána Čerwuiše do Evropy než velkým výzku-
mům bílých antropologů mezi primitivy. Proto 
se domnívám, že i  závěry prací, které se týkají 
světa vědy, by neměly za každou cenu prahnout 
po senzaci.

Celé vyznění článku působí patrně značně 
negativně. Tak tomu ale nemá být. Moderní bio-
technologie vstoupily do našeho světa a patrně 
s  námi budou i  dlouhou dobu koexistovat. Je 
přirozené, že nahánějí strach, tak jako před lety 
atomová bomba, nebo vzbuzují údiv, jako svého 
času lety na Měsíc. Svým způsobem proměňují 
i naše životy. Skupiny pacientů (patient groups), 
dlouhověkost, prenatální screening nebo etické 
delikty v  laboratořích, podvody při výzkumu 
atd., to jsou témata, která prostě současná an-
tropologie nemůže přehlížet. Opodstatnění má 
samozřejmě i  aktivistická antropologie v  přípa-
dech, kdy se například stará o  kontrolu farma-
ceutických společností atd. Avšak tyto věci by se 
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neměly stávat kánonem současné teorie v antro-
pologii. To, k  čemu i  sebelépe míněná aktivita 
v budoucnu reálně přispěje, ukáže až čas.
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Online pitfalls of folkloristic research

Abstract—The problematic aspects of internet 
research are slowly becoming manifest in all the 
Humanities. The primary concern of ethnology 
and folkloristics is contemporary folklore – an-
ecdotes, urban legends, rumours, conspiracy 
theories, all of which are abundant on the inter-
net. Neverteless, the nature of virtual reality has 
given rise to new methodological  problems and 
uncertainties. How should we collect folklore ma-
terial on the internet? A  conflict rages between 
classic face-to-face research, and the physically 
distanced research of the vitrual space. Virtual 
space has diffrent rules and principles of com-
munication; it functions in a diffrent way. Who is 
our informer? who is the proprietor of folklore on 
the internet? And how can we give relevant con-
text to collected materials? The next ambuscade 
is the fact that the internet creates a  inexhaust-
ible quantity of folklore material which lives in 
databases, discussion forums, emails, chatrooms, 
social networks, etc.--How can we use this huge 
database? This contribution does not profess to 
provide a  correct methodology for conducting 
qualitative folklore research on the internet. Its 
purpose is to point out the problems and thus join 
the discussion already taking place around the 
world, and increasingly in our region.  

Keywords—Narrative folklore, folklore research, 
oral transmission, online research, transformation 
of tradition, contemporary narrative genres, 
contemporary proprietor

FOLKLORISTIKA1 je odbor, ktorý sa for-
moval v  priebehu 19. storočia, vychádza 

z  literárnej vedy, slavistiky a  z  národnoobrode-
neckej ideológie, ktorá hľadala „ducha národov“ 
v  slovesných prejavoch roľníckych vrstiev oby-

1 Publikace článku byla podopořena grantem 
AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 
Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-
031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.

vateľstva. Internet je médium, ktoré vznikalo 
z  vojenských a  vedeckých pohnútok v  druhej 
polovici 20. storočia. Od 80. rokov bol poskyt-
nutý verejnosti a  stal sa globálnym zdrojom 
dát. Odbor a  médium prešli svojim vývojom. 
Internet si našiel svoju cestu k folklóru. Na rade 
sú folkloristi, aby si našli cestu k internetu.   

Folkloristika sa deklaruje ako odbor, ktorý je 
zameraný na výskum ústne tradovaného sloves-
ného materiálu. Pomyselne sa postavila do opo-
zície voči literárnej vede, z ktorej vzišla a ktorá 
sa zaoberá autorskými textami. Výskum bol a je 
zameraný na tradičné slovesné žánre – rozpráv-
ka, pieseň, povesť, legenda, balada, humoreska 
etc.; a  má dva smery. Jeden je zber priamo od 
nositeľov a  druhým je archívny výskum – hľa-
danie záznamov v rôznych druhoch písomných 
prameňov. I  napriek tomu, že výskum sa za-
oberal a  zaoberá orálnym prejavom, od zači-
atku formovania odboru sa pracovalo najmä 
s  písomnými záznamami, ktoré si zberatelia 
zhotovovali, alebo so spomenutými písomný-
mi prameňmi (Leščák a  Sirovátka 1982: 93). 
Až neskôr sa začal klásť väčší dôraz na kontext, 
folklórnu situáciu, performanciu a  osobnosť 
nositeľa. Etnológovia pochopili, že folklórny 
text fixovaný na papieri stráca svoju autenticko-
sť. Možnosť audiovizuálneho záznamu výrazne 
pomohla, no i ten má svoje nedostatky. Ďalším 
významným krokom bolo „priznanie“, že nie 
všetok materiál prenášaný ústnou tradíciou 
má pôvod v ľude. Dokladom je práca Bedřicha 
Václavka Písemníctví a  lidová tradice, v  ktorej 
sa venuje vzťahu umelej, kramárskej a  ľudovej 
piesne (Václavek 1938). Nasledovali výskumy 
vplyvu školskej hudobnej výchovy, rádiového 
vysielania, folklórneho hnutia a pod. na reperto-
áre a spevnosť.

Folkloristi teda vždy pracovali s  textom 
i napriek tomu, že predmetom ich výskumu bol 
vždy orálny prejav. V súčasnosti začal žiť folklór 
vlastným životom i  v  rámci internetu. Paradox 
písomne fixovaného a  hovoreného slova sa 
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v rámci tohto média vytráca, no stavia výskum-
níkov pred nové problémy. Nachádzame tu 
materiál so základnými vlastnosťami folklóru 

– komunikatívnosť, tradovanie, kolektívnosť, va-
riabilita, anonymita (Leščák a  Sirovátka 1982: 
19 – 25), avšak v zmenenej či úplne odlišnej for-
me, ako ich poznáme z  tradičného prostredia. 
Nejasná je napríklad otázka autenticity, perfor-
mancie a  vzájomného prelínania komunikácie 
face to face a tej online. 

Príspevok si netrúfa na poskytnutie konkrét-
nej kvalitatívnej metódy na výskum na internete. 
Autorka vychádza z vlastných skúseností, ktoré 
pri svojej doterajšej práci zameranej na súčasné 
slovesné žánre (anekdota, mestská povesť, kon-
špiračná teória, fáma, internetový mém a hoax) 
nazbierala. Konfrontovaná bola s  niekoľkými 
problémami a  nedostatkami samotného inter-
netu ako miesta na folklórny výskum, ako aj 
s  nedostatkami aplikovania zaužívanej folklori-
stickej metódy na výskum na webe. Čerpať bude 
i  z  odbornej literatúry, ktorá sa priamo alebo 
okrajovo venuje problematike. 

internet – špeCifiká prOstredia 
z fOlklOristiCkej perspektívy

Internet je médium, ktoré sme sa rýchlo naučili 
denne používať. Vo svete sa problematike online 
výskumu venuje pozornosť už dlhší čas. Jednou 
z nápomocných publikácií je pre nás práca The 
SAGE Handbook of Online Research Methods 
(Fielding et al. 2008). Počas folkloristického 
výskumu na poli tohto média je potrebné uve-
domiť si jeho špecifické vlastnosti, čo ho robí 
z etnologického hľadiska zaujímavým, aké rysy 
má spoločné a rozdielne s realitou, folklórnymi 
mechanizmami, komunikáciou face to face, ako 
funguje prenos informácií, samotného materiá-
lu a podobne. 

V prvom rade je internet zdrojom nevyčerpa-
teľného množstva informácií. Reálne je  nemož-
né obsiahnuť všetky stránky, ktoré obsahujú 
folkloristický materiál. Treba si preto presne 
stanoviť, akému typu materiálu a  stránok sa 
výskumník bude venovať a vychádzať z ich vlast-
ností. Taktiež si stanoviť, ktoré konkrétne strán-
ky budú nosným základom výskumu a prečo. 

Nevyčerpateľnosť materiálu je spoločná 
s folkloristickým výskumom mimo online sveta. 
Nie je možné vyzbierať všetok materiál, ktorý 
medzi ľuďmi koluje alebo je v  ich pasívnom re-
pertoári. Sú to množstvá materiálu, ktorý sa 

stále mení, vzniká, zaniká, opätovne sa obno-
vuje v nových podmienkach, pričom sa mení aj 
samotný spôsob existencie. Veď i samotná téma 

„folklór na internete“ je nová. Mohla vzniknúť 
len pod vplyvom technizácie spoločnosti, vzo-
stupu informačných technológií a  sprístupne-
niu internetu širokej verejnosti. 

Vzhľadom na svoju globálnosť poskytuje 
internet priestor na výskum naprieč svetom. 
Zbierať materiál môžeme viac-menej zo všet-
kých kútov sveta (V  niektorých krajinách pod-
lieha obsah internetu a  prístupnosť webových 
stránok cenzúre alebo sú obmedzenia spojené 
so zákonmi a  autorizáciou obsahu. Dôležitý je 
i  fakt, že najvyššia miera demokratizácie a  do-
stupnosti internetu širokým masám je v spoloč-
nostiach euroamerického typu a  v  demokratic-
kých krajinách). 

S  tým úzko súvisí  globalizácia, ktorá sa 
pre výskumníka stáva ďalšou komplikáciou. 
Kultúrna globalizácia je proces, ktorého his-
tória siaha do obdobia priemyselnej revolúcie. 
Vznik  priemyselne vyrábaných tovarov pre spo-
trebiteľa zo stredných a  nižších vrstiev, urbani-
zácia, vznik robotníckej triedy a  diferenciácia 
času na pracovný a  voľný sú základy globalizá-
cie. Postupne sa stierali/jú špecifiká etnických/
národných/lokálnych kultúr. Tento proces sa 
deje pod tlakom trhu, masmédií, kapitalizácie 
kultúry, demokratizácie, turizmu etc. neustále. 
Kultúra sa naprieč krajinami unifikuje bez ohľa-
du na hranice (Cultural globalization 2012). 
Veľkú úlohu dnes zohráva práve internet. Pre 
folkloristický výskum to znamená niekoľko zá-
sadných skutočností.

Internet zjednodušuje šírenie, čo spôsobuje, 
že sa do nášho prostredia jednoducho a rýchlo 
dostávajú nové žánre, motívy, sujety a  témy. 
Ako príklad môžeme uviesť internetové mémy 

– jav, ktorý je relatívne nový (niekoľko desiatok 
rokov) a  vznikol priamo v  prostredí internetu. 
Prekladom z  iných jazykov (nie výlučne, môžu 
sa šíriť i v pôvodnom jazyku) sa k nám šíria všet-
ky žánre, ostávajú v  pôvodnej podobe alebo sa 
prispôsobujú novým nositeľom. V prípade mest-
ských povestí a  anekdot prebieha prispôsobo-
vanie napríklad zasadením rozprávania do do-
máceho prostredia – Londýn sa mení na Prahu, 
Obama na Fica, Poliak na Záhoráka. I  napriek 
vysokej miere globalizácie, teda k vyrovnávaniu 
kultúrnych rozdielov, dochádza k procesom, pri 
ktorých spoločnosť prispôsobí jav svojim potre-
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bám a prostrediu. Jednotlivé spoločenstvá teda 
nie sú len pasívnym prijímateľom, ale aktívnym 
spolutvorcom nových verzií. Pre folkloristov je 
to dokladom, že i  napriek kultúrnej unifikácii 
stále dochádza k „ľudovej“ tvorivosti.

Okrem prispôsobovaniu cudzieho materi-
álu na domáce prostredie vzniká slovesný folk-
lór i  v  rámci národov/štátov/etník/komunít. 
Dokladom je materiál, ktorý vychádza priamo 
z  vnútra istej spoločnosti, z  jej špecifík, ktoré 
sa nedajú jednoducho zamieňať. Najlepším 
príkladom sú politické anekdoty, ktoré reagujú 
priamo na konkrétne dianie na úrovni štátnej či 
regionálnej a bez poznania kontextu strácajú na 
komike.

Uvedomiť si treba aj fakt, že v  rámci inter-
netu dominuje anglický jazyk, ktorý sa tým pá-
dom stáva nepísaným jazykom webu (Shifman 
a  Thelwall 2009: 2569). Jeden z  dôsledkov je 
prenikanie internetových skratiek do inoná-
rodných webov a verbálnej komunikácie (LOL 

- laughing out loud, OMG – Oh my God a pod.) 
a tvorba folkloristického materiálu v angličtine 
(hlavne internetové mémy), i keď nie je rodným 
jazykom autora/publika. Práve tento prípad 
komplikuje určenie pôvodu mému. V  hovoro-
vej reči sa často udomácňujú aj anglicizmy z IT 
technológie.

Internet je komunikačné médium. Na jed-
nej strane stojí autor, ktorý poskytuje infor-
máciu a  na druhej publikum, ktoré ju prijíma. 
Dialogickosť je teda ďalším spoločným znakom 
folklórnej a virtuálnej komunikácie. Na interne-
te môžeme vymedziť: 

•	 Dynamickú	 komunikáciu,	 zastúpenú	
emailami, sociálnymi sieťami, diskus-
nými fórami, chatovacími miestnosťami. 
V rámci nich dochádza k interakcii, kto-
rá sa výrazne približuje ústnej komuni-
kácii. Je založená na dialógu, striedajú 
sa reakcie zúčastnených, je asociatívna, 
existuje v  rámci nej možnosť emotívne-
ho vyjadrenia. 

•	 Statickú	komunikáciu,	ktorej	chýba	cha-
rakter priamej interakcie, je určená pri-
márne na čítanie a  prezeranie. V  rámci 
nej vznikajú databázy (Laineste 2003: 
93).

Najmä dynamická komunikácia sa pribli-
žuje orálnemu prejavu, má podobu „elektronic-
kého slova“ (Hajduk-Nijakowska 2009: 156). 

„Ak by sme vychádzali z  početných úvah na 
tému porovnania folklórnej a  literárnej komu-
nikácie, internetová komunikácia akoby v sebe 
niesla stopy oboch. Dochádza k  špecifickému 
typu miešania písomnej a  ústnej komuniká-
cie... Z hľadiska komunikácie sa možno pozerať 
na internet ako na... komplikovaný mix ústnej, 
literárnej, osobnej a  masovej komunikácie.“ 
(Galiová 2003: 88) Písaný text v  rámci interne-
tu znižuje svoje nároky na štylistiku, využíva-
nie diakritických znamienok (vychádza z faktu, 
že ešte pred niekoľkými rokmi nepodporovali 
zahraničné/anglické software zahraničnú dia-
kritiku, a  tak boli špecifické znaky národných 
abecied znázorňované nesprávne a  text sa stá-
val nečitateľný), spisovnosť, formálnosť. Týmito 
procesmi sa písaný text približuje hovorenému 
slovu, dialektu a  slangu. Emócie sa vyjadrujú 
skratkami, graficky – veľkými písmenami, zná-
sobovaním hlások, alebo „smajlíkmi.“ Podľa 
M. Kõiva a L. Vesik umožňuje miešanie orálne-
ho a literárneho jazyka v rámci internetu vznik 
nových folklórnych žánrov (Kõiva a Vesik 2009: 
98). Dokladom môžu byť spomínané interneto-
vé mémy, ktoré majú okrem slovnej zložky i  vi-
zuálnu a výrazne čerpajú z masovej kultúry. 

Pre folklór je jedným z  typických znakov 
dialogickosť. Túto možnosť poskytuje i internet, 
no dialóg či reakcia publika na podnet neprichá-
dza tvárou v  tvár, ale virtuálne. Spätná väzba 
môže byť ďalším textom, poprípade vyjadrená 
graficky, alebo vo forme hodnotenia príspevku 
(like, karma, bodovanie hviezdičkami a  pod.) 
I  napriek chýbajúcemu priamemu kontaktu 
môžu byť a často bývajú reakcie veľmi emotívne. 
Súvisí to s ďalšou charakteristickou vlastnosťou 
internetu a tou je anonymita. Vystupovanie pod 
prezývkou umožňuje formovanie rozdielnej 
identity, podporuje odvahu vyjadriť sa, chráni 
pred prípadným spoločenským nesúhlasom 
a predsudkami – či už názorovými, sociálnymi, 
gendrovými, vzdelanostnými, vekovými a  pod. 
(Galiová 2003: 89, 90). Podrobnejšie sa proble-
matike identity a nositeľa budeme venovať v na-
sledovnej kapitole. 

nOsiteľ

Stereotyp folkloristickej informátorky či infor-
mátora má podobu babičky a  deduška, ktorí 
výskumníkovi/výskumníčke na diktafón spie-
vajú ľudové pesničky, rozprávajú životný príbeh, 
alebo recept na knedle, ktorý ich naučila ich pra-
babička. Takýto respondent poskytoval možno-
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sť zistiť a zachytiť nielen materiál, ale aj informá-
cie o samotnom nositeľovi, o jeho živote, rodine, 
zázemí, o  tom, kedy a ako sa jednotlivé piesne 
spievali, rozprávali rozprávky a  povesti. Bolo 
možné sa priamo pýtať, robiť návratné výskumy, 
sledovať premenu (napríklad v  repertoári či in-
terpretácii) pred vlastným očami. V rámci inter-
netu je situácia diametrálne odlišná. 

Nositeľ je ktokoľvek, najčastejšie ukrytý za 
prezývkou (a to možno vždy za inú), objavujúci 
sa a  miznúci, s  meniacimi sa návykmi, intenzi-
tou pôsobenia a  pod. Pre folklór bol, je a  vždy 
bude nositeľ neoddeliteľnou zložkou, ktorú tre-
ba spoznať na lepšie uchopenie a  pochopenie 
samotného folkloristického materiálu i  spoloč-
nosti, v  ktorej existuje. Kde začať s  hľadaním 
online nositeľa?

Rozlišujeme tri typy užívateľov: čitatelia – 
texty čítajú, ale aktívne sa nezapájajú vkladaním 
príspevkov; prispievatelia – vkladajú, šíria, tvo-
ria, komentujú, prispievajú, hodnotia; a spravo-
vatelia – môžu vymazávať nevhodný obsah pris-
pievateľov, usmerňovať prispievateľov a korigo-
vať prístupnosť (Galiová-Panczová 2007: 7). Pri 
výskume je dôležité uvedomovať si, aké miesto 
majú tieto tri skupiny v  skúmanom priestore 
a čo ich postavenie prináša. Pasívni čitatelia ne-
ovplyvňujú život folklórneho materiálu na inter-
nete, ale môžu ho prenášať do verbálnej komuni-
kácie, teda mimo sieť. Prispievatelia sú tvorcami, 
ktorí nás najviac zaujímajú a budeme sa im ve-
novať v ďalšom texte podrobnejšie. Správcovia 
majú právo veta. Môžu, v niektorých prípadoch 
musia, mazať príspevky, ktoré považujú za ne-
vhodné. Vymazávanie vychádza z internej etiky 
spravovateľa, alebo majiteľa webu (napríklad 
v prípade používania nadávok), poprípade i zo 
zákona – ide o príspevky hanobiace národnosť, 
etnickú skupinu, náboženské presvedčenie etc., 
pornografiu a ďalšie. 

Prvé, čo sa o aktívnom nositeľovi/prispieva-
teľovi dozvedáme, je meno (prezývka, nick, ID). 
Čoraz zriedkavejšie sa jedná o  skutočné meno, 
prevažujú prezývky. Neosobnosť prostredia 
a  možnosť anonymity podporujú tento trend. 
Autor príspevku sa „ukrýva“ za pseudonym, 
pod ktorým môže vystupovať opakovane alebo 
jednorázovo. „Zmenená identita spúšťa mimo-
voľné zmeny v spôsobe konverzácie, v štylizova-
ní. Odbúravajú sa bariéry prípadných komple-
xov spojených so sebahodnotením.“ (Galiová 
2003: 90) Pri analýze materiálu a  folklórnej 

situácie, pri ktorej bol zaznamenaný, si treba 
uvedomiť, že to, ako nositeľ vystupuje v  rám-
ci internetu, môže byť v  rôznej miere odlišné 
od jeho vystupovania v komunikácii face to face. 
Problematika patrí najmä do oblasti psycholó-
gie. Folklorista by však nemal na tento fakt zab-
údať, napríklad pri analýze repertoáru konkrét-
neho prispievateľa, pri analýze priebehu online 
diskusií a podobne. 

Môžeme sa pokúsiť nakontaktovať a osobne 
sa stretnúť s nositeľom, čo určite významne do-
plní výskum. Tento krok by výrazne napomohol 
pri získaní základných údajov o  gendri, veku, 
zamestnaní, vzdelaní a živote respondenta,  kto-
ré môžu byť (a  bývajú) ukryté za alternatívnu 
identitu. Rozdielna situácia je v priestore sociál-
nych sietí a komunikácie, ktorá často stavia na 
kontaktoch z  reálneho sveta. Internet je využí-
vaný ako komunikačné médium v rámci rodiny, 
priateľov, kolegov, spolužiakov. O  takýchto no-
siteľoch vieme podrobnejšie informácie, tvoria 
lepší základ pre výskum. Otázkou je odosobne-
nie od takéhoto prostredia, nezaujatosť výskum-
níka a rozmanitosť respondentov. 

Nositeľ môže s  folklórnym materiálom pra-
covať rôzne. Môže si vytvárať vlastnú databázu, 
môže ho šíriť ďalej, môže ho pretvárať, pris-
pôsobovať, prekladať z  iných jazykov i  tvoriť. 
Najzaujímavejším procesom sa pre folkloristu 
javí tvorba a  následný život a  šírenie výtvoru. 
Otázne je, či etnológ bez informačného vzdela-
nia je schopný dohľadať prvý počítač, na ktorom 
daný internetový mém vznikol, IP adresu pripo-
jenia, prvý hardlink, na ktorom bol uverejnený, 
a  či ho vlastne vytvoril majiteľ počítača, alebo 
niekto, kto má k nemu prístup. V prípade ostat-
ných žánrov je autorstvo ešte neistejšie, pretože 
môžu mať základ v orálnej tradícii. 

Dôležité je zamyslieť sa i  nad motiváciou 
prispievateľa k  činnosti. V  prípade anekdot 
a  internetových mémov sa ako prvá podsúva 
zábavná funkcia. Prispievateľ môže očakávať 
pozitívne uznanie v podobe zmieneného hodno-
tenia príspevku. V prípade politických anekdot, 
fám, konšpiračných teórií alebo internetových 
mémov môže za ich šírením stáť propagácia ná-
zoru, niekedy hraničiaca s propagandou, snaha 
informovať alebo naopak byť informovaný. Pri 
podrobnejšom výskume nositeľa sa môžu obja-
viť i ďalšie funkcie. 
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fOlklOristiCký materiál, jehO pOdOby 
a miestO vO virtuálnOm svete

Na webe nájdeme v  rôznych podobách a  for-
mách všetky druhy slovesného folklóru. Život 
jednotlivých žánrov sa v  rámci internetu líši. 
Tradičný materiál a anekdoty sa často vyskytujú 
vo forme databáz, teda priestoru statického, 
určeného na vkladanie a  čítanie. Dynamický 
charakter sa pri nich rozbieha až v prípadnom 
komentovaní. 

Rozdielne sa správajú v priestore internetu 
žánre ako fáma, mestská povesť,  konšpiračná 
teória a  hoax. Tie v  sebe nesú nezodpovedanú 
otázku o pravdivosti a nepravdivosti svojho ob-
sahu. Preto sa často stávajú spúšťačom a súčas-
ťou diskusií, teda spadajú do oblasti dynamickej 
internetovej komunikácie. Existujú stránky za-
merané priamo na konšpiračné teórie a príbuz-
né žánre. Medzi nimi môžeme rozlišovať tie, na 
ktorých sa polemizuje o pravdivosti a nepravdi-
vosti, a tie, kde sú konšpiračné teórie prezento-
vané ako pravda. Do prvej skupiny by sme mohli 
zaradiť napríklad stránku hoax.cz. Stránka je 
zameraná  na tvorbu databázy nevyžiadaných 
a  varovných emailov. Medzi nimi nachádzame 
motívy z  mestských povestí i  z  konšpiračných 
teórií (Janeček 2007: 13). Spravovateľ stánky 
k  jednotlivým hoax poskytuje komentár o  ich 
pravdivosti a  nepravdivosti. Druhá skupina je 
nebezpečnejšia,  pretože prezentuje „alterna-
tívny“ výklad súčasného spoločenského diania 
a histórie. Tu sú konšpiračné teórie prezentova-
né ako pravda, ich vierohodnosť je posilňovaná 
zdanlivou odbornosťou, manipuláciou so zdroj-
mi, vytrhávaním informácií z  kontextu a  pod. 
(www.prop.sk). Nestoja za nimi laickí nadšenci 
súčasného folklóru či vedci, ale ideologicky vy-
hranené osoby. V prípade uvedenej stránky ide 
o  slovenskú ultrapravicu a  kvôli obsahu webu 
bolo v  roku 2010 začaté trestné stíhanie voči 
spravovateľom (Tódová 2010). Na tomto type 
stránok diskusia prebieha v duchu vzájomného 
podporovania teórií, v  prípade nesúhlasu do-
chádza k  dokladaniu dôkazov pravdivosti, pre-
sviedčaniu, či k protiútoku na autora príspevku.

Odborné databázy a stránky uvedeného typu 
by sme mohli chápať ako dva protipóly „prirod-
zeného“ života folklórnych žánrov v rámci inter-
netu. Databázy sú miestom hromadenia materi-
álu, pomyselnou konečnou stanicou. Uvedenie 
v  databáze robí zo zaznamenania varianty ďal-
šiu položku, odosobnenú od nositeľa a vytrhnu-

tú zo života. Pravdaže len pomyselne, pretože 
z databáz návštevníci môžu kopírovať a zdieľať 
to, čo ich zaujalo, a teda šíriť materiál ďalej. Na 
druhom konci škály stojí web postavený na 
silnom ideologickom presvedčení. Vybrané 
konšpiračné teórie sú prezentované ako jediná 
a mocou zámerne utajovaná pravda. Osvojenie 
si obsahov konšpiračných teórií je také silné, že 
racionálna a  odborná polemika o  pravdivosti 
obsahov je zbytočná. Žáner v takomto prostredí, 
napríklad v rámci diskusných fór a chatov, môže 
bujnieť, rozrastať sa a postupne sa šíriť. Takéto 
weby virtuálne združujú komunitu s podobným 
svetonázorom. Ak konšpiračná teória prekročí 
jej hranice, postupne sa mení a  rôzni prístup 
k jej obsahu. Noví nositelia sa k nej môžu stavať 
inak, pochybovať, prijať či odmietnuť, no bez 
podpory silného presvedčenia žije pozvoľnejšie, 
dochádza k  medzižánrovým posunom, postup-
nému upadaniu do zabudnutia či opätovnému 
oživovaniu v orálnej i virtuálnej sfére.

Žánre prezentujúce sa ako pravda žijú v dis-
kusných fórach, šíria sa emailami, sociálnymi 
sieťami. Ich pravdivosť je dokladaná vlastnými 
skúsenosťami, či skúsenosťami kamarátovho 
kamaráta, alebo spochybňovaná zo strany 

„osvietených“ skeptikov. Na rozdiel od databáz, 
pri tejto forme výskytu slovesných žánrov je 
badateľnejší kontext, dialogickosť je zjavnejšia 
a materiál sa ľahšie analyzuje. Problémová ostá-
va spomínaná anonymita nositeľa, jeho motivá-
cia a ďalšie súvisiace otázky. 

databázy

Na internete sa stretávame s dvoma základnými 
typmi databáz folkloristického materiálu. Prvou 
sú odborne/poloodborne zamerané stránky, 
ktoré slúžia na zber a  archivovanie, doplnené 
o odborné, vedecko-populárne texty a blogy tý-
kajúce sa oblasti záujmu. V prípade mestských 
povestí a fám napríklad aj „dôkazov“ pravdivos-
ti, či nepravdivosti jednotlivých príbehov, štatis-
tiky ich aktuálnosti, grafy mapujúce vznik, šíre-
nie a varianty internetových mémov a pod. Ich 
vznik iniciovali rôzni odborníci – sociológovia, 
etnológovia, folkloristi, teoretici masových mé-
dií, alebo nadšenci z  rád laikov, pre ktorých je 
takýto výskum formou zábavy či hobby. Druhou 
sú neodborné, otvorené databázy. Oba typy sú 
postavené na prispievateľoch, ktorí sa aktívne 
zapájajú do zberu materiálu.
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Internet poskytuje vedcom nový priestor 
a spôsob zberu materiálu. Tento fakt si postup-
ne začínajú uvedomovať a využívanie možností, 
ktoré IT priemysel a s ním spojený virtuálny svet 
poskytujú, je stále badateľnejšie. Dokladom sú 
práve databázy, ktoré pri práci s materiálom po-
skytujú vedcom priamu možnosť spracovávania 
(triedenie, vytváranie hypertextov, odkazov na 
príbuzné či podobné záznamy, možnosť pripí-
sania poznámky k  textu, vyhľadávanie a  iné). 
Medzi odborné patria napr.: cernasanitka.cz 
a knowyourmeme.com.

Druhý typ databáz je zameraný na zbiera-
nie a  uverejňovanie materiálu bez vedeckého 
zámeru. Zväčša sa jedná o  zábavné stránky. 
Preberaním z  rôznych kútov internetu alebo 
vlastnou tvorbou hromadia vtipy, internetové 
mémy, zábavné videá a  uverejňujú ich. Za pre-
vádzkou nestoja ľudia, ktorých ideou je výskum, 
analýza a  mapovanie javu. Napríklad prevád-
zkovateľ portálu funny.sk je firma, o  ktorej sa 
z obchodného registra dozvedáme, že jej činno-
sť je zameraná na kúpu, predaj a sprostredkova-
nie rôznych služieb, reklamu, montáž a mnoho 
ďalšieho, ale nie na vedu (Výpis z Obchodného... 
2012)  Tieto databázy majú často veľké rozme-
ry, ale chýba im poriadok udávaný odborníkmi. 
Menšie databázy podobného charakteru vzni-
kajú aj v  rámci inak zameraných stránok, na-
príklad online periodík, vyhľadávačov, stránok 
poskytujúcich službu email a  mnoho ďalších 
(www.gulas.sme.sk). Ako pristúpiť k  takto na-
hromadenému materiálu? Čo poskytuje a nepo-
skytuje na odborné spracovanie? 

Na oboch typoch stránok sa stretávame s te-
matickým triedením materiálu. Tento prístup sa 
ponúka ako prvý. Podobne bol triedený aj tra-
dičný materiál. Problém, a z odborného pohľadu 
zásadný nedostatok, nastáva v momente, keď sa 
napríklad ten istý vtip rozpráva raz o policajtoch 
a potom o blondínkach. To však nie je otázka  tý-
kajú sa výskumu na internete. Je to otázka me-
todológie triedenia súčasného slovesného folk-
lóru vo všeobecnosti. Treba ju však brať na zreteľ 
v prípade spracúvania online databáz.

Druhým zásadným nedostatkom sú chýbaj-
úce pasportizačné údaje. Nevieme, či vtip nosi-
teľ našiel inde na internete alebo či sa k  nemu 
dostal ústnym podaním. Najčastejší a  často je-
diný údaj, ktorý môžeme získať, je dátum a čas 
vloženia príspevku. V  každom prípade vieme 
zistiť, akým spôsobom je databáza napĺňaná. 

Stretávame sa s  databázami, do ktorých môže 
vkladať príspevok každý návštevník, pričom 
sám vyberá i  tematickú kategóriu (http://vti-
py.vsetko.com/). Iné databázy sú spravované 

– prispievateľ musí byť registrovaný na stránke, 
vytvára si vlastnú databázu svojich príspevkov. 
Príspevky sú vkladané aj správcom, zároveň 
správca udržuje obsah databázy v  medziach 
etického kódexu a  v  prípade internetového 
mému uvádza pôvodný zdroj (www.gulas.sme.
sk).2

V  prvom prípade databáza vzniká z  folklo-
ristického pohľadu „prirodzenejšie“. Materiál 
neprechádza sitom osobného názoru správcov. 
Zásah je minimálny a pod vplyvom etického kó-
dexu. Ten však môže mať rôznu podobu a rôzne 
stanovené hranice „slušnosti“. Na takýchto 
stránkach nachádzame viac materiálu rôznej 
kvality, neovplyvneného cenzúrou, a  teda z  po-
hľadu výskumníka poskytujúceho objektívnej-
ší priestor na výskum. Pri druhej skupine sa 
dá manipulácia s  obsahom vnímať negatívne. 
Napriek tomu netreba tieto databázy obchád-
zať, lebo môžu priniesť iný charakter materi-
álu. Zároveň dôraz na serióznosť stránky a  jej 
obsahu a  uzatvorenie pred širokým spektrom 
prispievateľov poskytujú priestor na oslovenie 
a  získanie hodnovernejších informácií o  pris-
pievateľoch, respektíve nositeľoch. V  oboch 
prípadoch vieme vyhodnotiť obsah osobných 
databáz jednotlivých prispievateľov, čo by moh-
lo pomôcť pri tvorbe obrazu o nositeľovi. 

začíname

Folklór žije podľa toho, ako žijú jeho nositelia.  
V súčasnej informačnej dobe sme ho presunuli 
i do virtuálneho priestoru internetu. Ako správ-
ni a neváhajúci humanitní vedci by sme nemali 
premeškať príležitosť zachytiť a  zaznamenať 
túto zmenu v období, keď prebieha. V závislosti 
od charakteru prostredia sme nútení prispôso-
biť výskumné metódy, nepodľahnúť prvému do-
jmu, nezabúdať na objektivitu a etiku výskumu, 
ktoré sa opäť posúvajú do rozdielnej roviny; ani 
na to, že virtuálny svet výrazne ovplyvňuje i ka-
ždodennú realitu mimo siete. Možností a  tém 
na výskum je mnoho. Stojíme pred výzvou, kto-
rá v sebe zahŕňa osvojenie si nových prístupov 
z odborov venujúcich sa masmediálnej a multi-
mediálnej komunikácii, informačným technoló-
giám, interaktívnym médiám a  pod. Osvojené 

2 Informácia priamo od správcu stránky, 28.9. 2012.
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poznatky budeme aplikovať na náš odbor, pred-
met výskumu a pustiť do spoznávania jedného 
spôsobu života súčasnej folklórnej tradície. 
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“A new ethnography?” A “virtual ethnographic 
tour” as an example of applying ethnographic 

research methods in the age of the internet 

Abstract—Ethnography is usually defined as 
a  method (or set of methods), or as a  research 
paradigm. The existence of multiple definitions 
is partly the result of ethnography being used by 
researchers from different fields of study; sociolo-
gists and anthropologists, for example. The pur-
pose of this article is to try and determine whether 
a  “new ethnography” really exists. While eth-
nography originally involved face-to-face contact, 
technological developments (especially the inven-
tion of the internet) have made interacting in vir-
tual spaces possible. The author presents a specif-
ic application of ethnographic methods in the age 
of internet communication which she dubs “a vir-
tual ethnographic tour”. She demonstrates that 
the main characteristic that ethnography retains 
from its classical form is the close link between 
theory and methodology. In contrast, a  specific 
application is always new because social reality is 
constantly changing.

Keywords—etnography, facebook, methodology

CÍL, který jsem si vytyčila v rámci tohoto pří-
spěvku – odpovědět na otázku, zda existuje 

nová etnografie – není úkolem nikterak lehkým. 
Etnografie jako taková vznikla v  době, kdy se 
lidé setkávali a  komunikovali především tváří 
v  tvář. Od té doby však došlo k  mnohým pro-
měnám, jak co se týče předmětu jejího výzkumu 

– sociální reality –, tak i v nástrojích, kterých je 
v jejím rámci užíváno například ke sběru dat. 

Dnes je neustále jednou z nejpopulárnějších 
metod kvalitativního výzkumu, avšak nezřídka 
se stává, že je využívaná mechanicky a nereflek-
tovaně, což vede i k úvahám, zda má v současné 
podobě ještě smysl. To bylo právě jedním z  dů-

vodů, proč jsem se rozhodla věnovat tomuto 
tématu komplexněji, a  to nejen na teoretické 
úrovni – svoje tvrzení ilustruji konkrétními pří-
klady z  vlastního výzkumu. Touto prací bych 
ráda ukázala možnosti, jak vést etnografický 
výzkum v době virtuální komunikace, což nutně 
zahrnuje hlubší znalost etnografie jako tako-
vé; současně je však třeba si klást otázky, zda 
tento typ výzkumu má ještě význam v  dnešní 
době a  případně k  jakým oblastem zkoumání 
se hodí. Svá tvrzení zakládám na zkušenostech 
a teoretickém základě jiných autorů, především 
z anglosaského prostředí, kde je tomuto tématu 
věnováno více prostoru než (bohužel) v  České 
republice. Až v  závěru, kdy budu mít dostatek 
podkladů, se budu moci vrátit zpět k  původní 
otázce – tedy tomu, zda se etnografie dnes úplně 
distancovala od své klasické formy, či zda je její 
podoba víceméně nezměněna dodnes.1

teOretiCký základ

 Etnografie – víme, co to vlastně je?
Jak již bylo řečeno, stejně jako v mnoha jiných 
metodách sociálního výzkumu, které fungují již 
po delší dobu, je i  u  etnografie nebezpečí ruti-
nizace užívání, tj. nereflektované mechanizace 
kroků, jejichž význam nám již uniká. Proto bych 
se zde ráda vrátila k  podstatě etnografie, která 
vyplývá z její definice. Až teprve na tomto zákla-
dě pak mohu hledat odpověď na to, jakou a zda 

1 Tento článek byl napsán na základě metodologic-
ké rešerše realizované v  rámci diplomové práce autorky 

„Becoming a  Facebook User“ Záhada (ne)opouštění face-
booku, která byla obhájena v  červnu akademického roku 
2011/2012 na Fakultě sociálních věd UK. Publikace člán-
ku byla podopořena grantem AntropoWebzin 2011–2012 
přiděleným v rámci Studentské grantové soutěže ZČU pod 
číslem SGS-2011-031 a grantem Studentské vědecké kon-
ference ZČU pod číslem SVK2-2012-001.
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vůbec nějakou roli hraje dnes, respektive s jaký-
mi jejími aspekty se setkáváme dodnes, a  jaké 
naopak ztratily svůj význam. 

Etnografie jako taková je poměrně obtížně 
uchopitelná, a  to nejen proto, že má různé po-
doby, ale především proto, že se stává průsečí-
kem různých sociálně-vědních disciplín, jakými 
jsou právě antropologie a sociologie. Nejčastěji 
se však definuje jako metoda nebo soubor me-
tod, které ve své klasické podobě zahrnují par-
ticipujícího výzkumníka – etnografa, jenž se 
zkoumanou komunitou sdílí (ať již otevřeně, 
nebo uzavřeně) po delší dobu každodenní ži-
vot a sbírá různé druhy dat pro vlastní výzkum 
(Hammersley 1983: 1). Tento soubor metod 
není přesně definován svou podobou, jeho 
identifikačním znakem je společný cíl a  hlavní 
myšlenka – důraz na komplexitu lidské zkuše-
nosti, které se lze přiblížit pouze těsným a vytr-
valým pozorováním lidského jednání, prostřed-
nictvím kterého lze porozumět tomu, jak lidé 
dávají smysl světu okolo sebe (O´Reilly 2005: 
1–3). Etnografie však není pouhou metodolo-
gií – jedna z  jejích významných složek je refle-
xivita, tedy vědomí, že data nejsou oddělitelná 
od výzkumníka, jeho hodnot a sociokulturních 
vlivů prostředí, ve kterém je výzkum prováděn 
(Hammersley 1983: 16–17), což poukazuje na 
silné propojení metodologie s teorií. Pokud tedy 
chceme hledat dnešní podobu etnografie, je 
nutné nejprve zaměřit pozornost na to, jak se 
proměnila sociální realita, na které staví etno-
grafie své základy, a odpovědět si na otázku, zda 
je možné ji využívat v  rámci sociálně-vědního 
výzkumu, i  když se změnil základ, na kterém 
staví. Až teprve v druhém kroku lze věnovat po-
zornost tomu, jaký význam mají tyto změny pro 
konkrétní aplikaci metod.

Změny v sociální realitě jako základ změn 
v metodologii
Badatelů sociálně-vědního výzkumu se změny 
v sociální realitě dotýkají hned dvakrát. Zaprvé 
se objevují nové sociální fenomény, které jsou 
potenciálními předměty zkoumání, zadruhé se 
mění i  prostředky, kterými můžeme takto po-
změněnou realitu zkoumat.

Svět se změnil a neustále se mění. Tyto a po-
dobné věty slyšíme nejen z  úst významných 
vědců, na změny upozorňují i  obyčejní lidé. 
Jednadvacáté století je spojováno především 
s  otázkami změn v  oblasti definice času a  pro-

storu (Giddens 2003), upadáním vlivu národ-
ních států (Bauman 2009) či s  individualizací 
(Lipovetsky 2008), k  čemuž nemalým dílem 
přispívá rozvoj – především – komunikačních 
technologií. Velké globální změny obyčejný 
člověk sice registruje, ale často má dojem, že 
se ho netýkají, že jde o  možné výklady vědců, 
které nemají s reálným životem příliš společné-
ho. K těmto strukturálním pohledům se nabízí 
jako alternativa mikrosociologie, ve středu je-
jíž pozornosti je každodennost a  její prožívání 
aktéry. Právě tuto perspektivu stále může zpro-
středkovat etnografický výzkum se svým zamě-
řením na pohledy aktérů a  jejich interpretace 
změněné skutečnosti. Různých aspektů změny 
je však mnoho a není je možné uchopit všechny 
najednou. Oblastí, na kterou jsem se zaměřila 
já, jsou otázky komunikace a interakce. Změny 
od její klasické podoby směrem k mediovaným 
podobám, zprostředkovaným technologiemi, 
by mohly být v  optice makroperspektivy zkou-
mány a  popisovány například v  hlubším kon-
textu ekonomiky jako takové. Dostali bychom 
tak odpověď například na to, jakou hraje změna 
komunikace roli v rámci trhu či jaký vliv má na 
definici času a  prostoru. A  naopak právě zkou-
mání změn v  komunikaci a  jejich konkrétních 
dopadů na naše životy, vlivu na tvorbu identity 
a řešení podobných otázek je možné právě pro-
střednictvím etnografického výzkumu – já jsem 
si je kladla ve výzkumu zaměřeném konkrétně 
na jednání na sociální síti facebook2.

Druhým zmiňovaným aspektem, který musí 
sociální vědec brát v potaz, jsou i nové technické 
nástroje, které může využívat v průběhu celého 
výzkumu – jedná se například o  využití výpo-
četní techniky ke sběru dat, různých software 
k  jejich zpracování atp. Změna sociální reality 
a  nové nástroje jejího zkoumání však provází 
spousta otázek týkajících se toho, jak konkrét-
ně k  nové realitě přistupovat, tedy jak těmto 
novým faktorům uzpůsobit metodologii. Právě 
na příkladu facebooku jako sociálního feno-
ménu ukáži čtenáři, jak jsem čelila konkrétním 
otázkám doprovázejícím výzkum zaměřený na 
komunikaci probíhající kromě klasické formy 
tváří v tvář také ve virtuálních prostorech.

2 V příspěvku užívám slovo facebook s malým F přede-
vším proto, že v centru mého zájmu není konkrétní techno-
logie či produkt Facebook, ale facebook jako komunikační 
médium a platforma, kde se setkávají a interagují různí lidé. 
Rozlišení facebook/Facebook se řídí stejnými pravidly jako 
slovo internet/Internet [více viz pravidla.cz 2012].
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Virtuálno v etnografii
Výzkum facebooku jako sociálního fenoménu 
a zájem o způsoby komunikace, sebeprezentace 
a jednání v jeho rámci mne vedly k tomu, abych 
se věnovala především změnám, které s  sebou 
přináší technologický pokrok, konkrétně vývoj 
počítačů a  internetu. Tomuto aspektu je věno-
ván prostor i  ze strany vědců, kteří provádějí 
etnografický výzkum, problematika je však re-
flektovaná z  různých úhlů, důraz je kladen na 
odlišné aspekty komunikace zprostředkované 
novými médii. Možná také právě proto dostává 
etnografický výzkum nová jména jako například 
virtuální etnografie, kyberetnografie, webnogra-
fie, netnografie, či se dokonce označuje jako dis-
ciplína „mnoha tváří“ (Androutsopoulos 2008). 
Různorodost nenalezneme pouze v názvech, ale 
také v pojetí celého přístupu. Tyto etnografické 
perspektivy zahrnují posuny, které s  sebou při-
nesl internet, a  berou tedy v  potaz virtuální as-
pekty komunikace; spojuje je především to, že 
se různými způsoby snaží zahrnout teoretické 
aspekty změn a  také využívat nových technolo-
gií v rámci metod – např. sběru dat a jejich ana-
lýzy. Domínguez et al. (2007: nestránkováno) 
ukazuje, že tyto nové větve etnografie se více či 
méně vymezují vůči etnografii ve své klasické 
podobě. Já osobně se nebudu snažit zastupovat 
ani jednu z perspektiv, pokusím se poukázat na 
to, co mají všechny tyto pohledy společné – pro-
pojování teorie s metodologií, což je ústředním 
prvkem i mnou zvolené formy etnografie.

Je třeba se poučit z historie
Aby byla lépe pochopitelná stanoviska, která 
se zde snažím představit, je třeba se ohlédnout 
mírně do historie virtuální etnografie (ať již nese 
jakékoliv jméno), tedy k počátkům toho, jak et-
nografie zahrnula do své oblasti zájmu změny 
spojené s internetem a virtuální komunikací.

Delší pobyt výzkumníka v prostředí jeho vý-
zkumu především za účelem lepšího pochopení 
a  zachycení každodennosti, to byla většinou 
nedílná součást metody etnografie. Ta byla vel-
mi často využívaná ke studiu určitých komunit, 
společenství či kultur jak v  sociologii, tak v  an-
tropologii (vzpomeňme například etnografické 
studie Bronislawa Malinowského (např. viz 
Malinowski 1913). V 90. letech 20. století, kdy 
se stal populární výzkum internetem zprostřed-
kovaných interakcí, převažovala myšlenka, že 
technologie dávají vzniknout novým sociálním 
formacím, sociálním světům, které fungují ved-

le běžné sociální reality, a jako takové je možné je 
takto odděleně také zkoumat (Hine 2008: 258). 
V  první fázi virtuální etnografie se tak naváza-
lo na ideu výzkumu komunit (v  tomto případě 
se jednalo o  online komunity), a  také v  oblasti 
metod se výzkumníci příliš neodlišovali od těch 
klasických – často bylo využíváno dlouhodobé 
pozorování, kdy výzkumník, ať již otevřeně, či 
skrytě, participoval na životě či jednání skupiny. 
Jako příklad můžeme jmenovat Nancy K. Baym, 
která takto zkoumala internetovou komunitu 
vytvářenou na základě společného zájmu – te-
levizních seriálů (Baym 1997). V rámci takové-
hoto vedení výzkumu se pak hlavní metodolo-
gickou obtíží stává to, jak takovou komunitu vy-
mezit (pokud lze ještě mluvit o komunitě) a jaký 
vliv má online komunita na tu offline3 (Baym 
1998: 37). Je tedy patrné, že vzniká obraz dvou 
odlišných světů a  prostorů (online a  offline či 
reálného a virtuálního), které jsou oddělené a ve 
kterých můžeme vystupovat jako odlišní lidé 
(příkladem jsou studie rozdílů sociability mezi 
těmito dvěma prostředími (Cody et al. 1997, Joe 
1997)). Vnímání těchto světů jako oddělených je 
vidět i v přístupu Howarda Rheingolda (1993), 
který vnímá virtuální komunity jako jakési oži-
vení, znovuupevnění, či dokonce nahrazení 
upadajících komunit v offline prostředí.

Výzkum poslední doby navazuje kriticky 
na tento způsob chápání virtuální etnografie. 
Výzkumníci sami uplatňují jeden z  principů et-
nografie – reflexivitu na vlastní bádání, jež vede 
především k  závěru, že nelze brát výzkumná 
pole jako předem daná – například právě ohra-
ničená virtuálním prostorem – ale že je třeba si 
uvědomit, že výzkumné pole vytváří a  definuje 
sám výzkumník (Wittel 2002: nestránkováno). 
Další kritika se objevuje především ze strany 
kyberkulturních studií, kde je poukazováno na 
to, že nelze brát online prostory jako nezávisle 
fungující na okolní offline realitě, protože jsou 
vždy určované politickými, sociálními a  ekono-
mickými konsekvencemi, které dávají význam 
tomu, co se děje online (Silver 2000).

3 Výrazy online a  offline světy, komunity apod. pře-
bírám z  literatury (viz například Ellison, Steinfield, 
Lampe (2007)), i  když mám k  jejich využití jisté výhrady. 
Technologie většinou umožňují zprostředkování kontaktů 
a  komunikace online, avšak ne vždy musí být obě osoby 
nutně simultánně přítomné. Osobně bych navrhovala ra-
ději hovořit o propojení reálného (či kontaktu tváří v tvář) 
a  virtuálního, tam, kde se opírám o  cizí teoretickou práci, 
však ponechávám výrazy tak, jak byly použity.
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Idea oddělených světů je dnes považována 
často za nedostatečnou, pokud chceme zachytit 
všechny způsoby interakcí, které mají nějakou 
souvislost s virtuálními prostory. Sociální reali-
ta zprostředkovaná internetem a technologiemi 
se stává součástí našich životů, a  také proto je 
stále více kladen důraz na zkoumání komplex-
ních spojení mezi online a  offline sociálními 
prostory (Hine 2008: 258). Jak k tomuto tématu 
podotýká Jennifer Lauren Davis: „Technologie 
bude hrát roli v tom, jakým způsobem interagu-
jeme, a naše interakce budou formovat způsoby, 
jakými užíváme technologie.“ (Davis 2008: 14) 
Spíše než o  dva nezávislé světy tedy jde o  vzá-
jemné prolínání online i  offline prvků v  celku 
sociální reality. Jak říká Christine Hine, sociální 
význam jevů zprostředkovaných technologiemi 
zasluhuje pozornost, tato pozornost však musí 
brát v potaz vliv a zakotvenost těchto jevů v kaž-
dodenním životě (Hine 2008: 258).

Máme tedy základní teoretické východisko 
pro konkrétní aplikaci etnografického výzku-
mu, ze kterého jsem také vycházela ve své práci 
věnující se užívání sociální sítě facebook. Ještě 
než se pustím do samotného představení meto-
dy „virtuální etnografické procházky“, kterou 
jsem vyvinula, ráda bych předeslala, že mým 
cílem není dát nějaký návod, jak aplikovat et-
nografický výzkum na virtuální prostory. Žádná 
univerzální rada nemůže existovat především 
proto, že se jedná o  oblast, která se nesmírně 
rychle vyvíjí; možná tedy právě výhody přístupu, 
který budu ve svém příspěvku prezentovat, se 
mohou stát brzy nevýhodami, či případně že ně-
které z nástrojů, které využívám, se tak techno-
logicky promění, že za chvíli ani nebudeme vě-
dět, o čem je řeč. Je dokonce možné, že se moje 
práce stane zachycením určitého neopakovatel-
ného sociálního okamžiku a zpětně bude sloužit 
ke konfrontaci nových metod a  přístupů, tedy 
bude možné ji přidat k  základním kamenům, 
na kterých lze dále stavět. Jediným možným 
stálým doporučením je nezapomenout na – pro 
etnografii tak důležitou – reflexivitu a využívat jí 
i znalostí a principů klasické etnografie k tomu, 
abychom čelili neustále novým výzvám, které 
přináší technologiemi neustále proměňovaná 
sociální realita.

praktiCká aplikaCe – „virtuální 
etnOGrafiCká prOCházka“

V  následujících odstavcích nejprve shrnu zá-
kladní cíle výzkumu, v rámci něhož jsem využila 

jako metodu sběru dat „virtuální etnografickou 
procházku“. V  návaznosti na to představím 
samotnou metodu a  také uvedu, jak vypadal 
vzorek, na kterém jsem ji použila, a způsob, jak 
jsem se k  informátorům4 dostala. Využiji také 
dalších teoretických zdrojů poukazujících na 
nové otázky, objevující se v rámci sociální reali-
ty v souvislosti s rozvojem virtuálních způsobů 
komunikace, a ukáži, jakým způsobem se s nimi 
snaží tato metoda vyrovnat. Nakonec také pou-
káži na nevýhody a omezení, které tento přístup 
má. Na závěr doplním svoje očekávání, které se 
pojí k  představení metody – tedy uvedu hlavní 
důvody, proč se tématu věnuji.

Výzkum uživatelů facebooku
Na počátku výzkumu byl především sociologic-
ký zájem o  fenomén, který se v  poslední době 
stal součástí veřejného diskursu a  který je mi-
mochodem také přítomen v mém životě, neboť 
jsem sama uživatelkou facebooku. Nejčastěji je 

– jak v rámci širší veřejnosti, tak v rámci vědecké 
obce – věnována pozornost tomu, že je facebook 
nepopulárnější sociální sítí vůbec (srovnání po-
čtu uživatelů různých sociálních sítí viz napří-
klad ebizmba.com 2012), i když jeho oblíbenost 
je regionálně rozrůzněná, a počet jeho uživatelů 
neustále roste (viz vincos.it 2011). Pozornost se 
soustřeďuje také na otázku identity – především 
na to, jestli a jak se facebooková identita liší od 
té prezentované tváří v tvář. Facebook přitahuje 
i psychology, sociální patology a  lidi zabývající 
se ochranou osobních údajů, kteří se snaží od-
povědět na to, jakou má na facebooku podobu 
soukromí, jestli uživatelství způsobuje závis-
lost (Sweden´s largest Facebook study je jednou 
z  nejrozsáhlejších studií závislosti, kterou rea-
lizovala University of Gothenburg (gri.handels.
gu.se 2012)), případně jaké jsou její důvody.

Právě tato témata, která jsou v  souvislosti 
s facebookem nastolována, vedla i mne k tomu, 
abych se zajímala o facebook jako takový a sna-
žila se zjistit, jak vypadá jednání a  interakce 
v  rámci tohoto prostředí, a  to především z  per-

4 Pojem „informátor“ je používán především v etnogra-
fickém výzkumu, kde je chápán spíše jako učitel. Výzkumník 
je naopak tím, kdo se snaží naučit o  informátorově světě 
tolik, kolik je to jen možné. Děje se tak prostřednictvím ja-
zyka, který používá informátor. Naproti tomu „respondent“ 
je ten, který odpovídá na výzkumníkovy otázky, které jsou 
formulovány v  jazyce sociálního vědce [Spradley 1979]. 
Vzhledem k  charakteru výzkumu a  etnografické metodě 
sběru dat proto ve své práci využívám termínu prvního.
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spektivy samotných uživatelů. Skrze jejich po-
hled jsem chtěla hledat odpověď na to, proč je 
tato sociální síť tak oblíbená a  proč jedinci na 
ní registrovaní neodcházejí, dokonce se jejich 
počet zvyšuje (tedy co způsobuje facebookovou 

„závislost“). Snaha zjistit, jakou roli hraje face-
book ve společnosti a v životě jeho uživatelů, mě 
vedla k  tomu se více zabývat jeho rolí v  souvis-
losti s identitou a sebeprezentací.

Jak je vidět z  výše uvedených okruhů a  otá-
zek, na které jsem se soustředila a  ve svém vý-
zkumu snažila hledat odpověď, zaměřila jsem 
se na hlubší pochopení a porozumění určitému 
problému v  souvislostech a  z  pohledu samot-
ných uživatelů. Volba proto padla na kvalitativní 
metodu sběru dat, která nemá snahu reprezen-
tovat problém v celé populaci, ale právě zachytit 
pohledy menšího počtu informátorů, zato do 
větších podrobností. Etnografický přístup se 
zdál vzhledem k těmto cílům jako vhodnou vol-
bou, musela jsem však vyřešit, jak ho aplikovat 
na konkrétní prostředí mého zájmu.

Co je to ta „virtuální etnografické procházka“?
V  návaznosti na teoretické prameny týkajících 
se etnografie virtuálních prostorů, které jsem 
představila výše, jsem využila myšlenku podí-
vat se na sociální fenomény virtuálního světa 
jako na zakotvené v offline realitě, a jako takové 
jsem se je také rozhodla zkoumat. Hledala jsem 
řešení toho, jakým způsobem spojit pozorování 
jednání v prostředí, které mě zajímá, s tím, jak 
svoje jednání interpretují samotní aktéři. Cílem 
tedy bylo jít pod povrch samozřejmého, které je 
spojované s facebookem.

Mým řešením a možnou inspirací pro další 
výzkumníky zabývající se podobným tématem 
byla „virtuální etnografická procházka“, která 
je založená především na kombinaci metod (tu 
doporučují i další výzkumníci zabývající se etno-
grafií virtuálních či internetových prostor (na-
příklad Sade-Beck 2004: 12)), která umožňuje 
propojovat aspekty online a offline a hledat vzá-
jemná ovlivnění a  interpretace. Konkrétně se 
jednalo o  spojení etnografického výzkumu vir-
tuálního prostředí, pozorování a  polostruktu-
rovaného rozhovoru. Jak to konkrétně vypadalo 
a  proč název „virtuální etnografická procház-
ka“? S informátory5 jsme se většinou sešli v ně-
jakém neutrálním prostředí (kavárna, čajovna, 

5 Konkrétně se jednalo o 6 mužů a 6 žen ve dvou věko-
vých skupinách: 15–18 a 18–26 let.

knihovna), kde jsem se nejprve zeptala na něko-
lik otázek ohledně facebooku (aniž bychom byli 
v tomto prostředí) a následně jsem je požádala, 
aby byli mými průvodci ve svém facebookovém 
prostředí, tedy aby se mnou absolvovali jakousi 
virtuální procházku – virtuální z  toho důvodu, 
že jsme se procházeli po virtuálním prostoru. 
Celkově jsem se snažila přiblížit podmínky co 
nejvíce těm, které mají, když facebook využíva-
jí – byli tedy požádáni, aby na schůzku přinesli 
vlastní počítač (pokud ho neměli, poskytla jsem 
jim svůj). Během rozhovoru mi pak ukazovali 
jednotlivé činnosti, které na facebooku dělají – 
prošli jsme spolu celý proces od přihlášení se na 
tuto sociální síť až po různé detaily, které sami 
přinesli do rozhovoru. Byli to oni, kteří „klikali“ 
na jednotlivé sekce v rámci facebooku, a postup-
ně mi tak odhalovali prostory, které jsou běžnou 
součástí jejich každodennosti6. Co se týče formy, 
jednalo se o rozhovor polostrukturovaný – měla 
jsem připraven jakýsi scénář procházky, který 
však neměl fixní podobu. Jednalo se spíše o  té-
mata, která jsem s  informátory chtěla probrat 
(například nastavení soukromí) a  oblasti, do 
kterých jsem se chtěla nechat zavést (osobní 
profil, události apod.). Mimo to byl tento scénář 
z velké části formován během rozhovoru a také 
jsem čerpala témata a postřehy z již proběhlých 
rozhovorů a využívala jsem je pro další případy. 
Abych trochu poodhalila to, co je považováno 
za samozřejmé, povzbuzovala jsem informáto-
ry k  tomu, aby mi přiblížili, co na této sociální 
síti běžně dělají. Sice se jednalo o situaci trochu 
nepřirozenou – většinou je facebook využíván 
v  průběhu celého dne a  bez přítomnosti ostat-
ních; člověk v jeho rámci určitým způsobem jed-
ná, aniž by to byl nucen reflektovat. Na druhou 
stranu se mi tímto způsobem podařilo získat po-
měrně unikátní data, která zachycovala pohled 
na facebook přímo od jeho uživatelů.

Zmiňovala jsem také, že se jednalo o  kom-
binaci způsobů sběru dat – nešlo tedy pouze 
o  interview s  průvodcem. Neméně důležitou 
součástí bylo i  pozorování toho, o  čem infor-
mátoři mluvili, a  tedy konfrontace pozorované-
ho a  slyšeného (svoje poznatky jsem zachytila 
v  polních poznámkách). Mohla jsem tak srov-

6 Jedním z kritérií pro výběr informátorů bylo to, že se 
jednalo o  poměrně časté uživatele – tedy že měli navště-
vovat facebook minimálně několikrát týdně. To je jedním 
z  důvodů, proč si dovolím ho zařadit mezi každodennost 
informátorů. Dalším důvodem je i to, že většina z nich ho 
v rámci promluv situovala mezi každodenní aktivity.
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návat, například jakým způsobem se na face-
booku sebeprezentují a do jaké míry to reflektují 
v rámci rozhovorů. Vzhledem k tomu, že v rám-
ci „virtuální etnografické procházky“ jsem byla 
pouze pozorovatelem a  nechala se provádět, 
využila jsem možnosti samostatně si (po rozho-
voru) prohlédnout profily informátorů (už bez 
jejich doprovodu), nebo alespoň to, co je z nich 
veřejně přístupné. Své poznatky jsem opět vyu-
žila ke srovnání toho, jak některé věci nahlížejí 
informátoři, s pohledem člověka zvenčí. Zjistila 
jsem například, že většina informátorů mluvila 
o tom, že věnují pozornost omezování soukromí 

– tedy že data uvedená na facebooku jsou viditel-
ná pouze pro facebookové Přátele7. Při zpětném 
prohlížení jejich profilů jsem ale jako úplně cizí 
člověk mohla vidět mnohem více, než informá-
toři předpokládali. Pro mne nebylo v tomto smě-
ru důležité zjištění jejich neznalosti jako spíše 
to, že facebooku důvěřují, protože věří tomu, že 
jejich omezení jim udržuje určité soukromí.

Výhody a nevýhody této metody
Jak již bylo řečeno, „virtuální etnografická pro-
cházka“ není návodem, jak vést etnografický 
výzkum v  době internetu, spíše je konkrétním 
příkladem vedení výzkumu majícím pozitivní 
a  negativní aspekty, ze kterého mohou čerpat 
další výzkumníci. Aby byly jasněji patrné výho-
dy a nevýhody metody, kterou jsem využila, není 
ji možné představit pouze jako takovou. Její 
charakter je lépe pochopitelný také vzhledem 
ke vzorku, na kterém byla využita, a  projevuje 
se taky ve způsobech, jak jsem se k jednotlivým 
informátorům dostala.

Pro realizaci „virtuální etnografické pro-
cházky“ je nutná velká míra důvěry. Jejím před-
pokladem je totiž ochota informátorů poodhalit 
kus svého soukromí a provést výzkumníka pro-
story, ve kterých se obvykle pohybuje uživatel 
sám. Narážíme zde na jednu z  otázek, které 
musí čelit výzkumník provádějící etnografický 
výzkum internetu. V  etnografickém výzkumu 
jako takovém je často nutným předpokladem 
úspěchu zajistit si vstup do prostředí a  také co 
největší míru důvěry participantů. Pokud by-
chom zůstali pouze v rovině online a stali se po-

7 Slovo Přátelé uváděné s velkým P označuje druh face-
bookového vztahu, který nemusí s  přátelstvím tak, jak se 
používá v  běžné řeči, souviset. Jeden informátor to hezky 
shrnul: „Jo, tady mám, Raven, to je kamarád, toho nepotře-
buju mít na fejsbuku.“ [Muž 23 let_B].

zorovatelem nebo „špehem“8, který je sám ne-
pozorován, a tedy ovlivňuje zkoumané prostředí 
jen do určité míry, mohli bychom získat pouze 
omezený obraz. Technika a  internet umožňují 
zabránit vstupu do určitých soukromých pro-
stor, a to často daleko lépe, než tomu bylo v ob-
dobí, kdy docházelo pouze ke kontaktu tváří 
v  tvář. V  případě facebooku bychom tak nyní 
nemohli zjistit, jak vypadá konkrétní osobní 
prostředí jednotlivých uživatelů – tedy prostory, 
kde se běžně pohybují. To bylo také jedním z dů-
vodů kombinace metod a  vytvoření „virtuální 
etnografické procházky“ na základě rozhovorů 
s účastníky. Avšak jak dosáhnout toho, aby byl 
někdo ochoten se mi stát průvodcem po virtuál-
ních prostorech, které jsou součástí soukromí?

Řešení jsem hledala v poznatcích z klasické-
ho etnografického výzkumu. Pro vstup do určité 
komunity byl využíván často klíčník neboli „ga-
tekeeper“, díky němuž jednak můžeme získat 
vstup do jinak nepřístupných prostor, a  navíc 
i  důvěru neznámých lidí, s  kterými se on zná 
velmi dobře. Stejný způsob jsem využila i v pří-
padě kontaktu mediovaného prostřednictvím 
internetu. Právě anonymita virtuálního inter-
netového prostředí způsobuje další znásobení 
nedůvěry možných participantů, kteří často ani 
na prosby o participaci neodpovídají, konkrétní 
obtíže ve své práci popisuje například Angela 
Cora Garcia et al. (2009: 67). Právě kombinaci 
online a offline – tedy využití vztahů tváří v tvář 
k získání důvěry jak klíčníka, tak přes něj i dal-
ších participantů, a tudíž i vstupu do prostředí 
online – doporučuje nejen výše zmiňovaná au-
torka, ale využívá ji i metoda „virtuální etnogra-
fické procházky“.

Jakousi řečnickou otázkou je pak to, proč 
jsem využila právě jako klíčníka někoho dalšího 
a nevyužila možnosti, že znám také lidi, kteří se 
na facebooku pohybují a nezahrnula je do svého 
výzkumu. Učinila jsem tak především z toho dů-
vodu, že jsem chtěla omezit možný vliv společ-
né znalosti s informátorem na kvalitu výsledků. 
Pokud bych mluvila se svými kamarády a  zná-
mými, bylo by zde určité společné vědění, které 
by mohlo na jednu stranu nechávat nevyřčené 
věci, které jsou považovány za samozřejmé, na 
straně druhé by to mohlo znamenat určité ome-
zování výpovědí ze strany informátorů. Pokud 
by totiž mohli předpokládat, že využiji získané 

8 V  anglicky psané literatuře je specifičnost pozi-
ce výzkumníka vyjádřena slovem „lurker“ [Eynon, Fry, 
Schroeder 2008: 31], což by se dalo přeložit jako „číhající“.
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informace během dalších setkání (což by se 
vzhledem ke společné známosti dalo očekávat), 
mohlo by mnohé zůstat zamlčeno. Proto bylo 
nutně kritériem výběru informátorů to, že se 
bude jednat o  osoby, u  kterých bude velmi ne-
pravděpodobné, že bych s nimi měla v budouc-
nu nějaký kontakt, tudíž že vyřčené informace 
nebudou moci být dávány do jiných souvislostí.

Jestliže poukazujeme na výhody, které měla 
moje metoda v  oblasti získávání důvěry infor-
mantů, musíme zmínit i nedostatky či omezení, 
které byly právě způsobeny kombinací sběru 
dat online i offline. Angela Cora Garcia et al. po-
ukazuje na vlastnosti virtuálních prostor, které 
vedou lidi k tomu, že mají daleko menší zábrany 
než v  rámci setkávání tváří v  tvář (Garcia et al. 
2009: 67), což umožňuje získávat i osobnější in-
formace a zkoumat citlivá témata jako například 
závislosti apod. Právě využití setkání tváří v tvář 
vede k  větší sociální kontrole, a  tak i  možnosti, 
že některé věci nebudou vyřčeny. Využití klíč-
níka (či klíčníků) pro výzkum facebooku mělo 
i druhý omezující aspekt. Vzhledem k tomu, že 
klíčníci byli z  mého okolí – tedy podobně staří 
a  vzdělaní – a  poskytovali mi kontakty také ze 
svého okolí, stalo se, že byl vzorek poměrně 
homogenní co se týče věku a vzdělání, což bylo 
poté nutné brát v potaz při interpretaci výsledků.

Kombinace pozorování toho, co se odehrá-
vá online, a  rozhovorů tváří v  tvář umožňuje, 
kromě výše zmiňovaného, též usnadnění řešení 
některých etických otázek. Internet – jak zmi-
ňuje Angela Cora Garcia et al. (2009: 73) – je 
totiž místem, kde přestává být jasná hranice 
mezi soukromým a veřejným. Na jednu stranu 
fakt, že je vše dostupné, vyvolává dojem, že tyto 
informace můžeme volně použít (tento názor 
zastává například Gatson a  Zweering (2004: 
181)), když ve své práci publikují cizí nepozmě-
něné webové stránky). Vzhledem k tomu, že je 
internet přístupný mnohým, nacházejí se zde 
často informace osobního charakteru, o kterých 
nemusí ani ten, jehož se týkají, vědět, nebo po-
kud o  nich ví, nemusí si uvědomovat, že jsou 
přístupné všem. Tím pádem může být narušena 
důvěra informátorů či jejich touha po soukromí, 
které zmiňují právě Gatson a Zweering jako jed-
ny z podmínek etického výzkumu (ibid.). I moji 
informátoři často deklarovali, že mají na face-
booku nastavená omezení pouze na ty, které si 
zařadili do facebookových Přátel na této sociální 
síti, ale ve skutečnosti – jak jsem zjistila – tomu 
tak často nebylo. Zde nacházíme opět výhodu 

kombinace metod. V  rámci virtuálních prochá-
zek to byli samotní informátoři, kdo určoval, 
jaké informace mi poskytnou, a  tudíž jsem se 
vyhnula tomu, zda je etické získávat informace 
bez jejich vědomí, přestože jsou volně dostup-
né. Navázání osobního kontaktu s informátory, 
a  tedy získání určité míry důvěry nakonec zna-
menalo to, že mi často poskytovali informace 
či ukazovali virtuální prostory, ke kterým bych 
neměla přístup, ani kdybych byla jejich faceboo-
kový Přítel.

Nejde také pouze o  výhody či nevýhody. 
Právě kombinace metod vyžaduje také nutnost 
dbát na charakter dat při analýze a hledat nové 
postupy, jak je zpracovávat. Využívání různých 
způsobů sběru dat a  práce s  daty různého cha-
rakteru je vždy unikátní. Nelze proto poskytnout 
jakoukoliv univerzální radu, lze jen apelovat na 
výzkumníky, aby byli připraveni reflexivně řešit 
nové otázky.

závěr

V  prostředí facebooku, kde lidé vystupují pře-
vážně pod vlastními jmény, aby byli identifi-
kovatelní svými přáteli, se kterými nejčastěji 
komunikují, posloužila metoda „virtuální etno-
grafické procházky“ poměrně dobře k výzkumu 
jednání a užívání této sociální sítě. Jak jsem již 
několikrát zmiňovala, nelze žádnou (nově vyvi-
nutou) metodu považovat za jediné řešení pro 
všechny případy. Celý výklad volby metody ale 
zahrnoval nejen v  prvním kroku, nýbrž i  v  dal-
ších fázích výzkumu hlubší analýzu toho, ja-
kým směrem se proměnila sociální realita a jak 
je dle toho třeba upravit i  výzkumnou metodu. 
Přestože se sociální prostředí v  současné době 
rychle mění, což vyžaduje hledání nových a no-
vých řešení, jak uchopovat sociální realitu, jed-
no zůstává stejné. Metoda etnografie nemůže 
být povrchní replikací toho, co již bylo k výzku-
mu využito, musí se stejně jako dřív snažit opí-
rat o hlubší teoretické zázemí, což bylo i v mém 
textu několikrát zmíněno. Ve svém případě jsem 
kromě této hlavní myšlenky uplatnila i některé 
klasické postupy; jejich konkrétní aplikace ve 
výzkumu a  kombinace ovšem musela reflekto-
vat charakter dat. Odpověď na otázku, zda lze 
považovat současnou etnografii za novou, je 
tedy nasnadě – hlubší propojení metody a teorie, 
na které byla etnografie vždy postavena, jí nelze 
upřít ani dnes, kdy se sociální realita tak rychle 
mění; právě z tohoto důvodu ale musíme hledat 
neustále nové způsoby, jak ji zkoumat.
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The Genderedness of Childbirth As an Example 
of an Anthropological Study of Human 

Reproduction: an Overview of Key Concepts

Abstract—In the past few years social scientists 
have extensively focused on the domain of hu-
man reproduction. This focus has provided many 
incentives for the development of related social 
theory. Building on these recent scholarly discus-
sions, which emphasize the central role played 
by human reproduction in our social lives, this 
paper focuses on childbirth as one of the peak 
reproductive events and on its gender aspects. 
Predominantly building on the anthropology of 
reproduction and gender and related scholar-
ship in the social sciences, the paper‘s  aim is to 
provide a  review of key ideas and concepts that 
make the „genderedness“ of childbirth visible. 
First, I  explain what constitutes the gendered 
nature of childbirth and in what ways gender 
relations shape the birthing process. I  build on 
Connell’s  distinction of three main theoretical 
understandings of gender. Subsequently, I  focus 
on the cultural aspects of childbirth and dem-
onstrate its cultural construction with regard to 
gender. Next I  highlight the importance of gen-
der roles which are deeply internalized and work 
even during the birthing process, thus affecting 
the whole birthing experience. The interaction 
between medical personnel and a birthing woman 
is in itself an important part of this experience in 
Western societies and is shaped by the the overall 
medicalization of childbirth, which I  then go on 
to discuss. Sunsequesntly, I focus on the issue of 
modern obstetrics as the ultimate source of au-
thoritative knowledge. Childbirth however is also 
a  crucial lifecycle event accompanied by rite de 
passage in non-Western as well as Western soci-

eties and the conclusion of this paper is therefore 
dedicated to presenting key works and ideas re-
lated to this important anthropological concept in 
relation to childbirth.

Keywords—gender, childbirth, anthropology of 
human reproduction, medicalization, reproductive 
regime, social embodiment, authoritative knowledge, 
rite de passage

ÚvOd1

ANTROPOLOGIE lidské reprodukce zakou-
ší s  rozvojem nových reprodukčních tech-

nologií v posledních deseti letech nebývalý roz-
mach. S  tím, jak se posouvají hranice lidských 
možností, roste i  význam antropologického 
studia reprodukčních otázek, které nabízejí po-
třebnou míru společenské reflexe i  komplexní 
rozumějící vhled do souvisejících problémů. 
Význam výzkumu lidské reprodukce však roste 
i  v  rámci sociálních věd, v  kterých se stává dů-
ležitým odrazovým můstkem pro rozvoj sociální 
teorie. Lidská reprodukce je v tomto ohledu po-
jímána jako významné jádro sociálního života 
(Taylor 2004; Ginsburg, Rapp 1995).

1 Tato studie vznikla díky finanční podpoře Grantové 
agentury České republiky v  rámci postdoktorského gran-
tového projektu „Hnutí přirozeného porodu a feministické 
přístupy k porodu v České republice: systémy sociálního jed-
nání a myšlení “ (GAČR P404/11/P089). Podnět k napsání 
první pracovní verze tohoto textu vzešel od Gabriely Kontra 
v  návaznosti na její filmový projekt Porodní plán. Tímto 
děkuji jí i  GAČR, a  stejně tak i  dvěma anonymním recen-
zentkám/recenzentům za podnětné připomínky. Publikace 
článku byla podopořena grantem AntropoWebzin 2011–
2012 přiděleným v  rámci Studentské grantové soutěže 
ZČU pod číslem SGS-2011-031.
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Tento text je inspirován diskusemi, jež při-
znávají tématu lidské reprodukce zásadní dů-
ležitost v  rámci současného sociálně vědního 
bádání. Jeho cílem je v  první řadě poskytnout 
českému čtenářstvu základní přehled klíčových 
konceptů, prostřednictvím kterých je proble-
matika lidské reprodukce na poli sociálních věd 
uchopována. Stať chce seznámit začínající ba-
datele i ty pokročilé, zabývající se jinými tématy, 
se zmíněnou oblastí výzkumu, jež se nachází 
na průsečíku studia mnoha různých antropolo-
gických i dalších sociálně vědních subdisciplín, 
především pak medicínské antropologie, an-
tropologie genderu či genderových studií, soci-
álních studií vědy a  techniky, biologické antro-
pologie apod. Příspěvek nemá ambici naplňovat 
žánr teoretické přehledové statě, a  představit 
tak vyčerpávajícím způsobem mnohost a  roz-
manitost konceptualizací, jež se na poli sociálně 
vědního výzkumu lidské reprodukce používají. 
Jeho formou je spíše úvodní seznámení s nejdů-
ležitějšími koncepty z  oblasti antropologie po-
rodu, které jsou inspirativní i pro bádání v jiné 
oblasti sociálního života dnešních společností. 

Současné sociálně vědní zkoumání lidské 
reprodukce na mezinárodním poli zahrnuje 
stále se rozšiřující škálu témat: od otázek sou-
visející s početím, reprodukčními schopnostmi 
a  genderovou identitou (Carter 2009), přes vý-
zkum reprodukčních praktik lesbických párů 
využívajících nových reprodukčních techno-
logií (Mamo 2007) po studium široké škály 
otázek souvisejících s  předporodní, porodní 
a poporodní péčí a mnoho dalších. Ale i domácí 
výzkum v  této oblasti sociálně vědního studia 
vzkvétá. Na studie z oblasti antropologie lidské 
reprodukce přímo navazuje Hrešanová (2008) 
svým etnografickým výzkumem českých porod-
nic a také Szenassy (2010), která zvolila podob-
nou metodologii pro studium diskursů obklopu-
jících otázku romské reprodukce na Slovensku. 
Studiu sociálních aspektů asistované reproduk-
ce se dále věnuje například Slepičková (2011, 
2009), tématem prenatálních screeningů se za-
bývala Hasmanová Marhánková (2008); studi-
um diskursů týkajících se umělého přerušení tě-
hotenství v historické perspektivě zase provedla 
Dudová (2009; 2012), Šmídová (2008) zkou-
mala přítomnost otců u porodu genderovou op-
tikou. Posledně jmenovaná badatelka se spolu 
se Slepičkovou a  Šlesingerovou (Slepičková, 
Šlesingerová a  Šmídová 2012) zaměřuje na 
oblast lidské reprodukce i  ve svém současném 

výzkumném projektu „Porody, asistovaná re-
produkce a  zacházení s  embryi (finančně pod-
pořený GAČR GAP404/11/0621), který řeší na 
Fakultě sociálních studií v Brně.

K  uchopení této rozmanité tematiky slou-
ží neméně pestrá paleta konceptualizací. 
Rozhodla jsem se proto zaměřit se pouze na ty 
vědecké pojmy, které se nejčastěji objevují při 
výzkumu jedné konkrétní reprodukční událos-
ti – porodu. Porod je často vnímán jako vyvr-
cholení celého reprodukčního procesu, a to jak 
v  dnešních, tak i  historických společnostech. 
Jde o jedno z nevýraznějších témat ve výzkumu 
lidské reprodukce, které má v antropologickém 
výzkumu dlouholetou tradici sahajícím až k 70. 
letům. V  tomto textu se konkrétně soustředím 
na koncepty, které umožňují uchopit porod jako 
genderovaný sociální jev.

Mohlo by se zdát, že porod je ryze ženskou 
záležitostí, protože pouze ženy jsou fyzicky 
schopné dítě nosit a  porodit. Avšak porod je 
nejen biologickým, ale vždy i  sociálním proce-
sem, který je do hloubky genderovaný. Začnu 
proto vysvětlením, proč je vůbec potřeba uva-
žovat o  porodu jako o  genderované události. 
Následně představím, v  jakém smyslu budu 
s konceptem genderu v textu zacházet a v jakém 
ohledu jsou genderové role zakotveny v  širším 
kulturním kontextu, který rámuje porodní pro-
ces. V  dalším kroku se věnuji kulturní podmí-
něnosti porodu a  následně nastiňuji, v  jakém 
ohledu gender vstupuje do samotného prožitku 
porodu. Pokračuji představením klíčového kon-
ceptu medikalizace a  rozborem porodnictví ja-
kožto autoritativního vědění. Přehled klíčových 
konceptů zakončím diskusí nad porodem jako 
přechodovým rituálem. 

pOjetí Genderu a pOrOd

Porod je vždy zasazen do sociálních vztahů, 
které jsou genderované. Genderová dimenze 
prolínající sociální kontext, který porod obklo-
puje, zásadně ovlivňuje samotný průběh poro-
du, a tím i zdraví rodičky a novorozeného dítěte. 
Výzkum Mitlera a kolegů (2000) z amerických 
porodnic nám může posloužit jako počáteční 
ilustrace. Zmínění výzkumníci sledovali lékař-
ské i nelékařské faktory, které mohou rozhodo-
vat o vykonání císařského řezu. Prostřednictvím 
multivariačního modelování došli k  závěru, že 
výrazně vyšší pravděpodobnost, že porod bude 
ukončen císařským řezem, existuje v případech, 
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kdy jej „vede“ porodník-muž, oproti situacím, 
kdy porod „řídí“ lékařka. Genderové vztahy 
a  celkový genderový řád však porod ovlivňují 
mnoha dalšími komplikovanými způsoby, které 
se pokusím na následujících stránkách rozkrýt. 
Jejich pochopení je nezbytné pro možné zlep-
šení zdraví žen a jejich dětí, včetně péče jim po-
skytované. V  sociálních a  humanitních vědách 
existují různá pojetí genderu. Connell (2012) 
ve vztahu k  multidiciplinární výzkumné oblas-
ti označované jako „gender a  zdraví“ uvádí tři 
z  nich, které podle jejího podání stručně před-
stavím. Jedná se o  tzv. kategorické, postruktu-
ralistické a relační smýšlení o genderu. Těchto 
teoretických přístupů následně využiji k  tomu, 
abych zviditelnila různé dimenze genderova-
nosti porodu. 

První z přístupů – tzv. kategorické smýšlení 
o  genderu – ve své nejjednodušší formě pova-
žuje dichotomickou klasifikaci lidských těl za 
úplnou definici genderu. Je blízké esencialistic-
kému vnímání genderu vyskytujícímu se v  ev-
ropských kulturách, v  nichž jsou maskulinita 
i  femininita viděny jako přirozená opozita vy-
jadřující kontrasty mezi mužskými a  ženskými 
těly (Connell 2012: 1676). Dle Connell se kate-
gorické myšlení projevuje obzvláště v  moderní 
medicíně, zaměřující se primárně na biologické 
procesy s  převážným využitím kvantitativních 
metod. Connell však zdůrazňuje, že kategorický 
přístup nemusí vždy stavět jen na biologickém 
esencialismu, ale může pracovat i  s  modelem 
pohlavních rolí, který dichotomii zakládá na 
sociálních normách a  očekáváních, nikoliv na 
biologii (ibid). Kategorie muž a žena jsou vidě-
ny poměrně monoliticky a  staticky. V  sofistiko-
vanější verzi, jíž představuje například tzv. inter-
sekcionální přístup, jsou tyto základní kategorie 
kombinovány s dalšími proměnnými, například 
rasou, sociální třídou, věkem apod. Kategorický 
přístup lze považovat za historicky první ro-
zumění genderu, které se prosadilo i  do sféry 
sociálních politik. Přibližně od 80. let však mar-
kantně zesílila kritika jeho konceptuálních ne-
dostatků a  začaly se prosazovat jiné teoretické 
přístupy, které jsou schopny lépe uchopit vnitř-
ní dynamiku genderových kategorií a  vztahů. 
I  přes uvedené nedostatečnosti nám ale tento 
přístup může nabídnout zajímavé počáteční ro-
zumění tomu, jak gender ovlivňuje porod a jeho 
průběh. Zkusme se nyní podívat jeho optikou 
na oblast porodu ve vztahu ke dvěma obecným 
kategoriím lidí – žen a mužů.

Rozumění porodu jako ženské otázce se 
projevovalo v  mnoha evropských kulturách. 
Pomoc rodičce v  nich byla pojímána jako zále-
žitost vzájemné solidarity a výpomoci mezi zku-
šenými ženami v  dané komunitě (např. Davis-
Floyd 2007), kde speciálně vyškolená osoba 
na pomoc při porodu neexistovala. V  sociálně 
vědní literatuře (např. Wertz, Wertz 1989) se 
často v  této souvislosti hovoří o  tzv. sociálním 
porodu. V mnohých společnostech však existuje 
institut pomocnice, specializující se na pomoc 
ženě při a po porodu, která operovala určitými 
porodními vědomostmi. V evropském kontextu 
se zhruba do 18. století jednalo o ryze ženské po-
volání. Činnosti porodních bab, čili tzv. babictví 
(Doležal 2001), však přibližně od  18. století 
začali významně konkurovat tzv. akušéři a poz-
ději nově se rodící lékařská disciplína – moder-
ní porodnictví (pro stručný historický přehled 
v domácím kontextu viz např. Lenderová 2006; 
Tinková 2010, zejména kniha II.; pro americké 
prostředí viz např. Wertz, Wertz 1989; Borst 
1995; pro evropský kontext obecně např. Gélis 
1991).

Moderní porodnictví jako lékařská disciplí-
na bylo naopak již od svého počátku záležitostí 
mužů a  dodnes v  něm muži v  mnoha zemích 
Západní Evropy a  Severní Ameriky převažují. 
Ženám byl vstup do této profese odepřen po-
dobně jako do celého oboru lékařství. Moderní 
porodnictví tak po dlouhou dobu své existence 
představovalo z  genderového hlediska „muž-
ské vědění“ o ženských rodících tělech (viz také 
Tinková 2010: 55). Muži převažují v  oboru po-
rodnictví a  gynekologie v  České republice do-
dnes. Konkrétně k 31. 12. 2010 působilo v obo-
ru porodnictví 43,8 % lékařek (viz Mašková 
2011: 4), což značí oproti předchozím dekádám 
výrazný nárůst, který se zdá, že se v posledních 
letech ještě zvyšuje2. Dodnes se však některé lé-
kařky v  oboru porodnictví a  gynekologie setká-
vají se silnými genderovými stereotypy, a někdy 
i  související diskriminací ze strany svých výše 
postavených kolegů (viz Hrešanová 2008, kap. 
7). Rostoucí kvantitativní zastoupení žen v pro-

2 V  roce 1992 pracovalo v  oboru porodnictví a  gyne-
kologie 35 % lékařek, přičemž podíl žen v  celém lékařství 
byl obecně podobný dnešku a  mírně převyšoval polovinu 
(Zdravotnická ročenka 1992). Zajímavé je srovnat údaj 
o počtu lékařek v porodnictví s početním zastoupením žen 
v  celém českém zdravotnictví. Ke konci roku 2010 v  něm 
ženy představovaly 79 % všech pracovníků, což je dáno pře-
devším naprosto dominantním zastoupením žen v nelékař-
ských oborech (Hrkal 2011: 7).
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fesi však nemusí vést k výrazné proměně domi-
nantních hodnot, přístupu a perspektivy, neboť 
ty jsou předávány z generace na generaci v prů-
běhu profesní socializace všem posluchačům 
lékařských fakult – mužům i ženám. Důraz kla-
dený na početní zastoupení žen v  porodnictví, 
které je vnímáno jako indikátor charakteru pro-
fese, nicméně rezonuje s  výše zmíněným kate-
gorickým pojetím genderu. Gender je ale nejen 
záležitostí „velikosti“ skupiny mužů či žen, ale 
odkazuje i  k  systému mocenských vztahů a  so-
ciálních nerovností, které mají i  v  případě mo-
derního porodnictví patriarchální charakter (to 
jest, hierarchicky nejvýše postavené mocenské 
pozice jsou v  ní výhradně obsazeny muži; Hill 
2009: 628–629). A  právě tuto rovinu genderu 
zdůrazňují další dva teoretické přístupy. 

Poststrukturalistické pojetí genderu se do 
velké míry vymezuje vůči kategorickému smýš-
lení o genderu, které je z této pozice kritizováno 
pro svůj redukcionismus. Poststrukturalistické 
badatelky a  badatelé ve svých výzkumech te-
oreticky navazují především na práci Michela 
Foucaulta a  do určité míry i  dekonstruktivistic-
kou filosofii Jacqua Derridy. Studují především 
to, jak genderové významy vyvstávají z diskursu 
(Connell 2012: 1676).  Argumentují, že gender 
představuje vlivnou sociální instituci, která 
též zahrnuje preskriptivní morální požadavky 
(Ettore, Kingdon 2010: 143–144). Genderové 
identity jsou pak vnímány nikoliv jako výraz ně-
jaké „vnitřní pravdy“, ale spíše jako odvozené 
od pozice subjektu v diskursu, která se ale může 
měnit. Connell (2012: 1676) však zdůrazňuje, 
že fluidita genderových identit není neomezená. 
Existuje zde celá řada společenských institucí 
s mocensky silným postavením, které skutečná 
živá těla disciplinují genderově patřičným způ-
sobem. V  návaznosti na Judith Butler (1990) 
pak Connell poukazuje na performativní aspekt 
genderu a  vysvětluje, že z  poststrukturalistic-
kých pozic lze gender vnímat jako něco, co je 
uskutečňováno prostřednictvím „jednání, které 
my sami/y vykonáváme jako genderované sub-
jekty a  skrze které jsme chápáni/y jako masku-
linní nebo femininní“ (Connell 2012: 1676).

Podobně jako gender nabývá i  reprodukce 
znaků sociální instituce, organizované kolem 
řady hodnot, norem, aktivit či sociálních vzta-
hů, a  postupně se rozvíjí v  regulační systém, 
který doprovází pomocné soubory regula-
cí – regulační režimy (Ettore, Kingdon 2010: 
144). Symbolem reprodukce jako vynořující se 

sociální instituce i  regulačního režimu je pak 
dle Ettore a  Kingdon (ibid) těhotné tělo. Jak 
ukázala řada sociálních vědců (v  českém kon-
textu např. Hasmanová Marhánková 2008; 
Slepičková et al 2012; v  mezinárodním napří-
klad Morgan, Michaels 1999; Rapp 2000; Weir 
2006; Taylor 2008 atd.), těhotné tělo je pak ob-
jektem, na nějž se zaměřuje biomedicínské vě-
dění a technologie, veřejné zdravotní diskursy3 
a  mnoho dalších disciplinačních praktik, které 
jej konstruují a normalizují. K uchopení těchto 
disciplinačních strategií, obklopujících těhoten-
ství i porod, používají Ettore a Kingdon koncept 
reprodukční režimy (reproductive regimes). Ty 
podle nich zahrnují komplexní metody ovládání 
a regulování, které vymezují, jaká těla jsou nor-
mální a  jaká deviantní, jak má být s  těhotným 
tělem zacházeno, jaké části ženských těl mají 
být zkoumány, testovány, případně spojovány 
dohromady apod. Podle těchto autorek je ter-
mín reprodukční režim vhodný ke zviditelnění 
sociálního charakteru reprodukce, protože se 
zaměřuje na způsoby vládnutí čili governmen-
talitu, skrze kterou se těhotné ženy ne/stávají 
aktivními aktérkami během svých těhotenství.4 
Dle autorek je přínosem tohoto konceptu právě 
jeho důraz na mocenskou dynamiku a  mocen-
ské techniky i  praktiky, skrze které jsou ženy 
ovládány jak na mikro, tak na makro úrovni 
(Ettore, Kingdon 2010: 144–145).

Posledním a  pro naši tematiku v  mnoha 
ohledech nejinspirativnějším teoretickým pří-
stupem je tzv. relační pojetí genderu. Ten do já-
dra definice genderu klade sociální vztahy mezi 
muži a ženami navzájem i mezi sebou. Gender 
je pojímán jako vztah, popřípadě vztahy, které 
zahrnují mnoho různých lidí, kategorií a  které 
propojují těla a instituce (Connell 2012: 1677). 
Vzorce takových vztahů konstituují gender ja-
kožto sociální strukturu. Termín genderový řád 
pak odkazuje k  nejširší struktuře genderových 
vztahů ve společnosti, zatímco termín „gende-
rový režim“ (gender regime) referuje ke struktu-
ře genderových vztahů v dané instituci. Jak po-
dotýká Connell, gender v tomto pojetí odkazuje 
k  mnoha různým dimenzím zároveň – ekono-

3 V této souvislosti stojí za zmínku práce Radky Dudové 
(2012), která v historické perspektivě analyzovala diskursy 
obklopující otázku interrupcí v Československu i současné 
České republice.

4 S  foucaultovým konceptem vládnutí čili governmen-
tality a  souvisejícími koncepty biomoci podrobně sezna-
muje přehledová stať Slepičkové, Šlesingerové a Šmídové 
(2012).
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mické, mocenské, emoční, symbolické, institu-
cionální, intra- či inter-personální apod. Přitom 
je dle ní důležité si uvědomit, že změny se v těch-
to oblastech mohou odehrávat v různém tempu, 
což ale vede k tenzím uvnitř genderového řádu 
(ibid). 

Connell také upozorňuje, že relační pojetí 
genderu se promítá do mnoha různých konkrét-
ních teorií genderu, mezi nimiž vyzdvihuje na-
příklad teorii „dělání genderu“ (Fenstermaker, 
West 2002). Jiný přístup zdůrazňuje, že gender 
je „vtělenou“ sociální strukturou. Tuto vtělenost 
a tělesnost ve vztahu k jakémukoliv sociálnímu 
jednání uchopuje především koncept sociálního 
embodimentu. Ten tělo vnímá nejen jako nutnou 
podmínku pro jakékoliv sociální jednání, ale 
i jako síť významů, zkušeností, vyjádření, která 
slouží společnosti. Zároveň ukazuje, že veškeré 
vědění je rozvíjeno skrze tělo prostřednictvím 
smyslových vjemů (Lupton 2000: 50; Williams 
2004: 73). Proces je však obousměrný, samotná 
těla jsou sociálními procesy a  kulturou též for-
mována a měněna (Connell 2012: 1678; Ettorre, 
Kingdon 2010: 143). A dalo by se říci, že se do 
tělesné materie přímo vtiskávají, což by jistě 
jinými způsoby potvrdili i  biologičtí antropolo-
gové. Přitom sociální vědci dnes široce uznávají, 
že bez ohledu na to, s  jakými reprezentacemi 
ženských těl věda přichází, ženy jsou jsoucími 
těly jinak než muži. A  právě v  této souvislosti 
Ettore a  Kingdon (2010: 143) zdůrazňují je-
dinečnou ženskou schopnost gestace a  rození, 
která by dle nich měla být oslavována. Dle nich 
jde o klíčovou odlišnost, přestože současné kri-
tiky často označují podobné tendence za esenci-
alistické. Tělesnost ženské reprodukce je totiž 
unikátní životní zkušeností či prožitkem, který 
se dle mnohých žen nedá jakékoliv jiné zku-
šenosti připodobnit (Carter 2009: 133–137). 
Kingdon (2006, 2009) svá tvrzení zakládá i na 
vlastním empirickém výzkumu ženské vtělené 
(embodied) agency během těhotenství a  poro-
du. Právě důraz na tělesnost dnes obecně před-
stavuje aktuální trend v  sociálně vědním zkou-
mání genderu, jenž nastupuje namísto dnes již 
silně problematické a  neudržitelné dichotomie 
gender versus pohlaví (Ettore, Kingdon 2010: 
143). Důraz na tělesné aspekty se pak objevu-
je i  při analýzách kulturní konstrukce porodu. 
Rozeberme nyní podrobněji, jakými konkrétní 
způsoby kultura tvaruje porod i jak se může pří-
padně otiskovat do samotných rodících těl. 

 kultura a pOrOd

V  oblasti porodu se kultura podepisuje již na 
tom, jak je s  rodícím i  rozeným tělem zacháze-
no. Konkrétní porodní praktiky mohou na ro-
dícím těle zanechat zcela zřetelné tělesné stopy. 
Například kulturně podmíněná otázka, zda je 
při porodu přijatelné samovolné natržení hrá-
ze, anebo se považuje za potřebné provést její 
nástřih (tzv. epiziotomii) ve snaze předejít sa-
movolnému natržení, vede v odlišné zacházení 
s  ženskými těly a  též zanechává rozdílné stopy 
(jizvy) viditelné na ženských tělech. Přitom si 
musíme uvědomit, že to, co je považováno za 
nutnou a potřebnou porodní praktiku, se v růz-
ných historických dobách i  kulturách výrazně 
liší. Například tzv. dirupce čili protržení vaku 
blan je v  některých kulturních kontextech vní-
mána jako velmi nebezpečná praxe, zatímco 
jinde je považována za bezpečný způsob, jak 
urychlit porod (viz například Jordan 1993, kte-
rá srovnávala mexické porodní praktiky s  těmi 
v  USA). Podobně v  oblasti jihovýchodní Asie 
byla pupeční šňůra donedávna přestřihována až 
po vypuzení placenty, časnější přestřihnutí bylo 
opět považováno za nebezpečné.

Obrovské rozdíly v  tom, co je považováno 
v oblasti porodu a porodních praktik za správné, 
či naopak za zdraví škodlivé, dobře zdokumen-
tovaly první dvě generace kulturních antropo-
ložek, které přicházely z  různých kulturních 
prostředí s poznatkem, že porod je sice součástí 
univerzální ženské biologie, ale jeho průběh 
i  význam je především určován kulturně a  so-
ciálně (např. Davis-Floyd 1992, Jordan 1993; 
shrnutí viz také Hrešanová 2008: 9–10). Jejich 
analýza se netýkala jen toho, jak se rodí jinde, 
ale inherentně obsahovala srovnání s porodnic-
tvím v  jejich vlastní společnosti, které se opíra-
lo o víru v lékařské technologie a vědu. Přitom 
odhalovala, jak se kultura dané společnosti a její 
dominantní systém přesvědčení a hodnot odrá-
ží v oblasti porodu a porodnictví. 

Mnoho kultur také vymezuje určitá pravidla 
pro to, kdo má být porodu přítomen (zda otec 
dítěte, všichni příbuzní, nebo pouze ženy apod.), 
a některá též stanovují, kdo u něj být nesmí. Tato 
pravidla vycházejí z významů, které jsou porodu 
v dané společnosti přisuzovány. Například je-li 
porod definován jako sexualizovaný akt, jenž je 
logickým naplněním manželství heterosexuál-
ních partnerů, jako je tomu v určitých nábožen-
ských komunitách v  USA, pak je nepřípustné 
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nebo podivné, aby u této události byl přítomen 
nějaký cizí muž nebo i  žena (viz např. studie 
Miller 2009). 

Významy obklopující porod také zahrnují 
představy o  tom, jak má vypadat kontakt mezi 
nastávající matkou a otcem před, během i po po-
rodu. Je povinností otce být u porodu přítomen 
a aktivně své ženě pomáhat, jako je tomu v pří-
padě, kdy je porod definován jako intimní sou-
kromá událost partnerského páru? Nebo má tr-
pělivě čekat na zprávy v předpokoji? Má prová-
dět nějaké rituály zajišťující zdárný porod? Mají 
nastávající rodiče dodržovat nějaká dietní či se-
xuální tabu? Odpovědi na tyto a podobné otáz-
ky se v  průběhu času samozřejmě mění a  jsou 
závislé na konkrétním kontextu. Právě otázka, 
zda má otec u porodu svého potomka být, dobře 
ilustruje proměnu těchto významů v našem pro-
storu.5 Ještě na počátku 90. let poukázal ve své 
stati přední český etnolog Josef Kandert (1995: 
53) na „podivný“ americký zvyk, kdy porod 
probíhá v  přítomnosti otce dítěte, což označil 
za výjimečné, neboť ve většině kultur je dle něj 
porod ryze ženskou záležitostí. V současné době 
probíhá v některých porodnicích kolem 80 % či 
více porodů v přítomnosti otce dítěte, i když ve 
většině českých porodnic přichází k porodu při-
bližně polovina otců (Roztočil 2008: 152). Na 
rostoucí přítomnost otců u porodu se z gendero-
vé perspektivy soustředila také Šmídová (2008), 
která zkoumala, zda vede i k nějakým změnám 
v genderových vztazích.

pOrOd jakO GenderOvaná zkušenOst

Gender a genderové role, které v naší společnos-
ti muži a ženy hrají, důležitým způsobem ovliv-
ňují i samotnou porodní zkušenost6. To ve svém 
výzkumu dobře empiricky prokázala například 
Karin Martin (2003). Provedla rozhovory s  26 
ženami krátce po porodu a  zjistila, že většina 
žen si vyčítala, že se při porodu chovala sobecky, 
nebyla dostatečně milá či že byla příliš středem 
pozornosti. Jinými slovy, ženy měly špatný po-
cit, když při porodu či po něm „vypadly“ ze své 
obvyklé ženské role, která se pojí s altruismem, 

5  Podstatnou studii, jež se zabývá různými významy ob-
klopujícími porod, napsala dále Paula Treichler (1990). Na 

„jazyk porodu“ v západní tradici a texty obklopující porod se 
zase soustředila ve své slavné knize Robbie Pfeufer Kahn 
(1995).

6 V  českém kontextu na genderovanost porodní zku-
šenosti částečně upozorňuje i  zmíněná přehledová stať 
Slepičkové et al (2012:).

empatií apod. Aby znovu nastolily správné vzta-
hy, obvykle se za své jednání, které vnímaly jako 

„sobecké“, při porodu omlouvaly. 

Podobně i v mé studii, v rámci které jsem ho-
vořila se čtyřiceti ženami po porodu, se ukázalo, 
že ženy se v  porodnicích snažily chovat podle 
nároků genderových norem tak, aby nebyly per-
sonálem označeny za „hysterky“ (Hrešanová 
2011). Ženy nejsou na  situace, kdy se stávají 
středem pozornosti jako v případě porodu, z ka-
ždodenního života zvyklé. Přesto je podle mno-
hých odborníků pro získání pocitu kontroly nad 
tím, co se při porodu děje, důležité, aby se ženy 
dokázaly soustředit pouze na sebe. To je však 
v  nemocničním prostředí často systematicky 
znemožňováno kvůli medikalizaci celé porodní 
události.

medikalizaCe pOrOdu

Termín medikalizace, nebo v češtině také medi-
cinalizace (Křížová 2006: 24) či medicinizace 
(viz Slepičková, Šlesingerová, Šmídová 2012, 
jež termín podrobně představují), odkazuje 
v  sociálních vědách k  tendenci lékařství rozši-
řovat své pole působení i  na další původně ne-
lékařské oblasti každodenního života. Souvisí 
se snahou redefinovat dané sociální potíže jako 
medicínský problém (viz např. Zola 1972; Illich 
1976; Conrad 1992, Conrad a Leiter 2004 a dal-
ší). Podle sociálních vědců nefunguje medicína 
pouze jako věda, která se zabývá lidskými ne-
mocemi, ale i  jako významná sociální instituce. 
Z  tohoto pohledu je medicína mocným nástro-
jem sociální kontroly. 

Ukázkovým polem, na němž se medikali-
zace v  tomto smyslu nejvíce projevuje, je ob-
last ženského reprodukčního zdraví. Normální 
a  běžné fáze ženského reprodukčního cyklu 
jsou postupně podrobeny detailnímu lékařské-
mu drobnohledu a  definovány jako něco, co 
vyžaduje lékařskou kontrolu. Žena se dostává 
do pozice zkoumaného a „nevědoucího“ objek-
tu, přestože jde o její tělesné prožitky a procesy, 
které jsou však ve srovnání s  „vnějším“ vědec-
kým pohledem, opírajícím se o  lékařské tech-
nologie, marginalizovány. To se vztahuje nejen 
na porod, ale i menstruaci či menopauzu apod. 
Ilustračním příkladem vedle porodu může 
být i tzv. poporodní deprese čili tzv. baby blues. 
Miles (1991) ukazuje, jak se baby blues rozvíjí 
především v moderních společnostech, pro něž 
jsou typické nukleární rodiny. Ženy v šestinedělí 
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často zůstávají v péči o novorozeně i domácnost 
osamoceny, neboť jejich partner obvykle chodí 
do práce a další příbuzní nezřídka žijí v nedosa-
žitelné vzdálenosti. K pocitům izolace a návalu 
obrovské zodpovědnosti za nový život a  nové 
povinnosti se často připojují i  manželské pro-
blémy, související právě s  novou rodičovskou 
rolí a proměnou partnerského vztahu. Ženy po 
porodu zakouší často pocity přetížení, depre-
se, pocity, že nic nezvládají, které kontrastují 
s  kulturními očekáváními, dle kterých by měly 
prožívat období naplněného mateřského štěstí. 
Problém je v  jádru spíše sociální povahy, ale je 
redefinován a  „diagnostikován“ jako lékařský 
problém.

Kritika přílišné medikalizace porodu se 
v západních zemích objevila přibližně v 60. a ná-
sledně v 70. letech a vycházela z mnoha různých 
pozic. Významnými oponentkami byly nejen 
ženy, jež se ocitly v  pozici „konzumentek“ ta-
kové péče, a  jejich partneři, ale i  další skupiny, 
kterým vadila dehumanizace porodu vyvěrající 
z intenzivního užití lékařských technologií a ne-
osobního nemocničního prostředí. Z  feminis-
tických pozic (spjatých především s tzv. druhou 
vlnou feminismu; viz Brooks 1999: 27) zazníva-
la v euroamerickém kontextu především kritika 
medicíny jakožto instituce sledující patriarchál-
ní zřízení dané společnosti. Ta se zaměřovala ob-
zvláště na dichotomický vztah lékaře mužského 
pohlaví, který své autoritativní vědění uplatňuje 
na rodičku (srov. Slepičková et al 2012). Ta při 
porodu naopak zaujímá pozici pasivního objek-
tu, na němž je porod „vykonáván“.

Medicínské definice porodu a  ženského re-
produkčního cyklu nepůsobí pouze v lékařském 
prostředí, ale jakožto dominantní diskurs, čili 
způsob, jakým se hovoří a  uvažuje o  porodu 
v  dnešní společnosti. Ten ovlivňuje a  určuje 
i  to, jak o  svých tělech přemýšlí samotné ženy. 
Objektifikace žen není pouze vnější. Ženy, re-
spektive jejich těla, se často stávají objektem 
i  pro sebe samé. To vyplývá i  ze studií Emily 
Martin (2001) a  Karin Martin (2003). Ženy, 
s  nimiž druhá jmenovaná hovořila, měly často 
pocit, jako by jim porod „utekl“, protože ne-
mohly pozorovat, jak se jejich dítě rodí. To je 
dle autorky v  souladu s  kulturně definovaným 
pohledem na porod, dle něhož je za „reálnější“ 
považováno vnější pozorování a  pohled těch 
druhých než subjektivní prožívání porodní zku-
šenosti (Martin 2003: 64).

Lékařský jazyk je plný různých metafor, 
které jasně odrážejí, jaký význam je ženským 
(rodícím) tělům přisuzován. Analýzu takových 
lékařských metafor ženského těla podala ve své 
významné knize The Woman in the Body právě 
Emily Martin (2001[1987]). Ukázala v  ní, jak 
byly různé tělesné orgány i fáze ženského repro-
dukčního cyklu vnímány a popisovány v průbě-
hu historie a jak se výrazy, které byly k tomuto 
popisu užívány, značně proměňovaly. Martin 
v této studii ukazuje, že proměna těchto základ-
ních lékařských metafor popisujících ženské 
tělo není náhodná, ale přesně odráží dominant-
ní formu organizace dané společnosti. Jazyk, 
jaký je volen pro popis ženských orgánů, má 
často negativní konotace. Například menstrua-
ce je v  některých učebnicích často popisována 
jako neúspěšná produkce vajíčka, které přišlo 
nazmar, zatímco to, kolik mužské tělo dokáže 
vyprodukovat spermií, je vyjádřeno obdivně. 
Přitom je zřejmé, že jen jedna z milionu je schop-
na oplodnit vajíčko, ale s  konotacemi zmaru 
se setkáme jen v  případě popisu ženského těla 
(Martin 2001: 40–52). Podobně i  Harding 
(1986) upozorňuje, že vědecká „fakta“ lze po-
pisovat různými jazykovými prostředky, které 
však mohou mít zcela odlišné důsledky, napří-
klad mohou vyprovokovat zcela protikladné in-
tervence. Je potřeba vyzdvihnout, že zkoumání 
metafor je důležité, protože to odráží způsob, 
jakým lidé, kteří je používají, přemýšlejí, mluví, 
a především pak jednají (Martin 2001: 76).

Metafora porodu jako stroje a  porodníka 
jako technika, který nad daným procesem do-
hlíží, aby probíhal správně, patří podle Emily 
Martin (2001: 54) k  těm, které dominují sou-
časnému porodnictví. Martin opět ukazuje, jak 
mnoho lékařských textů přímo hovoří o  efekti-
vitě různých lékařských intervencí, které zvyšu-
jí „produktivitu“ dělohy. Děloha je vůbec často 
popisována jako určitý stroj, který z lékařského 
hlediska musí vyvíjet určitý standardní výkon, 
aby byla výsledná produkce uspokojivá. Pokud 

„selže“, nastupují lékařské intervence a  techno-
logie, které ji mají k výkonu stimulovat. Martin 
na základě své analýzy shrnuje, že lékařská 
představivost v  podstatě pracuje s  několika klí-
čovými obrazy – s dělohou jakožto strojem a že-
nou jakožto dělnicí, přičemž porodník je něco 
jako dozorce a  supervizor, který na „pracovní 
proces“ dohlíží. Výsledným žádoucím „produk-
tem“ je pak narozené dítě (Martin 2001: 63–64). 
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Porodní péče je pak těmto různým metaforám 
šita na míru.

Potřeba, aby zde byl „dozorce“, odkazu-
je k  dalšímu významnému aspektu takového 
modelu porodu, kterým je pojetí ženského těla 
jako inherentně a  nevyhnutelně defektního. 
Ženskému tělu nelze věřit, je na rozdíl od toho 
mužského nevyzpytatelné. Nikdy se neví, kdy se 
něco pokazí. Těhotenství i  porod jsou pak nut-
ně rizikové a  za „normální“ je lze klasifikovat 
až v  retrospektivě (např. DeVries 1993: 135). 
Taková představa vychází z  karteziánského po-
jetí těla, v němž je však norma odvozena od těla 
mužského. Jak rozebírá Robbie Davis-Floyd 
(1994: 52), mužské tělo je již svým vzhledem 
více podobné stroji, má jasnější a přímější linie, 
zatímco to ženské je plné křivek, vlnek, zákru-
tů, hrbolů, je víc podobné přírodě a jejím horám, 
údolím, jeskyním. 

Medikalizace porodu a  ženského repro-
dukčního zdraví bývá sice často rozebírána pře-
devším kvůli svým negativním důsledkům, ale 
je nutné upozornit i  na její přínosy. Riessman 
(1983; in Sandall 2004) upozorňuje, že na me-
dikalizaci porodu se často podílely i  samotné 
ženy, protože tím naplňovaly své vlastní potřeby. 
Ty byly často vytvářeny v rámci středostavovské 
třídní kultury, která definovala určité lékařské 
a  porodní praktiky jako ty „lepší“. To dokazu-
je například studie Richarda a  Dorothy Wertz 
(1989), která mapuje proměnu vnímání porod-
nic z instituce vhodné pouze pro chudé a „padlé“ 
ženy v  místo, kde chtějí rodit středostavovské 
ženy.

Nové lékařské technologie také zvýrazňují 
odlišnost konceptu reprodukce od související-
ho konceptu sexuality a v určitých směrech tím 
umožňují definovat porod mimo rámec hete-
rosexuálních partnerských vztahů. Sexualita je 
však při samotném průběhu porodu v prostředí 
nemocnice upozaďována a  redefinována jako 
nevhodná, animální, nepřístojná (Pollock 1999: 
56; Davis-Floyd 1992: 69–71), přestože sexuál-
ní interakce mohou významně pomoci k postu-
pu porodu (Pollock 1999: 49–60).

pOrOdniCtví jakO autOritativní vědění

Proč je um porodníků a gynekologů v současné 
době vnímán v  oblasti ženského reprodukční-
ho zdraví jako ten lepší a  „pravdivější“? Proč 
většina rodících žen v Evropě, včetně České re-
publiky, Severní Americe i jinde důvěřuje právě 

lékařům-porodníkům a  konkurenční systémy 
vědění, třeba ty spjaté s profesí porodní asisten-
ce, jsou často odsouvány do ústraní jako ty méně 
spolehlivé? Typická odpověď by pravděpodobně 
zněla, že porodnictví je zkrátka lepší v  zachra-
ňování životů ze spárů smrti. Podíváme-li se ale 
podrobněji na studie zabývající se současnými 
výsledky moderního porodnictví a  porodní asi-
stence stejně jako historií porodnictví, zjistíme, 
že moderní porodnická věda nebyla z  hlediska 
novorozeneckých i  mateřských úmrtnostních 
statistik zdaleka vždy lepší než porody asistova-
né porodními bábami či asistentkami. Naopak 
porodníkům v  porodnicích umíralo pod ruka-
ma například ještě v  19. století mnohem více 
žen než zkušeným porodním bábám, jež byly 
vybaveny léty praktických znalostí (viz např. 
Lenderová 2006: 145). Přesto to byly právě ony, 
které se v profesním souboji staly až těmi druhý-
mi, a to v podstatě univerzálně napříč Evropou 
a  Severní Amerikou (viz též DeVries 1993). 
Brigitte Jordan (1993: 153) v  této souvislosti 
odkazuje na studii Starra (1982) z amerického 
prostředí, z  níž vyplývá, že alopatické lékařské 
vědění v Severní Americe zvítězilo v oblasti po-
rodu nad mnoha jinými konkurenčními profese-
mi definitivně až po roce 1910, kdy byla vydána 
tzv. Flexnerova Zpráva (Flexner Report). Avšak 
v  různých zemích Spojených států amerických 
neprobíhal vždy vývoj vztahů mezi různými pro-
fesemi v oblasti porodnictví zcela totožně.

V  oblasti porodu se často vedle sebe vysky-
tuje více systémů vědění. Sociální vědce vždyc-
ky zajímalo, čím to je, že se jeden z  nich stává 
platnějším, legitimnějším a  důvěryhodnějším 
než jiný systém. Dle Jordan (1993: 152; k  dis-
kusi nad konceptem v češtině viz též Slepičková 
et al. 2012) neslo autoritativní vědění větší 
kredit často právě proto, že pro dané účely vy-
světlovalo stav světa lépe anebo bylo spjato se 
silnější mocenskou základnou. Jeho stoupenci 
taktéž uplatňovali určité taktiky, které měly je-
jich vědění legitimizovat jako to jediné správ-
né. Součástí takové legitimizace je tudíž nutná 
snaha degradovat a  znehodnotit všechny ostat-
ní systémy vědění jako chybné a  škodlivé, což 
můžeme pozorovat i  v  českém kontextu mezi 
porodníky a těmi porodními asistentkami, které 
porod vymezují jako normální fyziologický pro-
ces. Jak zdůrazňuje dále Brigitte Jordan (1993: 
152–154), ustavování autoritativního vědění 
se vždy opírá o  mocenské vztahy, které v  dané 
odborné komunitě panují, a  zároveň je též re-
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flektuje. Přitom probíhá takovým způsobem, že 
výsledný stav se všem účastníkům jeví jako zcela 
přirozený, zřejmý a logický. Navíc obyčejní lidé, 
kteří nejsou experty, nejenže neproblematicky 
přijímají autoritativní vědění, ale sami se aktiv-
ně a  často nevědomky podílejí na jeho rutinní 
produkci a reprodukci (Jordan 1993: 153).

Autoritativní vědění, zejména v  oblasti po-
rodnictví, má významnou genderovou dimenzi. 
Například studie Jeffa Hearna (1987) či Anne 
Witz (1992) a  dalších naznačují, že za úspě-
chem moderního porodnictví stojí vedle mno-
ha dalších faktorů také dominantní genderová 
příslušnost jeho členů. S povoláními, která mají 
nejvyšší status, a  jsou proto označována jako 
profese, jsou totiž spojovány určité charakteris-
tiky, jež jsou v našem kulturním prostoru ceněny 
více a zároveň jsou často považovány za typicky 
mužské. Jde například o  racionalitu, objektivi-
tu, nestrannost, nezávislost, emoční neutralitu, 
zodpovědnost za své konání, dodržování urči-
tých (abstraktních a  univerzálních) etických 
principů apod. (Hunt, Symonds 1995: 19–20). 
Nepřekvapí tedy, že po většinu historie moderní-
ho porodnictví v ní tento obor provozovali hlav-
ně muži. Povolání, v  nichž převažují ženy, pak 
mají obvykle problém dosáhnout podobného 
vysokého sociálního statusu, přestože o uznání 
statusu profese usilují například prosazením 
vyššího univerzitního vzdělání, zavedením etic-
kých kodexů a  ustanovením oborových komor, 
čili znaků příznačných pro profese. Převážně 
ženským povoláním, jako je právě porodní asi-
stence či ošetřovatelství, kterým se z  důvodu 
jejich genderové skladby nedaří uspět v  plné 
profesionalizaci, se pod vlivem feministické kri-
tiky profesí začalo říkat semi-profese (viz Etzioni 
1969, in Hunt, Symonds 1995). Pro naši diskusi 
genderových aspektů porodnictví je klíčové, jak 
se k sobě profese a semi-profese v oblasti porod-
ní péče vztahují (viz též Hrešanová 2008: oddíl 
II.)

Profese – v  našem případě porodníci-gyne-
kologové – mohou totiž udržovat svůj status 
profese a obraz profesionálů jen díky práci semi-

-profesí, jejichž činnost je zaměřena na zacháze-
ní s emocemi a tělesností klientů. Semi-profese 
absorbují emoce v interakcích s klienty (či paci-
enty), a tím pomáhají profesím udržovat zdání 
objektivity a  nestrannosti. V  naší společnosti 
je plný profesionalismus považován za emočně 
neutrální, přičemž emoce jsou v naší společnos-
ti stereotypně spojovány především s ženskými 

genderovými rolemi (Hunt, Symonds 1995; 
Hrešanová 2008: 128). To je zřejmé především 
u meziprofesních vztahů v nemocnicích.

Jenže přibližně posledních dvacet, třicet let 
zažívá porodní asistence v  mnoha západoev-
ropských zemích výraznou renesanci, spjatou 
především s  kritikou přemedikalizovaného ne-
mocničního porodu, a  úsilí o  profesionalizaci 
se stupňuje. V  rámci těchto snah dochází v  ně-
kterých zemích k  etablování porodní asistence 
jako vědního oboru a s tím přichází i proměna 
genderového zastoupení. Například ve Velké 
Británii i Irsku či jinde se běžně zabývají porod-
ní asistencí muži, kteří o sobě prohlašují, že jsou 

„midwives“. Odkazují tím na své vzdělání a praxi 
vycházející ze zcela jiného systému vědění, než 
kterým disponuje lékařské porodnictví. Doslova 
zde jde o odlišné paradigma. Nejvýraznějším ry-
sem tohoto systému vědění je důraz kladený na 
rodičku – hovoří se o woman-centred care – péči, 
v  jejímž centru stojí rodička. Tento model je 
spjat s  „jednoduchými technologiemi“ (oproti 
high tech) a celkově vyzdvihuje normalitu poro-
du jako přirozeného procesu, do něhož je lepší 
příliš nezasahovat. Z  toho také vychází i  před-
stavy o ideálním místě pro průběh porodu. 

pOrOd jakO přeChOdOvý rituál

Mateřství, které právě porodem povětšinou za-
číná, bylo a je považováno v mnoha koutech svě-
ta za esenciální element ženství. Bylo pojímáno 
jako neoddělitelná součást jakési elementární 
a  univerzální „ženské povahy“ (Garey 2009). 
Spojování mateřství a  ženství do jednolitého 
konceptu však často sloužilo k  ospravedlnění 
podřízeného postavení žen či jejich vyloučení 
z  veřejného života. Mateřství je sociální situa-
ce, která byla a  je užívána ke kategorizaci žen, 
přičemž ty, které děti neměly, si často vyslouži-
ly pohrdání nebo soustrast za to, že své ženství 

„nenaplnily“ (Garey 2009: 583). 

U žen-matek však mateřství často vystupuje 
jako klíčový základ jejich identity. Určuje, jak se 
žena sama k sobě vztahuje i jak se vztahuje k ji-
ným. Porodem se identita ženy často drasticky 
proměňuje. Antropologové dokonce o  porodu 
hovoří jako o jednom z nejdůležitějších rituálů 
přechodu v životech žen – a to nejen v tradičních, 
ale i moderních společnostech (viz Van Gennep 
1996: kap. 4). Přechodovými rituály se tedy v an-
tropologii označuje soubor rituálů, který značí 
přesun jednotlivce či skupiny z jednoho sociální-
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ho statusu do druhého. Jde o událost či sérii udá-
lostí, které proměňují nejen to, jak jednotlivce 
vnímají ostatní členové komunity či společnosti, 
ale i  to, jak se daný člověk vnímá sám (Davis-
Floyd 1992: 17; viz také Van Gennep 1996: 19). 
Nejdůležitějšími rituály přechodu jsou cha-
rakteristicky ty, které se odehrávají například 
v pubertě, kdy ještě nedospělý jedinec aspiruje 
na to stát se plnohodnotným členem daného 
společenství (viz také MacCormack 1994: 10). 
Van Gennep (1996; také Turner 2004: 95), jak 
známo, ukázal, že u všech rituálů přechodu lze 
identifikovat tři odlišné fáze: odloučení, pomezí 
(tzv. liminální fáze) a přijetí. Dle MacCormack 
(1994: 10) pak z  hlediska takové strukturace 
porod ve fyziologickém smyslu představuje onu 
prostřední liminální fázi přechodu mezi dvěma 
odlišnými hormonálními stavy.

Mezi klíčové práce, které přesvědčivě apli-
kovaly koncept přechodového rituálu na situ-
aci žen v  západních moderních společnostech, 
rodících převážně v  nemocnicích, patří práce 
Robbie Davis-Floyd (1992), příznačně nazvaná 
Birth as an American Rite of Passage. Americká 
medicínská antropoložka v  ní podrobně roze-
bírá všechny tři fáze porodu jakožto přecho-
dového rituálu, během něhož dochází k  pře-
dávání klíčových hodnot západní společnosti. 
Jak Davis-Floyd ukazuje, ty jsou postaveny na 
technokracii jakožto patriarchální ideologii. 
Žena je před porodem vysvlečena ze své identity 
a  v  rámci předporodní přípravy je řadou rutin-
ních procedur (jako je holení či klystýr či změna 
oblečení) zbavována své předchozí identity. Ve 
fázi liminality na porodním sále je její subjek-
tivita marginalizována a  veškerá moc i  vědění 
se soustředí do rukou porodníků, kteří pomocí 
lékařských technologií korigují nepředvídatel-
nost ženského těla. Davis-Floyd v  neposlední 
řadě zdůrazňuje, že zkušenost porodu je pro-
sycena řadou symbolických poselství, které se 
ženě s  ohledem na extatičnost této zkušenosti 
vryjí hluboko do paměti a  zároveň potvrzují 
centrální roli technologií a nadřazené postavení 
mužů v americké společnosti.

Porod však neznamená nový status pouze 
pro rodící ženu, ale i pro její dítě. Sociálně věd-
ní literatura poslední doby upozorňuje, že nově 
vznikající jedinec se členem společnosti stává již 
několik měsíců před svým biologickým naroze-
ním. Nejnovější diagnostické metody, (zejména 
3D i  4D ultrazvuk) dnes otevírají prostor pro 
personifikaci plodu, který se stává samostatnou 

osobností, i  když stále „pluje“ v  „mateřském 
prostředí“ nenarozen. Feministické studie (viz 
např Duden 1993; Mitchell 2001, Taylor 2008; 
dobré shrnutí a paralely se smrtí poskytuje také 
Kaufmann, Lynn 2005) v tomto ohledu zdůraz-
ňují, že plod je díky vizualizaci, umožněné mo-
derními lékařskými technologiemi, často viděn 
odděleně od mateřského lůna, jehož význam je 
následně snižován. Žena nosící plod pak nezříd-
ka ze záběru (i záznamu) vypadává. Spolu s tím 
dochází k  marginalizaci mateřské subjektivity 
a její důležitosti pro rozvoj nového života.

Rekonceptualizace nenarozeného plodu 
v  plnohodnotného člověka zároveň vede k  hlu-
boké proměně porodní péče, jež se nyní zaměřu-
je na záchranu plodu s mnohem větší intenzitou 
než dříve, přičemž výjimečné nejsou ani opera-
ce v  prenatálním období. Jak ukazují některé 
soudní spory, především ze Spojených států 
amerických, matka může být státními instance-
mi dokonce shledána za „nepřítele“ plodu a za 
chování, které plod poškozuje (například kou-
ření či braní drog) odsouzena k  pobytu ve  vě-
zení. Přesně to se stalo Cornelii Whitner z Jižní 
Karolíny, která v těhotenství užívala kokain, což 
Nejvyšší státní soud shledal za činnost poškozu-
jící práva plodu. Ten lze podle soudu považovat 
za osobu pod ochranou státu. Cornelie byla od-
souzena do vězení na osm let (Addelson 1999: 
38).

Lahood (2007) upozorňuje ještě na další 
možnou dimenzi, v  níž lze spatřovat platnost 
Van Gennepova konceptu přechodového ritu-
álu. Podle něj jej lze vztáhnout nejen na ztrátu 
starých a získání nových sociálních statusů, ale 
též na různé fyziologické stavy, které se obdobně 
proměňují s tím, jak rodící se dítě prodírá na svět 
porodními cestami. Základní morfologie jeho 
cesty je strukturována do tří klíčových fází jako 
při přechodovém rituálu. Nejprve je plod oddě-
len od pohodlí dělohy, v  kterém se do té doby 
vyvíjel. Následně vstupuje do porodních cest, 
v  nichž je jeho pohyb silně omezen. Samotný 
průchod porodními cestami představuje nároč-
nou tranzici, obklopenou řadou nebezpečí. Po 
jejím završení vstupuje plod do nového světa 
a získává i odpovídající sociální i kosmologický 
status.

závěr

Tento text nabídl výběrový přehled těch nejvý-
znamnějších tezí a  konceptů, které uchopují 
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genderovanost porodu. Z  pojmů z  oblasti me-
dicínské antropologie a  antropologie genderu, 
které se vztahují k  tématu porodu, jsem kon-
krétně představila koncept medikalizace poro-
du a  autoritativního vědění. Dále jsem upozor-
nila na studie pojímající porod jako významný 
přechodový rituál. Mým cílem bylo vyzdvihnout 
genderovanost a  kulturní podmíněnost tohoto 
fyziologického procesu a  nabídnout základní 
konceptuální aparát těm zájemcům, kteří stu-
dují oblast lidské reprodukce a zdraví a ve svém 
výzkumu usilují o uplatnění genderové perspek-
tivy.

Předložený text mohl postihnout jen vybra-
né otázky související s  genderovými aspekty 
porodu a  porodnictví, ale k  tematice by patřily 
i  mnohé další: například politika porodu jako 
mocenské sítě související s  politickou sférou 
i  politiky obecně; působení a  činnost nezisko-
vých a nevládních organizací, jež usilují o změny 
v  porodnictví; politika porodní asistence a  růz-
né myšlenkové proudy, které působí uvnitř této 
profese; hnutí přirozeného porodu, ne/napoje-
ní na feministické hnutí; rodící těla a tělesnost; 
genderové normy působící na hendikepovaná 
ženská těla; vliv náboženství a spiritualit; téma 
věku a sociální třídy či etnicity, která se všechna 
s  genderovou perspektivou prolínají. Některá 
z nich již nyní představují témata výzkumných 
projektů českých badatelek. Mnohá z nich však 
čekají na to, až se jich v českém kontextu chopí 
s  badatelským zápalem další mladá generace 
dorůstajících studujících a vědců.
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Maya civil-religious hierarchy in the anthropo-
logical imagination

Abstract—Civil-religious hierarchies (also known 
as cargo systems or cofradías) in Mesoamerica 
have received considerable academic attention, 
namely in connection with the performance of 
feasts of saints, social organization of commu-
nity, and prestige. In this paper the institution 
in Mayan culture is described and the anthropo-
logical theories focused on the problem of exten-
sive expenditure during the feasts are discussed. 
Through an analysis of the dynamic history and 
contemporary progress of the institution, the pa-
per takes issue with both the approaches of cul-
tural essentialism or functionalism and colonial 
historicism or Marxism. In contrast to some of 
the recent anthropological developments, such as 
post-colonialism and post-structuralism, a  phe-
nomenological attitude which appreciates the 
relevance of expenditure as a  psychosocial phe-
nomenon of sacrifice is highlighted. In general 
terms, the aim of the study is to demonstrate the 
fruitfulness of diversity; drawing from particular 
social and individual circumstances and specific 
motives, anthropologists grasp the complex-
ity of phenomena in a  way which enables them 
to fulfil the age-old need for theoretical plurality 
and to make sense of nonsense. The conclusion 
discusses the emphasis of contemporary anthro-
pology on anti-isolationism, anti-passivism, and 
anti-totalism.

Keywords—social hierarchy, prestige, sacrifice, 
anthropological theory, Mayas

ÚvOd1

TÉMA konference „mladá antropologie“ 
otevírá prostor pro zhodnocení vývoje 

1 Tento článek vznikl v  rámci projektu „Rituál, oběť 
a  mobilita v  současné mayské kultuře“ podpořené-
ho Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (GAUK)  
č. 253118. Publikace článku byla podopořena gran-

a  současné podoby sociokulturní antropologie. 
Každý etnolog problematiku vnímá na pozadí 
určité subdisciplíny a  kulturního areálu, jimž 
se věnuje; mým zájmem je studium náboženství 
a současných Mayů, a tak rozumím teorii disci-
plíny především jeho prostřednictvím. To, co ve 
svém příspěvku nabízím, je specifický pohled 
na současnou antropologii skrze etnologii may-
ské kultury, ještě konkrétněji, skrze interpretaci 
instituce náboženských bratrstev. Cíl je prostý: 
demonstrovat pluralitu – rozmanitost přístu-
pů, postojů, jež vždy a  nevyhnutelně vyrůstají 
ze společenských a  individuálních podmínek, 
z různých předpokladů a motivů; demonstrovat, 
že rozmanité interpretace značí mnohovrstev-
natost zkoumaného jevu, stejně jako značí úděl 
antropologa stále znovu a znovu nalézat rozum-
nost v nerozumnosti, smysl v nesmyslnosti.

Instituce náboženských bratrstev (cofra-
días) se stala významným předmětem studia 
již v  prvních etnografických monografiích 
mayských komunit (např. Bunzel 1952). Tato 
instituce, v  literatuře traktovaná jako „kargo 
systém“ nebo „systém fiest“, představovala 
(a  v  některých komunitách dosud představu-
je) „světsko-duchovní hierarchii“, politickou 
a  náboženskou správu mayské společnosti, po-
tažmo indiánské Mezoameriky vůbec (DeWalt 
1975). Prestiž, jež z účasti na systému plyne, je 
spojena s  nemalými výdaji, určenými primár-
ně k  náboženským účelům (Chance a  Taylor 
1985). Jak vysvětlit rozhazovačnost, ba marno-
tratnost, s níž se tu (podobně jako u severoame-
rických indiánů v případě potlače) setkáváme? 
Antropologická imaginace přinesla celou řadu 
interpretací.

tem AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 
Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-
031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.
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COfradías

Instituce cofradías, tedy bratrstev zasvěcených 
kultu určitého svatého, je křesťanského pů-
vodu. Z  Evropy ji do Ameriky dovezli Španělé. 
Zakládání bratrstev na půdě Nového světa 
probíhalo velmi rychle a  instituce se těšila ob-
libě Španělů i indiánů. Pro španělské duchovní 
byla nejen nástrojem christianizace, ale také 
významným zdrojem příjmů skrze poplatky, jež 
indiáni za služby během oslav svatých kléru pla-
tili. Již od počátku, zvláště však v 18. století, kdy 
se instituce kvůli nedostatku duchovních dosta-
la téměř výlučně do rukou samotných indiánů, 
docházelo jak k  zakazování zakládání nových 
bratrstev, tak k rušení těch stávajících (Sanchiz 
Ochoa 1989: 393).

Ačkoliv instituce byla pro indiány novinkou, 
navázala na jisté předchozí motivy (viz Carrasco 
1961). V  mayské kulturní oblasti je zřejmě vý-
sledkem splynutí dvou náboženských projevů, 
které koexistovaly již v 16. století: je to cofradía, 
vnucená katolickými kolonizátory, a  guachival, 
jakési paralelní mayské bratrstvo. Zprávy o gua-
chivales vykazují prvky starých mayských rituál-
ních praktik typu obřadního jídla a pití, oběti ko-
pálu a květin, tradiční hudby a tance, ale přede-
vším domácího držení obrazů svatých (imáge-
nes), které v určitých dnech opouštějí indiánské 
domovy a jsou nošeny v procesích a do kostela. 
Ke splynutí obou projevů mohlo dojít na kon-
ci 18. století (Sanchiz Ochoa 1989: 393–394). 
Jako v jiných případech, také zde se setkáváme 
s  příznačným náboženským synkretismem, 
transformací a  reinterpretací starých a  nových 
prvků, s adaptací na danou historickou situaci. 
Cizí instituce se propojila s motivy domorodými, 
a vznikla tak instituce jiná, svébytná.

Z  pohledu Mayů samotných je cofradía 
uskupení mužů, jejichž zájmem je péče o  urči-
tého světce. Bratrstvo před svatým reprezentuje 
celou komunitu; tím že mu slouží, zajišťuje jeho 
přízeň. Nese tak odpovědnost za zdárný chod 
světa, zvláště pak za dobré počasí (klimatické 
nepravidelnosti a  přírodní pohromy bývají in-
terpretovány jako důsledek špatně vykonáva-
ných povinností). Členové bratrstva zastávají 
svůj úřad rok: po tuto dobu se vzdávají běžného 
života a bez nároku na plat věnují svůj čas a pro-
středky službě svatému a  komunitě. Muž, jenž 
nese břímě úřadu, se zdržuje produktivní (ze-
mědělské) a  reproduktivní (sexuální) činnosti 
a oddává se rituálu. Opatruje „svého“ svatého: 

mění květiny, pálí svíčky a  kopál na jeho oltáři 
a  odříkává předepsané modlitby. Především 
však má za úkol vystrojit jeho svátek (fiesta): již 
v předstihu zve a hostí jisté členy komunity jíd-
lem, rituálním pitím a kořalkou; před vlastním 
svátkem vyzdobí svůj dům i oltář, zajistí rituální 
specialisty, hudbu, pyrotechniku, provádí obě-
ti drůbeže; ve dnech oslav za vše zodpovídá on. 
Úřad si žádá účasti a pomoci celé rodiny, nema-
lých prostředků, sil i spánku.

Již první etnografové mayské kultury upo-
zornili na to, že instituce bratrstev není jen věcí 

„duchovní“, ale i  „světskou“, resp. politickou 
(viz Nash 1958). Ačkoliv někteří autoři pochy-
bují o tom, že by tato charakteristika měla již ko-
loniální, ba předkolumbovský základ (Chance 
a  Taylor 1985; Rus a  Wasserstrom 1980), je 
jisté, že minimálně od období nezávislosti lze 
hovořit o  světsko-duchovní hierarchii či kargo 
systému. Bratrstvo je hierarchií úřadů (cargos), 
žebříčkem pozic, po němž, jak se očekává, ka-
ždý muž v  komunitě postupně stoupá vzhůru. 
Ve skutečnosti většina mužů slouží jen v  niž-
ších patrech systému, protože vyšších pozic je 
pomálu. Například v  Zinacantánu v  Mexiku, 
jehož systém patří k těm nejkomplikovanějším, 
nejkomplexnějším a  také nejdůkladněji studo-
vaným, bylo v  60. letech zaznamenáno 55 úřa-
dů: 34 pozic nejnižší úrovně, 12 druhé úrovně, 
6 třetí úrovně a 2 plus 1 nejvyšší úrovně. Navíc 
zde existuje řada pomocných pozic, jako sa-
kristánů, hudebníků či písařů (Cancian 1965). 
Kargo systém představuje náboženskou a  poli-
tickou správu komunity, která většinou funguje 
jako paralelní ke správě oficiální, obecní a státní, 
plně světské. Míra politického aspektu instituce 
je různá, stejně jako jsou různé jednotlivé may-
ské komunity, ukotvené ve specifických historic-
kých zkušenostech.

Stupeň a  způsob participace v  kargo sys-
tému je pro muže určující co do jeho společen-
ského postavení v  komunitě a  vážnosti, které 
u  jejích členů požívá. Patronát či sponzorství 
svátku je vlastně testem jeho sociálního statusu 
a prestiže: předvádí, na jaké příčce společenské-
ho žebříčku stojí a  zda si to může dovolit. Jak 
bylo řečeno, služba v bratrstvu není placena, na-
opak předpokládá majetek a  výrazné náklady; 
péče o svatého a zaštítění jeho svátku vyžaduje 
nemalé výdaje v  podobě potravin, peněz, času 
či spánku. Účast v  systému je povinností vůči 
svatému a komunitě, a v ideálním případě ji ak-
ceptuje alespoň v  malé míře každý muž; avšak 
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vyšších pater hierarchie dosáhnou jen ti majetní 
a  uznávaní: majetek a  úcta jsou hlavními před-
poklady prestiže a moci. Kulturní normy a hod-
noty systém podporují, neboť na jedné straně 
lidé očekávají, že odpovědnost financovat svát-
ky přijmou ti bohatí, na druhé straně tito bohatí 
vědí, že pokud tak učiní, budou respektováni, 
v opačném případě se dostanou do řečí a bude 
jimi opovrhováno.

Náklady spojené s  patronací svátku jsou 
velké, někdy ohromné. Eric Wolf (1966: 7) na 
základě mezoamerických dat sumarizuje, že 
se rovnají minimálně místnímu ročnímu platu, 
v  některých případech mohou dosáhnout jeho 
dvojnásobku až dvacetinásobku. Je to právě 
tento aspekt činnosti bratrstev, jenž vzbuzuje 
u  zástupců euro-americké civilizace podiv, ba 
rozhořčení a odpor: proč indiáni plýtvají svými 
už tak nuznými zdroji? Tuto otázku si kladli již 
španělští kolonizátoři na počátku 17. století, 
kdy byly sváteční rituály typu tanců a  procesí 
přímo z  oficiálních míst potlačovány a  zaka-
zovány, a to nejen z důvodů jejich pohanského 
charakteru a všudypřítomného opilství, ale také 
kvůli rozhazovačnosti (za oděv, masky, pera, 
hudební nástroje apod.), jež v žádném případě 
nepřispívaly k efektivitě indiánské pracovní mo-
rálky a  koloniální ekonomiky (Pereo Serrano 
1989: 408–409).

Individuální sponzorství svátků je obecně 
pokládáno za typický rys indiánských bratrstev, 
za rys koloniálního, či dokonce předkolum-
bovského původu (Carrasco 1961: 491–492). 
Ačkoliv jej někteří autoři spojují až s 19. stoletím 
(Chance a  Taylor 1985), stojí za uvážení výše 
zmíněné vřelé přijetí nové instituce, jež nelze 
přičítat jen horlivé misijní aktivitě španělských 
duchovních a  indiánské snaze napodobovat 
španělské vzory, ale také skutečnosti jisté kon-
tinuity tradice. V  pramenech ze 17. století se 
setkáváme s  indiánským úřadem ročně vole-
ného mayordoma, jenž, odpovědný za chod 
bratrstva, hradil ze svého jak jeho fungování, 
tak domácí rituální činnost. Také alférez či ca-
pitán, organizující svátky, zval do svého domu 
hosty k tanci a k excesivnímu jídlu a pití (Díaz 
Cruz 1989: 645–646). Proč Mayové nacházeli 
a v určité míře dodnes nacházejí takové zalíbení 
v bratrstvech či podobných institucích, jež zdů-
razňují motiv rozhazovačnosti a plýtvání zdroji, 
určenými v první řadě k náboženským účelům? 
Proč indiáni – z  pohledu Euroameričanů – mr-
hají svými prostředky tak nehospodárně, ira-

cionálně? Následující kapitola podává přehled 
teorií, jimiž se západní antropologové snažili 
s problémem vyrovnat.

diskuse

První antropologické interpretace instituce 
bratrstev byly funkcionalistického charakteru: 
funkcí systému je integrace komunity. Podíl 
na hierarchii úřadů a účast na svátcích svatých 
dávají lidi dohromady, a  tak definují hranice 
příslušenství ke komunitě. Identitu posiluje 
také neustálé zpřítomňování kulturních norem, 
hodnot a  celého symbolického světa, v  němž 
jsou svátky ukotveny. Dále systém stratifikuje 
společnost, dle kritérií majetku, věku, schop-
ností a zkušeností utváří a manifestuje struktu-
ru moci v komunitě. Představuje veřejný obraz 
daného člověka, nabízí, jak říká Manning Nash 
(1958: 69), „sociálně kontrolované způsoby 
osobního předvedení“. Instituce bratrstev tak 
uzavírá komunitu do sebe sama, sceluje a ucho-
vává ji před vnějším světem, odděluje a odlišuje 
ji od neindiánského prostředí.

Jaký je však hlavní důvod excesivní rozha-
zovačnosti úřadujícími v  hierarchii bratrstev? 
První funkcionalisté (např. Tax 1953; Nash 
1958; Carrasco 1961) se domnívali, že systém 
napomáhá redistribuci bohatství a  nivelizaci 
majetkových rozdílů: tím, že bohatí utrácejí víc 
než chudí, rozdíly mezi nimi se zmenšují, což 
vede k  eliminaci konfliktu a  k  integraci. Tento 
názor však odmítl Frank Cancian (1965), jenž 
ve své monumentální monografii kargo sys-
tému prokázal, že ve skutečnosti k  žádnému 
vyrovnávání majetku nedochází, resp. že in-
stituce slouží stratifikaci společnosti spíše než 
její nivelizaci. Je to systém, v němž „jsou peníze 
směňovány za osobní prestiž“ (1965: 4); výdej 
ekonomických zdrojů je klíčem k  diferenciaci 
lidí. Avšak tato diferenciace je spojena, stejně 
jako v  prvním případě nivelizace, s  redukcí po-
tenciálního konfliktu, a to tím, že kargo systém 
zmírňuje závist chudých vůči bohatým. Bohatí 
vydávají něco ze svého majetku, čímž zabraňují 
nebezpečné závisti chudých a čímž vlastně legi-
timují stávající sociální a  kulturní řád. Systém 
tak udržuje ekonomické a politické rozvrstvení 
společnosti, stejně jako kulturní normy a  hod-
noty, a společnost integruje.

Zatímco většina funkcionalistů vnímala in-
diánské instituce jako prostředky oddělování 
a  odlišování se od neindiánského okolí a  jako 
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nástroje udržování vlastní svébytné kultury, 
Eric Wolf (1955; 1956) upozorňoval na zásadní 
roli koloniální situace nerovnoměrných mocen-
ských vztahů, do níž byly komunity vrženy. Toto 
zaměření našlo uplatnění v marxistických inter-
pretacích (např. Harris 1964; Friedlander 1981; 
srov. Warren 1978), kde kargo systém nevystu-
puje jako skutečná indiánská instituce, nýbrž 
jako instituce vnucená koloniální mocí, kterou 
indiáni slepě poslouchají. Bratrstva jsou dědic-
tvím kolonialismu, nástroji k ovládání a vykořis-
ťování: posilují fragmentaci indiánské společ-
nosti tím, že ji rozbíjejí do uzavřených komunit, 
jež pak lze snadněji kontrolovat. Mnohé z výda-
jů, k nimž při svátcích dochází, končí v kapsách 
kolonizátorů – jednou v rukou duchovních, již si 
nechávají za své služby platit, podruhé v rukou 
výrobců kořalky, svíček, pyrotechniky a dalších 
potřeb k rituální činnosti kolonizovaných.

V tom, že se za koloritní mayskou kulturou 
skrývá struktura sociálních tříd a  nevyrovna-
ných mocenských vztahů, je zajedno i autor mo-
nografie systému fiest Waldemar Smith (1977). 
Systém dle něho není příčinou indiánské izolace 
vůči okolní společnosti, nýbrž jejím důsledkem: 
instituce bratrstev je odpověď na způsob, jakým 
byli Mayové inkorporováni do koloniálního 
prostředí, totiž na jejich podřízení a  vyloučení. 
Protože vyřazeni z  celospolečenského života, 
ekonomiky a politiky, stáhli se indiáni do svých 
komunit, kde v  rámci svých vlastních institu-
cí realizovali to, co jim bylo jinde upíráno: trh, 
moc, boj o  prestiž, důstojnost. Plýtvání pro-
středky v  systému fiest se tak stalo jakousi re-
zistencí a útěchou subordinovaného lidu. Nejde 
tudíž o  pasivní podřízenost a  závislost, nýbrž 
o  adaptaci na vnucený náboženský a  politický 
systém, který byl poupraven v  intencích míst-
ních kulturních vzorců.

Předestřel jsem tu čtyři různé teorie klasické 
antropologie, které mají vysvětlit existenci insti-
tuce mayských bratrstev a jejich motiv plýtvání 
zdroji. Všechny přístupy, věrny neutuchající 
antropologické snaze o podání smyslu věcí, jež 
se na první pohled zdají nesmyslné, přinášejí 
jasně formulované odpovědi, vycházející z  da-
ného úhlu pohledu. První dva analyzují vnitřní 
sociální stratifikaci komunity a  kargo systém 
chápou jako nástroj její integrace a zamezování 
konfliktu. Druhé dva analyzují třídní vztahy ko-
munity s okolím a systém chápou jako důsledek 
subordinace či rezistence v  mocensky nerovno-
vážném světě. První dva chápou bratrstva jako 

osobitá vyjádření mayské kultury, druhé dva je 
chápou jako více či méně cizí implantáty ovlá-
dající společenské vrstvy. Tyto dva hlavní smě-
ry uvažování odpovídají zhruba tomu, co John 
Watanabe (1992) v  diskusi o  mayské identitě 
nazval „kulturním esencialismem“ a  „koloniál-
ním historismem“.

Koloniální historismus kulturnímu esencia-
lismu vyčítá, že nebere v úvahu skutečnost kolo-
nialismu a následného liberalismu, že se zabývá 
vnitřním sociálním konfliktem, nikoli tím vněj-
ším. Oprávněně kritizuje funkcionalistickou 
zahleděnost do komunity visící v  časoprostoro-
vém vakuu, vytržené z dějin a odtržené od okol-
ní společnosti. Instituce nenivelizuje majetkové 
rozdíly a  umenšování závisti chudých vůči bo-
hatým není její hlavní příčinou. Tato kritika je 
jistě opodstatněná – jakou alternativu však na-
bízí? Smith tvrdí, že nesouhlasí s marxistickým 
stanoviskem, v němž je instituce zaslepeným in-
diánům vnucena utiskovatelem, stávajíc se cizí, 
nezáhodnou entitou. Avšak, jakkoliv je Smithův 
argument přirozené lidské potřeby seberealiza-
ce (ba egoismu) nemarxistický, nahlíží i  on in-
stituci bratrstev jako jakousi patologickou sku-
tečnost, umělou kompenzaci normálního stavu 
otevřené (ba kapitalistické) společnosti. Takto 
postaveno, domnívám se, jde o podobně ostrou 
redukci a  nepochopení fenoménu, jaké se do-
pouštějí marxisté. Dokonce se mi zdá, že Smith 
z  velké části reprezentuje druhý (a  neméně dů-
ležitý) pól marxistického výroku o náboženství 
jakožto opiu lidstva: náboženství nikoli ve smy-
slu nástroje útisku, ale jako útěchy utiskovaným. 
V  prvním případě je instituce vnucena opreso-
rem za účelem snadnější kontroly a  exploata-
ce, a  její původ je tedy vnější vůči nevědomým 
a  pasivním ovládaným, ve druhém případě je 
instituce důsledkem marginalizace a  subordi-
nace ve smyslu rezistence a  útěchy vědomých 
a aktivních činitelů.

Je zřejmé, že všechny čtyři teorie (navzdory 
jejich limitům a  obtížím) vystihují část proble-
matiky a dohromady podávají dosti komplexní 
obraz instituce bratrstev z  pohledu sociální 
stratifikace tu úžeji, tu šířeji pojaté společnosti. 
Zároveň je však nabíledni, jak tyto teorie odrá-
žejí své autory a jejich historické, sociální a kul-
turní prostředí. Nezapomínejme, že všichni byli 
Američané 20. století. Nivelizace majetkových 
rozdílů, legitimizace sociálního řádu a  elimina-
ce závisti, ovládání a  vykořisťování, rezistence 
a  útěcha podrobených a  marginalizovaných 
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– témata ekonomie, politologie, sociologie, an-
tropologie, filozofie, která rezonují s  tématy 
státními, celospolečenskými i osobními, jejichž 
společným jmenovatelem je možný sociální 
konflikt a  jeho řešení. To rozhodně nemá být 
diskvalifikace sociální vědy atakující její snahu 
po objektivitě; je to jen upozornění na nezbyt-
nost vědomí širších souvislostí (vždy trochu 
subjektivní a sociální) konstrukce reality.

Problém, který tu dle mého vystupuje do 
popředí, se týká více či méně skrytých předpo-
kladů etického charakteru. Všechny zmíněné 
teorie se zaobírají, v  souladu s  nejvlastnějšími 
zájmy klasické sociální antropologie, sociál-
ní strukturou, tedy sociálními, mocenskými 
vztahy. Funkcionalistické interpretace tendují 
k přesvědčení, že tyto vždy nerovné vztahy jsou 
člověku přirozené, a  instituce tak slouží jejich 
utváření a udržování, sociální kohezi a zabraňo-
vání konfliktu. Marxistické interpretace na dru-
hé straně tendují k předpokladu, že tyto vztahy 
jsou nepřirozené, a  instituce tak zabraňují 
konfliktu (uvědomění a revoluci) jen jeho zastí-
ráním. Jinak řečeno, jedni chápou mocenskou 
nerovnováhu jako „dobrou“, druzí jako „špat-
nou“. V angažovaných, ba aktivistických podo-
bách těchto přesvědčení první brání nerovnost, 
druzí rovnost; první rozdílnost, druzí stejnost; 
první individualitu, druzí kolektiv. Myslím, že 
je v  tomto kontextu neustále zapotřebí upozor-
ňovat na to, že tato přesvědčení jsou výsledky 
mentálního výkonu umělé polarizace a že tehdy, 
stojí-li jedna z  těchto polarit v  neotřesitelném 
základě něčího myšlení, překračuje tento hrani-
ce vědy a vstupuje do oblasti morální a nábožen-
sko-ideologické.

sOučasnOst

Je zajímavé, že jak funkcionalistický, tak mar-
xistický proud analýzy instituce bratrstev před-
pokládá její úpadek a  zánik. S  nevyhnutelným 
vpádem moderní civilizace do tradičních komu-
nit se pojí rozklad nativního myšlení a jednání; 
populační nárůst, s nímž si systém s omezeným 
počtem pozic neví rady, a ekonomická expanze 
za hranice komunity, při níž jsou prostředky vy-
váděny mimo systém, to jsou dle funkcionalistů 
hlavní příčiny rozpadu bratrstev a dezintegrace 
společnosti. I  pro marxisty je rozklad instituce 
neodvratitelný, avšak je důsledkem uvědomění 
indiánské společnosti, poznání toho, že ji „její“ 
bratrstva brzdí v ekonomickém, sociálním a po-
litickém rozvoji. Podobně jako v případě indián-

ské identity (Watanabe 1992), i v tomto kontex-
tu oba proudy myšlení počítají se zánikem: buď 
v souvislosti s akulturací a marnou snahou jí za-
bránit, nebo v souvislosti s kýženým zapojením 
se do širšího světa či přímo s revolucí.

Avšak s  úpadkem kargo systému to není 
tak jednoduché; srovnávací historická analýza 
prokázala, že instituce doznala v průběhu svých 
dějin mnoha proměn (Chance a  Taylor 1985). 
Představa, že systém přeje přerozdělování a za-
držování zdrojů uvnitř komunity (Wolf 1955), 
ale i představa, že systém slouží vyvádění zdrojů 
do rukou neindiánské populace (Harris 1964), 
odráží část historické skutečnosti: redistribuce 
i expropriace jsou v různé míře přítomny dle po-
litické a ekonomické situace (Greenberg 1981). 
Nicméně rozklad tradiční podoby kargo sys-
tému je skutečností; nezabývají se jím jen kla-
sické monografie (Cancian 1965; Smith 1977), 
ale konstatují jej i  syntetizující práce (např. 
DeWalt 1975). Instituce ve většině mayských 
komunit ztratila své výsostné postavení co do 
náboženské a  politické organizace společnosti, 
v  některých komunitách téměř či zcela vymize-
la. Avšak stav věci je i nadále velmi dynamický. 
Předně stále v Mexiku a Guatemale existují spo-
lečenství, která se z  různých důvodů nehodlají 
tradiční podoby kargo systému vzdát a která jej 
vtělují do politické struktury moderních států. 
V mnoha dalších komunitách instituce doznala 
proměny, spíše než vymizení: Peter Cahn (2003: 
18–20) na případu Tzintzuntzanu v souvislosti 
s dalšími mexickými doklady ukazuje, že politic-
ká strukturace společnosti a  individuální spon-
zorství svátků ustoupily náboženské dimenzi 
a  sdíleným nákladům. Lidé se účastní chodu 
bratrstev z důvodu náboženského slibu a finan-
cování fiest je zajišťováno sbírkami směřovaný-
mi k celému společenství.

Oproti očekávání funkcionalistů a  marxis-
tů dochází také k pozoruhodným souvislostem. 
Otevření se širšímu sociálnímu a  ekonomické-
mu světu v  podobě pracovní migrace do USA 
nepředstavuje vždy poslední ránu churavé in-
stituci, nýbrž její oživení: migranti se vracejí na 
svátky domů, místní dění podporují, a i když se 
jej nemohou osobně zúčastnit, přispívají penězi 
(Cahn 2003: 23). Je jistě možné říci, že opulent-
ní fiesty živené migranty jsou pozůstatky tradič-
ní kultury, stejně jako je možné argumentovat, 
že jsou důsledky nových forem útisku nebo tříd-
ního přeskupení; spíše však, domnívám se, jde 
o  něco víc, totiž o  přetrvávání jisté formy obět-
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ního mechanismu. Sheldon Annis (1987: 94–
97) ve své monografii ekonomiky nábožensky 
rozštěpené mayské komunity hovoří v  případě 
jejího katolického segmentu o  „kulturní dani“, 
penězích, které i přes neúčast v kargo systému 
lidé vynakládají k náboženským účelům. Jedná 
se zhruba o  čtvrtinu rodinného příjmu, což po-
tvrzují i data odjinud (viz Diener 1978: 92).

Instituce bratrstev v  průběhu dějin mění 
mnohé ze svých aspektů, jako jsou redistribuce/
expropriace, individuální sponzorství/komunit-
ní sdílení nebo politická/náboženská dimenze. 
Problém klasických antropologických přístupů 
netkví jen v jisté netečnosti k této dynamice, ale 
také v přílišné zaměřenosti na sociální (mocen-
ské) vztahy a  individuální postup (získávání 
prestiže). Andrés Medina (1995) problemati-
ku přesouvá do jiné perspektivy: povaha kargo 
systému se rodí v  žité zkušenosti kosmologie 

– posvátného kalendáře a  teritoria – ukotvené 
v zemědělském způsobu života; je to specificky 
nahlížený čas a prostor, který se vtiskuje do svě-
ta a krajiny, kterou indiáni obývají (srov. Gossen 
1974). Toto fyzické i  metafyzické zabydlení se 
v  dějinách a  krajině nelze od člověka odpárat, 
jak je patrné též v souvislosti s mayskou identi-
tou (Watanabe 1990); ta se zakládá v každoden-
ním setkávání se s místním žitým světem, ať už 
hmotným, či jazykovým (Armstrong-Fumero 
2011).

Tento přístup, který je možné nazvat feno-
menologickým, chápe systém fiest skrze nativní 
kosmologii zakotvenou ve zkušenosti s  žitým 
světem; svátky reprezentují běh a  význačná 
stadia roku i rozměr a důležitá místa komunity. 
Nicméně tato interpretace odsouvá do pozadí 
otázku prestiže, která je však pro instituci zá-
sadní. Jak jsme viděli, prestiž byla v indiánských 
i antropologických výkladech dávána do souvis-
losti s výdejem zdrojů. Tvrdím, že tento moment 
není podružný, ale naopak zakládající: nejde 
o  to, že výdej předvádí či legitimizuje sociální 
strukturu komunity (jak tvrdí funkcionalisté), 
anebo že podléhá či odolává mocenské nerov-
nováze komunity s okolím (jak tvrdí marxisté), 
nýbrž o to, že vydávání sebe sama skutečně moc 
generuje. V relaci nejen mezilidské, ale také lid-
sko-božské systém dává prostor utváření síly, 
jež však nemá charakter pouhé ekonomické 
a politické moci, ale i hlubšího psychologického 
postupu. Nejedná se o  pouhou výměnu peněz 
za prestiž, nýbrž o širší psychosociální fenomén 
obětního mechanismu, v němž jsou statky jako 

peníze, majetek, práce, spánek apod. umístěny 
do koloběhu vztahovosti lidí, božstev a světa vů-
bec. Ať instituce mění své ekonomické, sociální 
a politické funkce, jak si dějiny žádají, jeden z je-
jích momentů je konstantní: vydávání se. Tento 
jev má své nativní kosmologické opodstatnění, 
náleží vědomě artikulovanému pojetí světa, jež 
se zakládá v historicky konstruované zkušenosti 
s ním.

závěr

Nakonec bych se rád zamyslel nad současnou 
antropologií, jak se jeví z  hlediska zkoumání 
instituce bratrstev a  etnologie mayské kultury 
obecně. Lze shrnout, že do 60. let etnologové 
nahlíželi mayskou společnost skrze paradigma 
funkcionalismu či kulturalismu, prismatem stu-
dia „malé komunity“ (Redfield 1955), sociálně 
integrovaného a  kulturně specifického uzavře-
ného společenství. Tento přístup se vyznačuje 
jistým izolacionismem a pasivismem: komunita 
je studována zevnitř, sama v  sobě, bez ohledu 
na okolí, a  její jednotliví členové se ztrácejí ve 
společně sdílených kulturních normách a  hod-
notách. Od 70. let vstupuje do diskuse ve svých 
různých podobách marxismus a s ním i nutnost 
situovat komunitu do širšího politického kon-
textu: do třídní struktury dané oblasti, státu 
a  koloniálního či liberálního systému. Nová in-
spirace se nemanifestuje jen v ideji slepé subor-
dinace, ale také rezistence, kdy předmět studia 
nevystupuje jako pouhý nástroj dalekosáhlej-
ších procesů a  vyšších cílů, nýbrž jako činitel, 
jenž dokáže marginalizaci a  exploataci aktivně 
čelit.

Od 80. let se antropologie ve snaze vyvaro-
vat problémů klasického funkcionalismu, kul-
turalismu a  strukturalismu inspiruje nadále 
marxistickými, stejně jako foucaultovskými 
motivy. Mayové jsou zasazeni do světového 
systému (Smith 1978). Antropologie neolibe-
ralismu postuluje svět nerovných mocenských 
vztahů mezi Mayi a  společností neindiánskou, 
státní nebo nadnárodní, svět útisku a ohrožení, 
svět nejen společné, ale i  individuální reakce, 
odporu či vzdoru (viz např. Offit a Cook 2010). 
Poststrukturální antropologie pak ukazuje, jak 
jsou západní diskursy kultury a  mayství při-
vlastňovány samotnými indiány, kteří svoji 
identitu artikulují skrze reprezentace či narace 
zakotvené v  podřízeném postavení vůči antro-
pologům, archeologům či turistům (viz např. 
Hervik a  Kahn 2006). Antropologie neolibera-
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lismu pracuje s vědomým a aktivním činitelem, 
poststrukturální antropologie si libuje v  nevě-
domém a pasivním podmaňování a přisvojování.

Postmoderní a postkoloniální situace, v níž 
se současná antropologie nachází, může budit 
dojem, že „velká vyprávění“ patří minulosti; 
chci však upozornit na to, že tomu tak není 
vždy. Soudobé módní teoretické proudy často 
sklouzávají k  marxistickému předpokladu všu-
dypřítomnosti neblahých nerovných mocen-
ských vztahů mezi lidmi a  k  foucaultovskému 
předpokladu všudypřítomnosti podobně nera-
dostných mocenských vztahů mezi slovy a  věc-
mi (srov. Armstrong-Fumero 2011). V  těchto 
zjednodušujících interpretacích je indiánská 
kultura pouze reakcí na skutečnost mocenské 
nerovnováhy v tom smyslu, jak je do ní tato asy-
metrie vepsána a jak na tuto asymetrii vědomě 
nebo nevědomě, aktivně či pasivně, reaguje (viz 
Nash 2001; Warren 1998).

V  samotném závěru bych tematizoval dva, 
resp. tři, obecné důrazy, které dle mého domi-
nují kritice klasické antropologie. Teoretický 
vývoj, jejž jsme zde sledovali, souhlasí i  s  vývo-
jem všeobecným, charakterizovaným zvýšenou 
globalizací a  mobilitou. Předmětem studia tak 
už není určitá komunita jakožto do sebe uzavře-
ná jednotka, nýbrž společenství jakožto součást 
širšího světa; práce současného etnografa se 
vyznačuje anti-izolacionismem. Předmět stu-
dia již navíc není nahlížen jako výraz daných 
společenských pravidel a  kulturních hodnot, 
které vládnou myšlení a chování lidí, nýbrž jako 
aktivní činitel, jenž tato pravidla a hodnoty kri-
ticky užívá a jenž je jejich hybnou silou. Důraz 
současného etnografa na jednající kolektiv či 
jedince je znakem anti-pasivismu. Oba tyto mo-
menty spojuje, domnívám se, odpor k celistvosti 
či jednotě. Vnitřně integrovaná komunita je roz-
bita srážkou s okolním světem; ucelený systém 
sociálních norem, harmonie kulturních vzorců, 
celek sítí významů či zákon mentálních struktur 
je roztříštěn a  subjektivizován aktivním fakto-
rem. Etnologii dominuje anti-totalismus.

Ve svém příspěvku jsem chtěl načrtnout 
plejádu teoretických přístupů, jak se jeví z  po-
hledu etnologie mayské kultury, které užívají 
různých předpokladů, umožňujících zdůraz-
nit různé momenty daného problému. Chtěl 
jsem představit „mladou antropologii“ ve sta-
rém úsilí o  uchopení plurality, ve snaze vyložit 
možnosti zkoumaného jevu sociálně vědními 

prostředky. Věnoval jsem pozornost funkcio-
nalismu či kulturnímu esencialismu na jedné 
straně a  marxismu či koloniálnímu historismu 
na straně druhé; zmínil jsem postkolonialismus 
a  poststrukturalismus, jež se objevily v  posled-
ních dvaceti či třiceti letech. Mohl bych dále 
hovořit o  strukturalistických analýzách symbo-
lismu (viz Gossen 1974; Vogt 1976), které v 70. 
letech stály v opozici k těm marxistickým. Avšak 
chci zdůraznit přístup fenomenologické an-
tropologie (viz Tedlock 1982), jež svou snahou 
o intersubjektivní porozumění náboženské zku-
šenosti stojí tentokrát v opozici k neomarxismu. 
Konečně, náměty fenomenologické a psycholo-
gické antropologie mohou přispět k interpretaci 
i instituce natolik ekonomicko-politické povahy, 
jakou je kargo systém.
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The changing trends of the research history of 
population in Slovakia

Abstract—Works dealing with the issue of popu-
lation research in Slovakia, a  field which signifi-
cantly developed during the second half of the 
20th century, have often built on the earlier works 
of the interwar period. The common denominator 
of these works was most frequently the current 
issue of ethnicity and the need felt by Slovaks to 
demarcate their borders (especially the Southern 
border) in a young Czechoslovakia (A. L. Petrov, J. 
Husek). Academic grappling with present demo-
graphic questions reagrding interwar Slovakia 
(A. J. Chura, J. Svetoň) resumed after the Second 
World War, with new questions regarding the 
demographic developments in Upper Hungary 
from the 18th century onwards. The School of 
modern historical demography which has its 
roots in French academia did not, unfortunately, 
establish itself in Slovak academia. The few works 
published (J. Alberty, M. Kohútová, J. Kandert) 
failed to elicit the necessary inspiration and no 
increase was noted in graduate dissertations pro-
duced on these topics at Slovak universities.Today, 
in the era of free historical inquiry, P. Tišliar‘s and 
B. Šprocha‘s  accounts of population history re-
search reach new audiences. Similarly, our the-
sis “ Social and Confessional Determinants of 
Demographic Development in the Podpol’ania 
in a  “long” 19th Century” aims to contribute to 
these modern works and open a discussion on his-
torical demography in the specific micro region of 
Detva.

Keywords—historical demography, bibliography, 
ethnicity, confessionality, records of Church Register, 
census, Region of Podpoľanie

ÚvOd1

POD sumárnym termínom minulosť popu-
lácie rozumieme odvetvia historickej vedy, 

ktoré sa venujú dejinám obyvateľstva, teda pri-
márne historickú demografiu, spojenú s  histó-
riou rodiny. Tieto vedné disciplíny či historické 
subdisciplíny úzko súvisia s  dejinami každo-
dennosti, historickou antropológiou, dejinami 
mentalít a historickou sociológiou.

prehľad skÚmania dejín pOpuláCie na 
slOvensku

V  súčasnosti na Slovensku, žiaľ, nemáme kom-
pletnú bibliografiu sumarizujúcu práce z  histo-
rickej demografie či príbuzných disciplín. Na 
začiatku 90. rokov minulého storočia sa o  vý-
berovú bibliografiu pokúsila Mária Kohútová. 
V príspevku publikovanom v Historickej demo-
grafii sumarizovala stav bádania do roku 1988 
(Kohútová 1991). Autorka sumarizovala pro-
blematiku historickej demografie aj z poslednej 
dekády minulého storočia pre potreby sloven-
ského Historického časopisu (Kohútová 1997). 
Záverečné desaťročie 20. storočia bolo hodnote-
né aj Martou Dobrotkovou (Dobrotková 2003). 
Komplexnejší prehľad demografického báda-
nia v  historickej vede ponúkol najnovšie Pavol 
Tišliar (Tišliar 2011a). Na základe jeho suma-
rizovania bola koncipovaná aj slovenská časť 
medzinárodného európskeho projektu o  minu-
losti historickej demografie History of Historical 
Demography, ktorého výsledky majú byť knižne 
publikované začiatkom roka 2013. 

1 Publikace článku byla podopořena grantem 
AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 
Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-
031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.
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Otázky etniCity slOvenska v 20. rOkOCh 
20. stOrOčia

Problematika výskumu populácie, teda his-
torickej demografie, histórie rodiny a  príbuz-
ných vied nemá, žiaľ, na Slovensku hlboké 
korene. Odvetvia týchto historických vied sa 
výraznejšie rozvíjali až v  druhej polovici 20. 
storočia, pričom stavali na skorších prácach 
medzivojnového obdobia. Krátko po vzniku 
spoločnej Československej republiky sa v  prá-
cach objavovali otázky etnicity slovenskej časti 
mladej republiky. Autor ruského pôvodu Alexej 
Leonidovič Petrov sa venoval typom prameňov 
podstatných pre výskum etnickej štruktúry 
obyvateľstva. V  prácach sa sústredil najmä na 
vymedzenie slovensko-maďarskej etnickej hra-
nice a  slovensko-rusínskemu hraničnému re-
giónu (Petrov 1923; Petrov 1924; Petrov 1927; 
Petrov 1928). Podobnou problematikou sa za-
oberal aj národopisec, etnológ a  lingvista čes-
kého pôvodu Lubor Niederle, ktorý vypracoval 
národopisnú mapu Slovákov podľa výsledkov 
sčítania obyvateľstva z  roku 1900 (Niederle 
1903). Podobnými otázkami ako spomínaný A. 
L. Petrov sa venoval aj Jan Húsek, ktorý venoval 
svoj záujem etnickej hranici Slovákov a Rusínov 
na východnom Slovensku (Húsek 1925).

hľadanie tváre histOriCkej demOGrafie 
v pOlOviCi 20. stOrOčia

Po tomto historicko-demografickom „predvo-
ji” prišla v 30. a 40. rokoch 20. storočia akoby 
ďalšia generácia bádateľov. Tá sa spočiatku 
venovala aktuálnym demografickým otázkam, 
ktoré v  pohnutej dobe zaujímali verejnosť. 
Práce Alojza J. Churu o  populačnom vývoji 
Slovenska v  medzivojnovom období boli zame-
rané najmä na stav detí a mládeže, ich ochrany 
a  ochrany matiek a  rodiny. I  v  súčasnosti pa-
tria k významným a citovaným zdrojom údajov 
o  populačnom vývoji Slovenska na konci 30. 
rokov 20. storočia (Chura 1936; Chura 1938; 
Chura – Klizlink 1939). Vyštudovaný ekonóm 
Ján Svetoň priniesol do výskumu populácie 
nový rozmer. Z bádateľa analyzujúceho dôsled-
ky vysťahovalectva (Svetoň 1943) sa po druhej 
svetovej vojne preorientoval na bádateľa skú-
majúceho retrospektívny vývoj obyvateľstva od 
18. do 1. polovice 20. storočia (Svetoň 1958; 
Svetoň 1969). Významnú etapu tohto obdobia 
tvorili aj výskumné snahy vedecky dokázať ne-
spravodlivosť Viedenskej arbitráže. Politické 
zmeny a  územná zmena Slovenska priviedla 

autorov k zvýšenému záujmu o slovenský etnic-
ký priestor a pohyb hraníc (Varsik 1940; Bokes 
1940)V  50. a  60. rokoch minulého storočia sa 
o  populačné otázky minulosti začali zaujímať 
slovenskí historici a  archivári. Práve paralelne 
so vznikom modernej školy historickej demo-
grafie vo Francúzsku sa na Slovensku otvorili 
zásadné otázky o minulosti populácie, hoci skú-
mané rozdielnymi metódami. Išlo najmä o prá-
ce Pavla Horvátha o  slovenskom poddanom 
obyvateľstve a Antona Špiesza o Nitrianskej sto-
lici v 18. storočí (Horváth 1956; Horváth 1963; 
Špiesz 1958; Špiesz-Watzka 1966).

skÚmanie Osídlenia

V  nasledujúcom období slovenská historic-
ká veda otvárala otázky z  dejín populácie 
najmä o  osídlení územia. Práce o  východ-
nom Slovensku pochádzali najmä od Alžbety 
Gácsovej a  Branislava Varsika (Gácsová 1970; 
Gácsová 1974; Varsik 1964; Varsik 1973; Varsik 
1977; Varsik 1984). Juraj Žudel sa ťažiskovo 
venoval najmä slobodným kráľovským mestám, 
ku ktorým bol dochovaný bohatý pramenný ma-
teriál (Žudel 1965; Žudel 1987a; Žudel 1987b). 
Spomínaná škola modernej historickej demo-
grafie sa na Slovensku spočiatku neetablovala. 
Jedným z mála autorov venujúcich sa hlbšej ana-
lýze obyvateľstva bol Július Alberty, ktorý analy-
zoval populáciu stredného Slovenska (Alberty 
1981; Alberty 2008). Do skupiny bádateľov ve-
nujúcich sa aktuálnym otázkam dejín populácie 
zaraďujeme aj Máriu Kohútovú, ktorá sa prio-
ritne venovala populácii západného Slovenska 
v  novoveku (Kohútová 1982; Kohútová 1990). 
V  poslednom období publikovala aj dve práce, 
ktoré majú slúžiť ako vysokoškolské skriptá 
(Kohútová 2010a; Kohútová 2010b). 

Obraz sOCiálnej štruktÚry Obyvateľstva 
a jehO reGiOnálny pOhyb

Dejiny populácie skúmané prostredníctvom 
historickej demografie, žiaľ, v  slovenskej histo-
rickej obci neboli v minulosti etablované, ako to 
bolo napr. v Českej republike. Na Slovensku ne-
vznikla žiadna škola či stredisko skúmania dejín 
slovenského obyvateľstva a  stále išlo len o  nie-
koľko málo bádateľov. Analyzované boli často 
menšie regióny na základe analýzy cirkevných 
matrík či súpisov obyvateľstva. Vo všeobecnosti 
chýbali práce z oblasti „klasickej” historickej de-
mografie na základe analýzy cirkevných matrík 
agregatívnou metódou či metódou rekonštruk-
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cie rodiny. Väčšinou boli publikované ako ojedi-
nelé štúdie (Šalamon 1991a; Šalamon 1991b; 
Plačko 2009; Bernát 2006; Bernát 2007; Bernát 
2009a; Gayer 1999; Tajták 1980; Vereš 1983). 
V  roku 2009 uzrela svetlo sveta jedna z  mála 
monografií pripravená agregatívnou metódou 
o  farnosti Dubnica nad Váhom “Obyvateľstvo 
dubnickej farnosti v  17.–19. storočí vo svetle 
matrík” z pera Libora Bernáta (Bernát 2009b). 
V  skoršom období boli demografické otázky 
riešené na pozadí sociálnych dejín, úzko pre-
pojené so sociálnou a ekonomickou štruktúrou 
obyvateľstva (Marečková 1991; Marečková 
1993; Marečková 1994; Lengyelová 1995; 
Džambazovič 2007; Holec 1991). Svoje mies-
to si v  prácach nachádzala tematika zmiešanej 
etnicity slovenského obyvateľstva (Botík 2007; 
Janas 2008; Hetényi 2008; Tišliar 2008; Žudel 
1991; Žudel 1992; Žudel 1993; Očovský 1993; 
Kaľavský 1993a; Kaľavský 1993b; Mésároš 
1995).

Viac o  minulosti našej populácie by mohli 
napovedať ďalšie práce o  migračných proce-
soch na našom území. Sčasti spracovaná tema-
tika vysťahovalectva sa rozvinula až po uvoľnení  
politických a  spoločenských pomerov (Šmigeľ 
2008; Sáposová-Šutaj (eds.) 2010; Sirácký 
1966; Sirácký 1980; Sirácký 2008). Stále však 
existuje priestor pre bádanie slovenského vysťa-
hovalectva, a to najmä na americký kontinent či 
do Austrálie.

výskum histórie rOdiny

Pri vytváraní výskumných otázok si len veľmi 
ťažko nachádzala svoje miesto otázka histórie 
rodiny. Tematika, ktorá je v  západnej Európe 
značne rozpracovaná, našla v  slovenskom pro-
stredí len slabú odozvu. Paradoxne sa sloven-
skej rodine venoval najmä autor českého pôvo-
du Josef Kandert (Apáthyová-Rusnáková 1972; 
Kandert 1976; Kandert 1983; Kandert 2004). 
K  problematike slovenskej rodiny výrazne 
prispievali aj výskumy slovenských etnológov 
(Botíková-Herzánová-Bobáková (eds.) 2007; 
Botík 1967, Duchoňová 2011). K  zaujímavým 
výstupom patrilo aj vydanie internetového časo-
pisu Forum historiae z roku 2009. Tematizáciou 

“Rodina vo vojne” predstavila príbeh Terézie 
Vansovej v  etape oboch svetových vojen, vplyv 
Veľkej vojny na slovenskú rodinu, otázky riešia-
ce problematiku muža a ženy vo vojne, židovské 
rodiny a  problematiku rodín z  územia Poľska 
(Šuchová 2009; Dudeková 2009; Wiśniewski 

2009; Benko 2009; Závacká 2009; Karcol 2009; 
Šišjaková 2009; Kubis 2009; Świder 2009; 
Šmigeľ 2009). Medzi ostatné výstupy z  oblasti 
histórie rodiny patrí aktuálne najnovšie vyda-
nie Forum historiae z  roku 2012. Celé číslo je 
tematicky koncipované na predmet histórie ro-
diny a príbuzným otázkam. Zastúpenie si v ňom 
našla agregatívna metóda sobášnosti, obraz 
rodinného života na pozadí pohrebných kázní, 
rodinný život v šľachtických a meštiackych kru-
hoch, rodina z hľadiska umeleckej a  jazykoved-
nej tematizácie (Bernát 2012; Brtáňová 2012; 
Csukovits 2012; Duchoň 2012; Ďuriška 2012; 
Fundárková 2012; Jablonický 2012; Kližanová 
2012; Žigo 2012; Zsoldos 2012). Tieto práce vy-
volávajú nádej pre ďalšie smerovanie výskumu 
minulosti populácie na území Slovenska a  rov-
nako ukázali aj možnosť spojenia výskumných 
síl s okolitými krajinami.

slOvenská pOpuláCia OptikOu mladej 
GeneráCie histOrikOv

Nový rozmer vo výskume prinášajú práce ďal-
ších mladých historikov nezaťaženej generá-
cie, ktoré skôr sekundárne využívajú niektoré 
metódy historickej demografie. Práce, ktoré 
operujú na hranici historickej demografie, de-
jín osídlenia, výskumu etnicity a konfesionality, 
prinášajú okrem nových poznatkov aj nové me-
tódy do výskumu minulosti obyvateľstva (Marek 
2006; Rábik 2006; Šoltés 2009; Tišliar 2009; 
Maliniak 2009). Práce sa sčasti venujú proble-
matike nových, resp. cudzích etník vo vybra-
ných slovenských regiónoch od obdobia stredo-
veku do 20. storočia. Autori rozpracovali úze-
mie stredného Slovenska, Zvolenskej kotliny, 
Gemera, Malohontu, Šariša, Spiša a Zemplína. 
Spracovaním rozsiahleho pramenného materi-
álu táto skupina autorov na pozadí rôznorodosti 
predstavovaných území vnáša nové svetlo v na-
zeraní na slovenské obyvateľstvo a  podmienky 
jeho života.

aktuálny výskum Obyvateľstva slOvenska 
v medzivOjnOvOm českOslOvensku

Súčasné trendy demografického výskumu oby-
vateľstva v minulosti udáva najmä autorský tan-
dem Pavol Tišliar a  Branislav Šprocha. Vo svo-
jich prácach venujúcich sa populácii Slovenska 
v rokoch 1919 – 1937 otvorili základné otázky 
sobášnosti, úmrtnosti a  plodnosti (Šprocha-
Tišliar 2008a; Šprocha-Tišliar 2008b; Šprocha-
Tišliar 2008c). Výskumne sa venovali aj rôznym 
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štruktúram obyvateľstva na Slovensku a v dvoj-
zväzkovom diele aj oblasti Podkarpatskej Rusi 
(Šprocha-Tišliar 2009a; Šprocha-Tišliar 2009b; 
Šprocha-Tišliar 2009c). Pavol Tišliar sa vo 
svojich ďalších výskumných otázkach venoval 
mimoriadnym sčítaniam obyvateľstva z  rokov 
1919 a 1938 a pravidelnému cenzu z roku 1940 
(Tišliar 2007a; Tišliar 2010). Z  naposledy cito-
vaného cenzu bol spracovaný aj Národnostný 
kataster Slovenska z roku 1940 (Tišliar 2011b). 
V  súčasnosti autorská dvojica pripravila obraz 
stavu obyvateľstva v medzivojnovom období na 
základe sčítaní obyvateľstva (Šprocha-Tišliar 
2012).

výskum prirOdzenéhO pOhybu 
Obyvateľstva na pOdpOľaní

V prezentovanom spektre bádania sa pohybuje 
(a neskôr snáď chce i prispieť) naša dizertačná 
práca s  názvom „Konfesionálne a  sociálne de-
terminanty demografického vývoja na Podpoľaní 
v  „dlhom” 19. storočí“. Vo výskume sa venuje-
me populácii obce Detva a  k  nej patriacim roz-
trateným lazom, ktorú v  rokoch 1781 – 1920 
sústreďovala do svojej jurisdikcie detvianska 
rímskokatolícka farnosť. Samotný mikroregi-
ón predstavuje svoju výnimočnosť spôsobom 
osídlenia prostredníctvom roztratených samôt, 
tzv. lazov, ktoré vznikali kolonizáciou odľahlých 
oblastí na južných svahoch sopečného masívu 
Poľany. Obyvateľstvo, živiace sa najmä poľno-
hospodárstvom, sa v  priebehu 19. storočia vý-
razne populačne rozšírilo. Bez výrazných zmien 
počet duší vo farnosti vzrástol z  pôvodných 5 
000 až trojnásobne. Mestečko Detva takto na 
konci 19. storočia (pred osamostatnením sa 
obce Hriňová) predstavovalo populačne druhé 
najväčšie sídlo Zvolenskej stolice. 

Rozsiahla vzorka obyvateľstva farnosti ob-
medzila v  trojročnom doktorandskom štúdiu 
výskum len na agregatívnu metódu, v ktorej sa 
venujeme základným demografickým činiteľom 
dynamizujúcej populácie. Skúmané obdobie,  
roky 1781 – 1920, bolo stanovené do času, keď 
na Podpoľaní, a  teda vo vidieckej spoločnosti 
Slovenska, hľadáme prvky demografického 
prechodu. To znamená, keď prebehli zmeny po-
pulačného správania, charakterizované najmä 
odkladaním sobášnosti, obmedzovaním plod-
nosti, a  tak znižovaním počtu narodených detí 
v rodine. Vychádzame pritom zo starších výsku-
mov, podľa ktorých bola slovenská spoločnosť 
v  tomto ohľade o  čosi oneskorená, na rozdiel 

od českých krajín, kde k  demografickému pre-
chodu došlo v  druhej polovici 19. storočia. Na 
Slovensku sa tieto prvky začali objavovať na 
konci 19. storočia a zavŕšila ich až celospoločen-
ská zmena v podobe prvej svetovej vojny. 

Základné demografické otázky populácie 
„dlhého” 19. storočia, ako sezónnosť sobášov, 
sobášny vek, podiel prvých a  palingamných 
sobášov, sezónnosť narodení, viaceraké narode-
nia, nemanželské narodenia či sezónnosť úmrtí, 
veková štruktúra zosnulých a  prejav demogra-
fických kríz sledujeme na pozadí sociálnych, 
hospodárskych a  politických zmien spoločnos-
ti. Pre región sú dochované jedinečné etnogra-
fické pramene, ktoré akoby boli sumarizované 
v  jednej z  prvých monografií o  slovenských 
mestách „Detva. Monografia” z  roku 1905 od 
bývalého detvianskeho kaplána Karola Antona 
Medveckého (Medvecký 1905). Využívajúc 
potenciál lazníckeho mikroregiónu sa snažíme 
odkryť mentálne rozdiely medzi Detvancami 
a lazníkmi, ktorí žili mimo mestečka. Toto regi-
onálne špecifikum ponúka odpovede napríklad 
na rozdiely v  dostupnosti zdravotníckej či pas-
toračnej starostlivosti.

Vo výskume podpolianskej populácie sa 
objavil zaujímavý fenomén, ktorý v podobných 
výskumoch prakticky nemá obdobu. Od druhej 
polovice 90. rokov 18. storočia sa začali výrazne 
zvyšovať podiely uzavretých manželstiev v  me-
siaci november. V prvej dekáde 19. storočia do-
konca počet novembrových sobášov presiahol 
3/4-ový podiel všetkých zväzkov. Do konca 50. 
rokov pomer manželstiev uzavretých v mesiaci 
november prevyšoval 60-percentnú hranicu. 
V  nasledujúcich dvoch desaťročiach predstavo-
val polovičný podiel všetkých sobášov. V závere 
19. storočia však hodnoty sobášov z  predpo-
sledného mesiaca v roku klesali až na tretinový 
podiel, ale stále to bol najobľúbenejší čas vystro-
jenia svadby. 

Je na mieste otázka, či takéto hromadné 
sobáše mohli reálne prebiehať v  jeden deň, 
alebo ich zapisovateľ do matriky iba takto za-
znamenal a  v  skutočnosti sa konali vo väčšom 
časovom odstupe. V  matrike sa takto stretáva-
me s prípadmi, že v jeden deň bolo v kostole sv. 
Františka v Detve uzatvorených niekedy až vyše 
60 sobášov (9. november 1812 napríklad 63 
sobášov). Najčastejšie išlo o  sobáše prvé, teda 
zväzky medzi ešte nesobášenými snúbencami. 
V niektorých prípadoch sa stretávame s tým, že 



JÁN GOLIAN: MENIACE SA TRENDY VÝSKUMU MINULOSTI POPULÁCIE NA SLOVENSKU 203

zápisy v matrike sú zaznamenávané jednotným 
rukopisom, hoci vykonávatelia sviatosti boli 
rôzni (farár a  kapláni farnosti). Mohlo ísť na 
jednej strane o dopisovanie matriky po dlhšom 
čase, alebo o  praktickú záležitosť fungovania 
farnosti, kde každý mal svoju úlohu, a  teda je-
den duchovný zapisoval všetky sobáše. 

Na tento výskyt početných sobášov a  vy-
sokého podielu novembrových manželstiev 
nemožno formulovať jednoznačnú odpoveď. 
Kumulovaný počet sobášov v  jeden deň s  taký-
mi vysokými hodnotami nie je pravdepodobný 
a  reálne len ťažko predstaviteľný. Vysoké za-
stúpenie novembrových sobášov nemôžeme 
jednoznačne vysvetliť chybou kňaza, ktorý by na 
konci roka dopisoval sobáše uzatvorené počas 
celého roka. Táto prax by mohla trvať niekoľko 
rokov pôsobením jedného kňaza a  minimálne 
s  príchodom nového by sa aspoň na čas preru-
šila. Enormný počet novembrových sobášov 
však nepretržite dominoval takmer až deväť de-
kád. Za novembrovými sobášmi môžeme vidieť 
trend, ktorý si osvojilo samotné obyvateľstvo až 
tak, že v období krátko pred adventom najčastej-
šie vystrojovali svadobné hostiny. Odpoveď na 
tento fenomén nám môžu čiastočne priniesť 
výskumy v  ďalších regiónoch, ktorými by sme 
mohli potvrdiť či vyvrátiť enormné rozšírenie 
novembrových sobášov.

výskum pOpuláCie slOvenska v kOntexte 
stredOeurópskej histOriCkej demOGrafie

Vlastný výskum populácie na Slovensku sa 
môže dlhodobo inšpirovať stavom vedeckého 
bádania susedných historických obcí. Ako sme 
už naznačili, viaceré otázky demografického 
vývoja v  minulosti sa riešili vďaka spolupráci 
najmä s českými kolegami. Vďaka tomu, že na 
západnom brehu rieky Moravy sa v 60. rokoch 
20. storočia vyprofilovala silná škola historickej 
demografie, sa môžeme inšpirovať najmä v me-
todike skúmania minulosti populácie. 

Geograficky najbližšie slovenskému pro-
strediu je Centrum pre sociálne a  hospodár-
ske dejiny pri Ostravskej univerzite v  Ostrave. 
Slovenskej historickej demografii toto pro-
stredie môže pomôcť dostupnosťou komplet-
nej knižnice k  výskumu populácie v  českých 
krajinách a  množstvom titulov zo zahraničnej 
tvorby historickej demografie a  kultúrnej his-
tórie. České prostredie je pre to slovenské veľmi 
prínosné aj z  hľadiska dostupnosti prekladov 

najmä západných autorov, ktoré vychádzajú 
v češtine. Okrem toho Centrum udržuje živý ve-
decký kontakt s pracoviskami v Nemecku (Max 
Planck Institute v  Rostocku) a  s  rozvíjajúcou 
sa školou historickej demografie Univerzity 
v Kluži v Rumunsku. 

Pri nazeraní na metodiku a  na dosiahnuté 
výsledky z  týchto pracovísk musíme postupo-
vať v  značnej miere opatrne, pretože územie 
Predlitavska predstavovalo v  „dlhom” storočí 
iné kultúrne a  sociálne prostredie ako región 
dnešného Slovenska. Na Slovensku máme hor-
ší stav dochovaných matričných kníh, ako aj 
horší prístup ku cenzovým hárkom z  prelomu 
19. a 20. storočia. Juhovýchodný typ európskej 
rodiny, ktorý prevažoval na slovenskom území, 
však môže pre české prostredie predstavovať 
rozšírené obzory v otázke typologizácie rodiny.

Silná škola historickej demografie sa 
v  závere minulého storočia vyprofilovala na 
Vroclavskej univerzite vo Vroclave okolo prof. 
Zbigniewa Kwaśneho. Poľský výskum po-
pulácie je dopĺňaný bádaniami z  genealógie, 
výskumom rodiny, každodennosti, kultúrnej 
histórie a  príbuzných otázok. Tieto trendy sú 
možné na jednej strane dochovaním prameňov 
najmä z  prostredia šľachtických rodov z  obdo-
bia Rzeczypospolitej a  na strane druhej inšpi-
ráciou a snahou o vedecký dialóg so západnými 
inštitúciami venujúcimi sa výskumu minulosti 
populácie. V  poľskom prostredí môžeme nájsť 
oporné body pri komparácii výsledkov v  práv-
nom systéme rakúskej časti bývalého Poľska po 
treťom delení do Rakúsko-maďarského vyrov-
nania. Na druhej strane musíme pozerať, po-
dobne ako pri českých výskumoch, so zreteľom 
na rozdiely vo forme rodiny, ktorá spočívala na 
zvykovom práve.    

záver

Nezachytením trendov vo výskume populácie 
v  poslednej tretine 20. storočia zostal v  sloven-
skej historickej vede veľký priestor pre výskum-
né otázky, ktoré sú v blízkom zahraničí už spra-
vidla zodpovedané. Nová generácia historikov 
najmä v  poslednom desaťročí otvára okrem 
širokých historicko-demografických polemík aj 
témy etnicity a konfesionality, pre ktoré máme 
najmä na východnom Slovensku veľký poten-
ciál. K  výskumu slovenskej populácie sa snaží 
prispieť aj naša dizertačná práca, ktorá sa ve-
nuje mikroregiónu Podpoľania na strednom 
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Slovensku so špecifikom roztratených usadlostí. 
Pre ďalší posun vo výskume slovenskej populá-
cie je neodmysliteľný živý kontakt najmä s  ve-
dou v okolitých krajinách.

pOužitá literatÚra

ALBERTY, J. 1981. Formovanie robotníckej triedy 
v obvode Brezna. Martin: Osveta. 

ALBERTY, J. 2008. Gemer-Malohont a Rimavská 
Sobota 1848–1918. Banská Bystrica: UMB. 

APÁTHYOVÁ-RUSNÁKOVÁ, Z. 1972. 
Príspevok ku klasifikácii vidieckej rodiny na 
Slovensku. Slovenský národopis. 20: 449–460.

BENKO, J. 2009. Vojnová socializácia mužov 
v  armáde, v  zajatí a  v  légiách (1914–1921). 
Forum Historiae. 3(1): 1–20.

BERNÁT, L. 2006. Sobášnosť v  Dubnici nad 
Váhom v  rokoch 1668 až 1900. Slovenská 
štatistika a demografia. 16 (3): 35–55.

BERNÁT, L. 2007. Natalita v matrikách Dubnice 
nad Váhom v  rokoch 1667–1900. Slovenská 
štatistika a demografia. 17(1-2): 106–132. 

BERNÁT, L. 2009a. Sobášnosť vo farnosti-
ach mestečiek ilavského dekanátu v  1. polovici 
19. storočia. Slovenská štatistika a  demografia. 
19(3): 70–109.

BERNÁT, L. 2009b. Obyvateľstvo dubnickej far-
nosti v 17.–19. storočí vo svetle matrík, Kežmarok: 
ViViT s.r.o..

BERNÁT, L. 2012. Sobášnosť vo farnostiach il-
avského dekanátu v rokoch 1801 – 1850. Forum 
Historiae. 6(1): 71–84.

BOKES, F. 1940. Vývin osídlenia Bratislavy. 
Bratislava. 

BRTÁŇOVÁ, E. 2012. Tematizácia rodinného 
života v  pohrebných kázňach. Forum Historiae. 
6(1): 62–70 .

BOTÍK, J. 1967. K  problematike rodinného 
života v  oblasti Krupinskej vrchoviny. Slovenský 
národopis. 15: 386–416.

BOTÍK, J. 2007. Etnická história Slovenska: 
K  problematike etnicity, etnickej identity, mul-
tietnického Slovenska a  zahraničných Slovákov. 
Bratislava: LÚČ. 

BOTÍKOVÁ, M. a  HERZÁNOVÁ, Ľ. 
a  BOBÁKOVÁ, M. (eds). 2007. Neroľnícka ro-
dina na Slovensku, Bratislava: UK. 

CSUKOVITS, E. 2012. Rodinné pomery 
v Uhorsku na konci stredoveku. Forum Historiae. 
6(1): 21–34.

DOBROTKOVÁ, M. 2003. „Historická demogra-
fia – súčasný stav a  perspektívy,” in Genealógia, 
heraldika a príbuzné disciplíny: stav a perspektívy. 
Ed M. ŠIŠMIŠ. Martin: SGHS. s. 61–64.

DUDEKOVÁ, G. 2009. Stratégie prežitia v  mi-
moriadnej situácii. Vplyv veľkej vojny na rodinu 
na území Slovenska. Forum Historiae. 3(1): 1–19.

DUCHOŇ, M. 2012. Rodinné väzby v  prost-
redí mestských elít na príklade Modry, Pezinka 
a  Svätého Jura v  rokoch 1600–1720. Forum 
Historiae. 6(1): 35–47.

DUCHOŇOVÁ, D. 2011. „S  radosťou 
vás očakávame v  tento sviatočný deň …” 
Svadba ako dôležitá súčasť rodinných festiv-
ity Esterházyovcov v  prvej polovici 17. storočia. 
Historický časopis. 59(4): 665–686.

DŽAMBAZOVIČ, R. 2007. Chudoba na 
Slovensku: Diskurz, rozsah a  profil chudoby. 
Bratislava: UK.

ĎURIŠKA, Z. 2012. Rod Pálkovcov v premenách 
doby. Forum Historiae. 6(1): 85–95.

GAYER, B. 1999. Demografický vývoj mesta 
Kremnica od 14.–20. storočia. Münster: Ilpo 
Tapani Piirainen.

GÁCSOVÁ, A. 1970. Spoločenská štruktúra 
mesta Prešova v 15. a v prvej polovici 16. storočia. 
Historický časopis. 18(3): 357–383. 

GÁCSOVÁ, A. 1974. “Niektoré aspekty počtu 
a  majetnosti obyvateľov východoslovenských mi-
est v  stredoveku,” in Spišské mestá v  stredoveku. 
Košice. s. 45–54.

FUNDÁRKOVÁ, A. 2012. „Kto myslí len na svoj 
osoh, tomu nepatrí meno Pálffy …” Narušenie 
harmónie a dobrého spolužitia v rode Pálffyovcov 
v 18. storočí. Forum Historiae 6(1): 48–61.

GÓRNY, M. 1990. Rejestracja metrykalna parafii 
Szaradowo z XVIII wieku. Przeszłość demografic-
zna Polski. 18: 117–135.

HETÉNYI, M. 2008. Slovensko-maďarské 
pomedzie v rokoch 1938–1945. Nitra: FiF UKF.

HOLEC, R. 1991. Poľnohospodárstvo na 
Slovensku v  poslednej tretine 19. storočia. 
Bratislava: VEDA.

HORVÁTH, P. 1956. Obyvateľstvo Slovenska 
a  jeho menlivosť v  posledných sto rokoch. Naša 
veda. 3: 445–451. 

HORVÁTH, P. 1963. Poddaný ľud na Slovensku 
v 1. polovici 18. storočia Bratislava: SAV. 

HÚSEK, J. 1925. Národopisní hranice mezi 
Slováky a karpatorusy. Bratislava: Prúdy.

CHURA, J. A. 1936. Slovensko bez dorastu? I. 
diel. Bratislava: Roľnícka osveta.

CHURA, J. A. 1938. Slovensko bez dorastu? II. 
diel, časť 1. Bratislava: Roľnícka osveta. 

CHURA, J. A.  a  KIZLINK, K. 1939. Slovensko 
bez dorastu? II. diel, časť 2. Bratislava: Roľnícka 
osveta.

JABLONICKÝ, V. 2012. Rodinná kronika 
Jána Jablonického a  obraz života na západnom 



JÁN GOLIAN: MENIACE SA TRENDY VÝSKUMU MINULOSTI POPULÁCIE NA SLOVENSKU 205

Slovensku v  19. a  20. storočí. Forum Historiae. 
6(1): 96–110.

JANAS, K. 2008. Zabudnuté tábory. Trenčín: 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.

KAĽAVSKÝ, M. 1993a. Národnostné pomery 
na Spiši v  18. storočí a  v  1. polovici 19. storočia. 
Bratislava: Veda. 

KAĽAVSKÝ, M. 1993b. “Vývoj etnického 
a náboženského zloženia obyvateľstva Zemplína 
od 18. storočia do súčasnosti,” in Južný Zemplín. 
Štúdie o  etnokultúrnom vývoji národnostne 
zmiešanej oblasti. Bratislava: Národopisný ústav 
SAV. s. 12–57.

KANDERT, J. 1976. Skutečný a  ideálny obraz 
rodiny v  jedné horehronské vesnici. Slovenský 
národopis. 24: 464–471.

KANDERT, J. 1983. Struktura rodiny a  tradice. 
Slovenský národopis. 31: 517–523. 

KANDERT, J. 2004. Každodenní život vesničanů 
středního Slovenska šedesátých až osmdesátých 
letech 20. století. Praha: Karolinum.

KARCOL, M. 2009. Rodina v  záverečnej 
etape “konečného riešenia židovskej otázky” na 
Slovensku. Forum Historiae. 3(1): 1–13.

KLIŽANOVÁ, H. 2012. Podoby rodinného por-
trétu v  slovenských zbierkach. Forum Historiae. 
6(1): 111–131.

KOHÚTOVÁ, M. 1982. K  vývoju obyvateľstva 
na Záhorí v prvej polovici 18. storočia. Historické 
štúdie. 26: 111–129.

KOHÚTOVÁ, M. 1990. Demografický a sídlištný 
obraz západného Slovenska. Bratislava: VEDA. 

KOHÚTOVÁ, M. 1991. Bibliografia slovenskej 
historickej demografie do roku 1988. Historická 
demografie. 15: 193–205.

KOHÚTOVÁ, M. 1997. Súčasný stav demo-
grafického bádania na Slovensku. Historický 
časopis. 45(1): 61–65.

KOHÚTOVÁ, M. 2010a. Hospodárske dejiny 
Slovenska v novoveku: vyskoškolské učebné texty. 
Trnava: Filozofická fakulta TU.

KOHÚTOVÁ, M. 2010b. Vývoj obyvateľstva 
na Slovensku v 16. a 17. storočí : vysokoškolské 
učebné texty. Trnava: Filozofická fakulta TU.

KUBIS, B. 2009. Vojnové osudy poľských rodín 
vysídlených z  rodnej zeme v  rokoch 1944–1946. 
Forum Historiae. 3(1): 1–15.

LENGYELOVÁ, T. 1995. Sociálne zloženie 
obyvateľov mestečiek v  16. a  17. storočí na 
Slovensku. Historický časopis. 43(3): 417–436.

MALINIAK, P. 2009. Človek a krajina Zvolenskej 
kotliny v stredoveku. Banská Bystrica: UMB.

MAREČKOVÁ, M. 1991. Majetková struktúra 
a  sociální rozvrstvení obyvatel východosloven-
ských svobodních královských měst v 17. století. 

Historický časopis. 39(2): 280–293. 

MAREČKOVÁ, M. 1993. “Soziale 
Differenzierung der Frauen in den ostslowakisch-
en Städten im 17. Jahrhundert (am Beispiel 
Bartsfelsd/Bardejov),” in Urbs-Provincia-Orbis. 
Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, s. 51–56. 

MAREČKOVÁ, M. 1994. Majetková struktúra 
a  sociální rozvrstvení obyvatel východosloven-
ských svobodních královských měst v  raním 
novověku. Historický časopis. 42(3): 425–445.

MAREK, M. 2006. Cudzie etniká na stredovekom 
Slovensku. Martin: Matica Slovenská.

MEDVECKÝ, K. A. 1905. Detva. Monografia. 
Ružomberok: Tlačiarne Karla Salvu. (reprint 
1995).

MÉSÁROŠ, J. 1995. Pramene a literatúra k vývo-
ju národnostného zloženia obyvateľstva Uhorska 
v  18. a  19. storočí. Historický časopis. 43(4): 
628–650.

NIEDERLE, L. 1903. Národopisná mapa uher-
ských Slováků na základe sčítání lidu z roku 1900. 
Praha: Národopisní společnost  českoslovanská.

OČOVSKÝ, Š. 1993. Vývoj religióznej štruktúry 
obyvateľstva na Slovensku. Geografický časopis. 
45(2-3): 163–181.

PETROV, A. 1923. K  otázce slovensko-ruské 
etnografické hranice. Česká revue. 16(5-6): 115–
119; 234–243.

PETROV, A. 1924. Národopisná mapa Uher 
podle úředního lexikonu osad z roku 1773. Praha: 
Česká akadémie věd a umění.

PETROV, A. L. 1927. Sborník Fr. Pestyho Helység 
névtara – seznam osad v  Uhrách z. r. 1864–65 
jako pramen historicko-demografických údajů. 
Praha: Česká akadémie věd a umění.

PETROV, A. L. 1928. Příspěvky k  historické de-
mografii Slovenska v XVIII – XIX. století. Praha: 
Česká akademie věd a umění. 

PLAČKO, Š. 2009. Základný demografický pries-
kum matričných záznamov populácie Matejovce 
pri Poprade v  rokoch 1852–1872. Slovenská ar-
chivistika. 44(1): 133–155.

RÁBIK, V. 2006. Nemecké osídlenie na území 
východného Slovenska v  stredoveku: Šarišská 
župa a slovenské časti žúp Abovskej, Zemplínskej 
a Užskej. Bratislava: Karpatonemecký spolok na 
Slovensku.

SÁPOSOVÁ, Z. a  ŠUTAJ, Š. (ed). 2010. 
Povojnové migrácie a  výmena obyvateľstva 
medzi Československom a  Maďarskom. Prešov: 
Universum. 

SIRÁCKÝ, J. 1966. Sťahovanie Slovákov na Dolnú 
zem v 18. a 19. storočí. Bratislava: Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied.

SIRÁCKÝ, J. 1980. Dvestoročné migrácie 
Slovákov. Nový Sad: Spolok Vojvodinských 



206 ANTROPOWEBZIN 3/2012

Slovakistov.

SIRÁCKÝ, J. 2002. Dlhé hľadanie domova. 
Martin: Matica slovenská.

SVETOŇ, J. 1943. Slováci v európskom zahraničí. 
Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení.

SVETOŇ, J. 1958. Obyvateľstvo Slovenska za 
kapitalizmu. Bratislava: SVPL. 

SVETOŇ, J. 1969. Vývoj obyvateľstva na 
Slovensku: Výber z diela. Bratislava: Epocha.

ŠALAMON, P. 1991a. Demografický vývoj Košíc 
v  rokoch 1848–1870. Slovenská archivistika. 
26(1): 56–77.

ŠALAMON, P. 1991b. Demografický vývoj Košíc 
v  rokoch 1870–1918. Slovenská archivistika. 
26(2): 44–61.

ŠIŠJAKOVÁ, J. 2009. Židovská rodina v  kon-
frontácii s povojnovou situáciou a antisemizmom 
na Slovensku (1945–1948). Forum Historiae. 
3(1): 1–12.

ŠMIGEĽ, M. 2008. Banderovci na Slovensku 
(1945 – 1947). Banská Bystrica: UMB.

ŠMIGEĽ, M. 2009. K  otázke lemkovských 
utečencov (z  Poľska) na Slovensku v  rokoch 
1945-1946. Forum Historiae. 3(1): 1–17.

ŠOLTÉS, P. 2009. Tri jazyky, štyri konfesie. 
Etnická a  konfesionálna pluralita na Zemplíne, 
Spiši a v Šariši. Bratislava: SAV.

ŠPIESZ, A. 1958. Sociálne rozvrstvenie 
obyvateľstva Nitrianskej stolice v  polovici 18. 
storočia. Historický časopis. 6(1): 48–71. 

ŠPIESZ, A. a  WATZKA, J. 1966. Poddaní 
v Tekove v 18. storočí: Historicko-štatistická mono-
grafia, Bratislava: SAS.

ŠPROCHA, B. a TIŠLIAR, P. 2008a. Náčrt vývoja 
sobášnosti na Slovensku v  rokoch 1919–1937. 
Bratislava: STIMUL. 

ŠPROCHA, B. a  TIŠLIAR, P. 2008b. Vývoj 
úmrtnosti na Slovensku v  rokoch 1919–1937. 
Bratislava: STIMUL.

ŠPROCHA, B. a  TIŠLIAR, P. 2008c. Plodnosť 
a celková reprodukcia obyvateľstva Slovenska v ro-
koch 1919–1937. Bratislava: STIMUL.

ŠPROCHA, B. a  TIŠLIAR, P. 2009a. Štruktúry 
obyvateľstva Slovenska v  rokoch 1919–1940. 
Bratislava: Infostat. 

ŠPROCHA, B. a  TIŠLIAR, P. 2009b. Populačný 
vývoj Podkarpatskej Rusi I. Demografická re-
produkcia. Bratislava: Infostat.

ŠPROCHA, B. a  TIŠLIAR, P. 2009c. Populačný 
vývoj Podkarpatskej Rusi II. Štruktúry obyvateľstva. 
Bratislava: Infostat.

ŠPROCHA, B. a TIŠLIAR, P. 2012. Demografický 
obraz Slovenska v  sčítaniach ľudu 1919–1940. 
Brno: Tribun EU.

ŠUCHOVÁ, X. 2009. Smutný príbeh zo smut-
ných čias: dve vojny v  rodinom živote Terézie 
Vansovej. Forum Historiae 3(1): 1–13.

ŚWIDER, M. 2009. Povojnové osudy rodín 
z  Horného Sliezska na príklade akadémií 
odnemčovania. Forum Historiae. 3(1): 1–14.

TAJTÁK, L. 1980. Vývin, pohyb a  štrukturálne 
zmeny obyvateľstva na Slovensku v  predvojno-
vom období (1900–1914). Historický časopis. 
28(4): 497–530.

TIŠLIAR, P. 2007a. Mimoriadne sčítanie ľudu na 
Slovensku z  roku 1919: Príspevok k  populačným 
dejinám Slovenska. Bratislava: STATIS.

TIŠLIAR, P. 2007b: Predpoklady k  uzavretiu 
a ukončeniu manželstva na Slovensku v medzivo-
jnovom období. Slovenská štatistika a  demogra-
fia. 17(1-2): 93–105.

TIŠLIAR, P. 2008. “Nemecké národnostné os-
trovy na Slovensku podľa výsledkov Šrobárovho 
popisu ľudu z  roku 1919,” in Historica. 47. Ed. 
P. Tišliar.  Bratislava: Univerzita Komenského 
Bratislava. s. 89–118. 

TIŠLIAR, P. 2009. Etnická a  konfesionálna 
štruktúra obyvateľstva Gemera a  Malohontu: 
prehľad stavu podľa vybraných statických 
prameňov v 18.–1. pol. 20. storočia. Brno: Tribun 
EU.

TIŠLIAR, P. 2010. “Sčítanie ľudu z  roku 1940: 
k niektorým aspektom organizovania a priebehu” 
in Život v  Slovenskej republike: Slovenská repub-
lika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX. Ed. 
P. SOKOLOVIČ.  Bratislava: ÚPN, s. 25–35.

TIŠLIAR, P. 2011a. K historickej demografii a de-
mografickej histórii na Slovensku. Historická de-
mografie. 35(2): 179–185. 

TIŠLIAR, P. 2011b. Národnostný kataster 
Slovenska v  roku 1940. Bratislava: MVSR – 
Slovenský národný archív v Bratislave.

VARSIK, B. 1940. Národnostná hranica 
slovensko-maďarská v ostatných dvoch storočiach. 
Bratislava: SUS.

VARSIK, B. 1964. Osídlenie Košickej kotliny I. 
Bratislava: SAV. 

VARSIK, B. 1973. Osídlenie Košickej kotliny II. 
Bratislava: SAV. 

VARSIK, B. 1977. Osídlenie Košickej kotliny III.: 
s  osobitným zreteľom na celé východné Slovensko 
a horné Potisie. Bratislava: SAV. 

VARSIK, B. 1984. Z osídlenia západného a stred-
ného Slovenska v stredoveku. Bratislava: VEDA. 

VEREŠ, P. 1983. Vývoj plodnosti na Slovensku 
v letech 1880-1910. Demografie 25: 203–208.

ZÁVACKÁ, M. 2009. Nová žena v  útoku a  v  ob-
rane. Druha svetová vojna v  časopise Katolíckej 
jednoty žien. Forum Historiae. 3(1): 1–13.



JÁN GOLIAN: MENIACE SA TRENDY VÝSKUMU MINULOSTI POPULÁCIE NA SLOVENSKU 207

ZSOLDOS, A. 2012. Systém príbuzen-
ských vzťahov latinských kupcov Ostrihome 
a  Stoličnom Belehrade v  13.–14. storočí. Forum 
Historiae. 6(1): 14–20.

ŽIGO, P. 2012. Pomenovania príslušníkov rodiny 
a  rodinných vzťahov v  predspisovnej slovenčine. 
Forum Historiae. 6(1): 1–13.

ŽUDEL, J. 1965. Osídlenie a pohyb obyvateľstva 
na červenokamenskom panstve za Fuggerovcov 
v rokoch 1535 – 1583. Historický časopis. 13(4): 
571–599.

ŽUDEL, J. 1987a. Obyvateľstvo slobodných 
kráľovských miest na Slovensku v 2. polovici 18. 
storočia. Geografický časopis. 39: 148–168. 

ŽUDEL, J. 1987b. Súpisy obyvateľstva slobod-
ných kráľovských miest na Slovensku z  2. po-
lovice 18. storočia. Slovenská archivistika. 22: 
82–101.

ŽUDEL, J. 1991. Náboženská štruktúra 
obyvateľstva slobodných kráľovských miest na 
Slovensku v 2. polovici 18. storočia. Geografický 
časopis. 43(3): 215–230. 

ŽUDEL, J. 1992. Národnostná štruktúra 
obyvateľstva na južnom Slovensku v  1. polovici 
18. storočia. Geografický časopis 44(2): 140–148.

ŽUDEL, J. 1993. Národnostná štruktúra 
obyvateľstva Slovenska roku 1880. Geografický 
časopis. 45(1): 3–17.



208 ANTROPOWEBZIN 3/2012



ANTROPOWEBZIN 3/2012 209

prOměny přístupů studia neandertálCů 
– S PŘÍKLADEM VÝZKUMŮ V PORTUGALSKU

Petr Tůma *† – Jiří Šneberger*– Roman Hošek* – Johnathan Haws** – Michael Benedetti †† – 
Lukáš Friedl *‡

* Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni
† Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

** Department of Anthropology, University of Louisville, Louisville, Kentucky, USA
†† Department of Geography and Geology, University of North Carolina Wilmington, Wilmington, 

North Carolina, USA
‡ Department of Anthropology, Tulane University, New Orleans, Louisiana, USA

petr.tuuma@gmail.com, lukas.friedl@gmail.com

Changes in approach of Neanderthal study  
– Research in Lapa do Picareiro, Portugal

Abstract—Neandetherthal skeletal remains are 
the first described and longest-studied modern 
human ancestors. The history of research on 
Neanderthals dates back to the discovery of the 
first specimen in the Feldhoffer cave in 1856. 
Initially, the debate focused on the taxonomic po-
sition of the Neanderthals and their exact anatom-
ical relationship with modern humans. Later re-
search concentrated on many other issues includ-
ing partial aspects of life, biological and cultural 
adaptation to glacial conditions in Europe, issues 
of diet and health, or issues such as paleobiology 
of Neanderthals (reproductive behavior, ontoge-
ny, mortality). Another important direction is the 
question of Neanderthal extinction in the period 
between 30 to 25 thousand years BP. This paper 
provides an overview of the research directions 
related to Neanderthals in the context of new dis-
coveries of skeletal remains and the development 
of new methods of study. The authors use the spe-
cific research conducted on the Lapa do Picareiro 
site in Portugal as an example of a research aimed 
at the reconstruction of Neanderthal environ-
ment and Neanderthal behavior.

Keywords—Neanderthals, paleogenetics, diet,   
paleopathology, paleoecology, paleobiology,  
adaptation, Lapa do Picareiro

ÚvOd1

KOSTERNÍ pozůstatky neandertálců jsou 
prvními objevenými a nejdéle studovanými 

1 Výzkum jeskyně Lapa do Picareiro byl podpořen 

doklady existence vyhynulých předků moder-
ního člověka. Neandertálci patří také k prvním 
stálým obyvatelům Evropy – jejich rozšíření 
zahrnovalo většinu pevninské Evropy a západní 
Asie, a časově sahá zhruba od 250 tis. let až do 
období příchodu anatomicky moderního člo-
věka kolem 30 tisíc let BP (Stringer a  Gamble, 
1993).

První kosterní pozůstatky připsané nean-
dertálskému člověku byly nalezeny ve vápenco-
vé jeskyni Feldhof v Neandrově údolí roku 1856. 
Do roku 1900 pak byly ohlášeny další nálezy ne-
andertálců z  řady jeskynních lokalit v  západní 
a jižní Evropě – v roce 1886 jeskyně Spy v Belgii, 
v  roce 1899 jeskyně Krapina v  Chorvatsku. 
Stejně tak byly zpětně popsány nálezy nean-
dertálců předcházející nálezům z  Feldhoferu 

– Engis v  Belgii z  roku 1830 a  Forbe´s  Quarry 
z  Gibraltaru z  roku 1848. Tyto nálezy byly dří-
ve popisovány jako patologičtí jedinci trpící 
rozsáhlými deformacemi (Stringer a  Gamble, 
1993). 

Jakmile byl Feldhofer 1 uznán jako typový je-
dinec vyhynulého druhu člověka (definován na 
základě specifické kombinace morfologických 
znaků lebky a  zubů (Hublin, 2006)), vyvstala 
otázka přesného vztahu neandertálců k  člo-
věku a  jejich místa v  evoluci. V  současné době 
existují dva základní pohledy na jejich evoluční 

Grantovými agenturami Západočeské univerzity (gran-
tové číslo: SGS-2012-018) a  National Geographic (gran-
tové číslo: 9108-12). Publikace článku byla podopořena 
grantem AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 
Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-
031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.
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vztah. První pohled vycházející z modelu multi-
regionální evoluce člověka (Frayer et al., 1994; 
Wolpoff et al., 2000) předpokládá kontinuální 
evoluci člověka na území Evropy z  lokální vari-
anty druhu Homo erectus v období od 700 tisíc 
let BP. Neandertálci by v tomto případě byli pod-
druhem či sub-populací – Homo sapiens nean-
derthalensis, která významně přispěla k evoluci 
prvních obyvatel Evropy (Harvati et al., 2004). 
Druhý model předpokládá, že starší regionální 
populace člověka byly nahrazeny anatomicky 
moderním člověkem, který se vyvinul a  mig-
roval z  afrického kontinentu (out of Africa); 
(Stringer a  Andrews, 1988). Pokud by platila 
tato hypotéza, neandertálci by byli oním regio-
nálním druhem Homo neanderthalensis, který 
byl nahrazen anatomicky moderním Homo sa-
piens.

Protože samotná otázka druhového zařaze-
ní zůstává prozatím nerozhodnuta a  není hlav-
ním tématem příspěvku, používáme v textu ne-
formální označení „neandertálci“, tak jak bylo 
definováno Tattersallem a  Schwarzem (1999): 
morfologicky odlišitelná skupina homininů 
s  velkým mozkem, kteří obývali Evropu a  zá-
pad Asie v období 200 až 30 tisíc let BP. Jejich 
morfologie je kombinací unikátních kraniálních 
a  postkraniálních znaků, ale také sdílejí celou 
řadu odvozených kosterních znaků společných 
pro ostatní homininy euroasijské větve, která se 
diverzifikovala od afrických homininů v období 
kolem 500 tisíc let BP.

Postupem času se tak otázka přesného dru-
hového zařazení neandertálců stala jen jedním 
z dílčích směrů bádání, místo toho se badatelé 
s rostoucím počtem nálezů zaměřili i na další je-
jich aspekty života. Předmětem zájmu různých 
badatelů se stala otázka biologické a  kulturní 
adaptace neandertálců na prostředí poslední 
doby ledové (např. Hublin, 2006; Churchill, 
2006b; Tzedakis et al., 2007) a  s  tím spojená 
otázka materiální kultury, používání nástrojů či 
umění (např. Foley a Lahr, 2003; Hublin et al., 
1996; Zilhão, 2006). 

K  dalším směrům patří otázky týkající 
se stravy neandertálců (např. Bocherens et 
al., 2005; Richards et al., 2000), způsobu ži-
vota nebo zdravotního stavu (např. Defleur 
et al., 1999; Trinkaus, 1978, 1985b; Trinkaus 
a Zimmerman, 1982). 

S  nálezy nedospělých jedinců se pak pojí 
otázky paleobiologie neandertálců, encefali-

zace, reprodukce a  vývoje (např. Bruner et al., 
2003; Ponce de León et al., 2008; Tůma, 2012; 
Weaver a  Hublin, 2009; Zollikofer a  Ponce de 
León, 2010). S tím souvisejí i otázky pohlavního 
dimorfismu (Brůžek, 1996, 2002; Coqueugniot 
et al., 2000) a věku fosilních pozůstatků (Corsini 
et al., 2005) důležitých pro další paleobiologic-
ké studie a dále otázky o úmrtnosti neandertálců 
a v obecné rovině jejich demografické paramet-
ry (např. Pettitt, 2002; Trinkaus, 2011b).

V centru zájmu badatelů je pak samozřejmě 
i vyhynutí neandertálců a jeho možné příčiny, ať 
jako výsledek klimatických změn (např. d’Erri-
co a Sánchez Goñi, 2003), či jako výsledek kom-
petice s anatomicky moderním člověkem (např. 
Banks et al., 2008). 

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout pře-
hled hlavních otázek bádání spojených s  ne-
andertálci a  zachytit proměny přístupů a  vý-
zkumných otázek v  kontextu nových objevů 
kosterních pozůstatků a  s  rozvojem nových 
metod studia. Otázka změny přístupu k  jejich 
studiu pak bude diskutována na příkladě výzku-
mu probíhajícího v  lokalitě Lapa do Picareiro 
v  Portugalsku (Bicho et al., 2006; Bicho et al., 
2003). 

Následující sekce textu představují hlavní 
směry výzkumu neandertálců tak, jak se dílčí 
směry rozvíjely, a  přehled dosavadních po-
znatků a  recentních výzkumů v  dané oblasti. 
Samotné sekce jsou pak také řazeny chronolo-
gicky, jak se studium neandertálců rozšiřovalo 
a specializovalo.

hlavní směry a Otázky bádání

Způsob života neandertálců
Širší skupinou otázek týkajících se neandertálců 
jsou otázky spojené se způsobem jejich života – 
především jsou to otázky ohledně způsobu opat-
ření a  zpracování stravy; dále o  životních pod-
mínkách v prostředí glaciální Evropy a Blízkého 
východu a s tím také spojený zájem o výskyt zra-
nění plynoucí z výskytu v daném prostředí.

Rekonstrukce stravy a způsobu jejího získá-
vání je postavena na několika možných přístu-
pech. Jednak lze stravu rekonstruovat přímo 
z nalezených kosterních pozůstatků neandertál-
ců nebo z archeologických nálezů s nimi asocio-
vaných, případně prostřednictvím tafonomické 
a  taxonomické analýzy kosterních pozůstatků 
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zvířat. Přímo z kosterních pozůstatků lze získat 
organický materiál (nejčastěji kolagen) a  pro-
vést analýzu stabilních izotopů uhlíku (δ 13C) 
a  dusíku (δ 15N). Tímto způsobem je možné 
rekonstruovat původ bílkovin z  rostlinných či 
zvířecích zdrojů, přičemž provedené studie 
naznačují, že neandertálci získávali většinu 
proteinů z  masa ulovených zvířat (Bocherens 
et al., 2005; Richards et al., 2000). Dalším pří-
mým způsobem získání informace o subsistenci 
neandertálců je prostřednictvím mikroskopické 
analýzy opotřebení zubní skloviny, která skrze 
podobnosti se současnými populacemi vyu-
žívajícími primárně lov zvěře (např. Inuité); 
(Lalueza et al., 1996) taktéž naznačuje význam-
ný podíl masité stravy u neandertálců ve srovná-
ní s moderním člověkem (Fiorenza et al., 2011). 
K  nepřímým způsobům rekonstrukce stravy 
neandertálců pak patří mikroskopické analýzy 
opotřebení jejich nástrojů ukazující používání 
nástrojů jak na zpracování masité, tak i  rost-
linné stravy (Hardy, 2004). A dále je důležitým 
zdrojem informací analýza kosterních pozůs-
tatků zvěře z neandertálských lokalit. Nalézány 
jsou především pozůstatky střední a  velké fau-
ny, nejčastěji bovidů (předků dnešních turů, 
rod Bos) a  equidů (předků dnešních koní, rod 
Equus); (Berger a  Trinkaus, 1995; Bocherens 
et al., 2005; Daujeard a Moncel, 2010), ale také 
pozůstatky malé fauny – malých savců, ptáků 
a  ryb (Hardy a  Moncel, 2011). K  poslednímu 
okruhu otázek spojených se subsistencí nean-
dertálců patří otázky týkající se lokální vari-
ability stravy, např. v  přímořských oblastech 
využívání i  mořských zdrojů potravy (Haws et 
al., 2011; Hockett a Haws, 2003; Stringer et al., 
2008) nebo otázky celkové efektivity lovecko-

-sběračské subsistence neandertálců (Sorensen 
a Leonard, 2001), možnosti studia mobility ne-
andertálců (Hora a Sládek, 2011) a obecně srov-
nání mobility u lovecko-sběračských a usedlých 
populací minulosti (Ruff et al., 2006; Sládek et 
al., 2006).

S lovecko-sběračským způsobem života pak 
souvisí i  způsob života a  zdravotní stav nean-
dertálců, přičemž obojí bylo zásadně ovlivněno 
prostředím glaciální Evropy. Byli neandertálci 
aktivními lovci, či mrchožrouty? Analýzy kos-
terních kumulací v  neandertálských sídlištích 
ukazují, že neandertálci svou kořist opravdu 
lovili, včetně tehdejší velké fauny (Bocherens et 
al., 2005). Tento závěr je podporován také po-
znatky získanými z  jejich kosterních pozůstat-

ků, které jsou charakteristické vysokou mírou 
výskytu zranění hlavy a trupu, které odpovídají 
zraněním popsaným u  jezdců rodea (Berger 
a Trinkaus, 1995).

Z analýzy stop zranění a nemocí pak vychází 
další řada otázek, které jsou recentně studovány. 
Jedná se především o doklady výskytu péče a zá-
jmu neandertálců o  ostatní členy skupiny a  na-
opak o doklady výskytu interpersonálního násilí. 
S tím také souvisejí neuzavřené debaty o výsky-
tu kanibalismu mezi neandertálci (Defleur et 
al., 1999; Trinkaus, 1985a; White a Toth, 1991). 
Celkově pak takové otázky odkazují na širší de-
baty o charakteru sociální struktury neandertál-
ců.

Základním dokladem péče popsaným na 
kosterních pozůstatcích jsou taková zranění 
a  patologické změny, které by byly pro jedince 
bez zásahu ostatních fatální, anebo by znemož-
ňovali jedinci efektivně získávat potravu, a  byl 
by tak odkázán na pomoc ostatních členů sku-
piny (Lebel et al., 2001). Příkladem může být 
nález Shanidar 1, který trpěl celou řadou zho-
jených zranění postkraniálního skeletu (včet-
ně vážného zranění paže a  výraznou atrofií), 
lebky a  nesl známky osteomyelitidy (Trinkaus 
a  Zimmerman, 1982), nebo La Chapelle-aux-
Saints 1, jedinec, který ztratil velkou část den-
tice a  nemohl pravděpodobně přijímat pevnou 
stravu (DeGusta, 2002; Trinkaus, 1985b). K po-
dobným závěrům pak docházejí badatelé v  pří-
padě nálezu Aubersier 11 (středně pleistocénní 
nález, který však pravděpodobně lze zařadit do 
evoluční linie vedoucí k  neandertálcům), který 
nese známky rozsáhlé resorpce alveolární ob-
lasti dolní čelisti v důsledku zánětu, a je možné, 
že se jedná o  jeden z  nejstarších dokladů péče 
u homininů (Lebel et al., 2001). 

Nepřímým dokladem o  možnostech péče 
u  neandertálců je i  hypoteticky komplikova-
ný porodní mechanismus (Franciscus, 2009; 
Rosenberg a  Trevathan, 2002). Zvětšení veli-
kosti mozku v  důsledku encefalizace a  změna 
morfologie pánve, jako odpovědi na požadavek 
efektivní lokomoce vedla k  určitým změnám 
porodního mechanismu u  anatomicky moder-
ního člověka a pravděpodobně i u neandertálců. 
Kontrola průchodu plodu porodními cestami, 
kdy dochází k rotaci hlavičky plodu je z hlediska 
matky komplikované (může to platit i  pro ná-
slednou poporodní péči jako například zabez-
pečit dýchání); (Franciscus, 2009). Na základě 
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toho badatelé předpokládají, že u neandertálců 
už byla přítomna instituce asistovaného poro-
du, kdy matce pomáhali další členové skupiny 
(pravděpodobně starší ženy) (Franciscus, 2009; 
Rosenberg a Trevathan, 2002; Weaver a Hublin, 
2009).

V  několika případech byly identifikovány 
kosterní léze, jejichž umístění a charakter vzni-
ku mohou nasvědčovat možnosti násilného 
vzniku zranění. Dva nejznámější a nejvýraznější 
nálezy neandertálců se stopami násilí na koster-
ních pozůstatcích jsou Shanidar 3, jehož žebra 
nesou známky zranění, které mohlo být způ-
sobeno šípem či vrhacím oštěpem a mohlo být 
příčinou smrti jedince (Churchill et al., 2009), 
a dále nález jedince ze St. Cézaire se zraněním, 
které bylo způsobeno ostrým rovným předmě-
tem čepelovitého tvaru. Zranění nebylo fatální, 
ale umístění a charakter zranění odpovídají ná-
silnému původu (Zollikofer et al., 2002). 

S  výskytem interpersonálního násilí je pak 
i spojená otázka kanibalismu. Na základě analý-
zy zářezů na kosterních pozůstatcích v místech 
svalových úponů pak uvažují někteří badatelé 
o  častějším výskytu kanibalismu (Defleur et 
al., 1999). Například nález neandertálské lebky 
Circeo 1 z jeskyně Guattari v Itálii byl interpreto-
ván jako možný doklad rituálního kanibalismu 
či získávání trofejí (White a Toth, 1991).

Paleoekologie a adaptace neandertálců
Životní prostředí v  období paleolitu, jeho pro-
měny a  také způsoby přizpůsobení neandertál-
ců na toto prostředí a jeho případné změny jsou 
oblastí, v nichž je recentní badatelský posun vel-
mi výrazný, neboť ekologické a klimatické změ-
ny mohou být jednou z příčin vyhynutí neander-
tálců v období kolem 30 tisíc let BP (Golovanova 
et al., 2010; Tzedakis et al., 2007).

Pro tyto otázky je důležitá rekonstrukce ži-
votního prostředí a klimatu v poslední glaciální 
fázi. Klimatické změny mohou badatelé rekon-
struovat prostřednictvím poměru izotopů kys-
líku (δ 16O) z oceánských sedimentů a ledovců, 
kde se poměr izotopů mění v  závislosti na tep-
lotě atmosféry (Conroy, 1997; Sánchez Goñi et 
al., 2002), nebo prostřednictvím analýzy izoto-
pu uhlíku (δ 14C), v  jehož produkci docházelo 
v  globálním měřítku ke změnám v  důsledku 
glaciace, kdy se měnilo zastoupení izotopů uh-
líku v  důsledku dlouhodobého kolísání teplo-
ty (Hughen et al., 2004; Hughen et al., 2006). 

Dalším způsobem jak rekonstruovat životní 
prostřední je prostřednictvím analýzy zbytků 
tehdejší flory a  fauny, které také referují o  cha-
rakteru a změnách životního prostředí. Floru je 
možné studovat prostřednictvím palynologické 
analýzy (Sánchez Goñi et al., 1999) a studium 
kosterních pozůstatků pak může přinést infor-
mace o  druhové skladbě a  rozšíření ekologic-
kých nik jednotlivých druhů (Kovarovic et al., 
2002). Analýza kosterních pozůstatků pravěké 
fauny pak také může pomoci s  interpretacemi 
adaptací předků člověka na chladné či teplé 
prostředí (Stewart, 2005), díky působení geo-
graficko-ekologických pravidel (Bergmanovo 
a  Allenovo pravidlo); (Katzmarzyk a  Leonard, 
1998).

Samotné adaptace neandertálců na chlad-
né prostředí glaciální Evropy jsou pak dalšími 
zkoumanými otázkami. Z  kosterních pozůs-
tatků jsou analyzovány biologické adaptace 
na chladné klima, prostřednictvím srovnání 
tělesných proporcí (relativní délka končetin) 
neandertálců a anatomicky moderních lidí z po-
pulací různých klimatických pásem (Holliday, 
1997), srovnáváním velikosti těla (BMI, povrch 
těla, pánevní šířka); (Katzmarzyk a  Leonard, 
1998; Ruff, 2002) či z  hlediska termoregulace 
a  využívání tělesné energie (Sørensen, 2009). 
Dále je pak například diskutována morfologie 
obličeje, respektive nasální oblasti neandertálců 
z hlediska adaptace na chladný vzduch a zacho-
vání tělesného tepla (Franciscus, 2003; Holton 
a  Franciscus, 2008). Biologická adaptace ne-
andertálců na chladné prostředí je některými 
autory označována jako ekvifinální výsledek díl-
čích adaptací dlouhého časového úseku konce 
pleistocénu (Hublin, 2006; Churchill, 2006a; 
Churchill, 2006b).

Kromě biologických adaptací jsou u  nean-
dertálců zkoumány i kulturní adaptace, jako jsou 
lovecko-sběračský způsob subsistence nebo po-
užívaná materiální kultura. O  přizpůsobení se 
chladnému prostřední prostřednictvím kultur-
ních praktik svědčí např. způsob získávání po-
travy, tj. sběr a lov velké zvěře, která poskytovala 
dostatečný příjem proteinů v potravě (Sorensen 
a Leonard, 2001), a dále rozvoj loveckých tech-
nik, které umožnily i lov velké fauny, například 
sezonní lov migrující zvěře nebo využívání do-
časných loveckých základen mimo permanent-
ní osídlení, systematické zpracovávání ulovené 
zvěře a  tepelná úprava (Daujeard a  Moncel, 
2010; Rendu, 2010) nebo využívání mořských 
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zdrojů z pobřežních lokalit a jejich transport do 
vnitrozemí (Bicho a  Haws, 2008; Haws et al., 
2010; Stringer et al., 2008). S otázkou kulturní 
adaptace na chladné prostředí je spojená i  de-
bata o  schopnosti neandertálců využívat a  roz-
víjet technologie, které by usnadnily život v tak 
nehostinných podmínkách, například vyrábění 
složitějšího oblečení či obuvi (Gilligan, 2007; 
Trinkaus, 2005).

Paleobiologie a paleodemografie neandertálců
Otázky spojené s  paleobiologií neandertál-
ců, jsou dalším velkým směrem v  současném 
paleoantropologickém výzkumu. Jsou to pře-
devším otázky ohledně morfologické evoluce 
neandertálců, dále otázka velikosti mozku a en-
cefalizace u neandertálců a také otázky spojené 
s  reprodukcí neandertálců a  jejich demogra-
fického vývoje. V  kontextu posledních objevů 
kosterních pozůstatků (např. Golovanova et 
al., 1999) a  rozvoje metod geometrické morfo-
metrie (Gunz et al., 2009) pak ve studiu nean-
dertálců dostávají prostor i nálezy nedospělých 
jedinců, jejichž některé aspekty byly doposud 
podbádané s  ohledem na nedostatečný počet 
jedinců a  chybějící adekvátní technologický 
a metodický aparát (Zollikofer a Ponce de León, 
2010). Nyní je tak studována i ontogeneze nean-
dertálců a anatomicky moderních lidí v evoluční 
perspektivě.

Morfologie už tak není studována jen pro 
taxonomické účely, ale také pro pochopení 
evoluční historie a podmínek, které se na jejím 
utváření podílely. V  případě neandertálců byl 
tak vytvořen akreční model vývoje morfologie 
ve středním a  pozdním pleistocénu (780 – 11 
tisíc let BP), kdy docházelo postupně k zvyšová-
ní frekvence jednotlivých odvozených morfolo-
gických znaků u  pre-neandertálských populací 
Evropy (Hublin, 2006; Stringer a Hublin, 1999). 
Zároveň jsou zkoumány biologické (ontogene-
tické) mechanismy – jakým způsobem takové 
znaky vznikají na kostře. Zde se diskutuje hlav-
ně vliv endokrinního systému podporujícího 
rychlejší růst tkání (Churchill, 2006b; Smith, 
1991).

Podobně je tomu i  ve studiu encefalizace 
a vývoje mozku. Kromě odhadu velikosti mozku 
neandertálců z nalezených kosterních pozůstat-
ků nebo fosilních odlitků mozkovny (Holloway 
et al., 2004) jsou zkoumány i  neurologické 
a funkční aspekty vývoje jejich mozku (Blažek et 

al., 2011; Bruner, 2008; Bruner a Manzi, 2008; 
Rosas et al., 2008) a  dále také otázka evoluce 
kognitivních schopností (Neubauer a  Hublin, 
in press) a  rozvoje sociálního chování (Aiello 
a Dunbar, 1993; Dunbar, 1998).

S nálezy nedospělých jedinců jsou pak nyní 
spojeny aktuální otázky o  ontogenezi nean-
dertálců a  vývoji jejich specifické morfologie 
postkraniálního skeletu, lebky a  faciální oblas-
ti (Bastir et al., 2007; Gunz et al., 2011) nebo 
dentice (Smith et al., 2007), vývoji mozku 
a také rozvoji samotných metod jeho studia, ať 
už prostřednictvím virtuálních metod a geome-
trické morfometrie (Gunz et al., 2009; Ponce de 
León et al., 2008), či odhadem velikosti mozku 
nedospělých jedinců na základě velikosti mozku 
dospělých jedinců (Tůma, 2012).

Další velkou oblastí studia je otázka repro-
dukce a křížení neandertálců – jednak je to mož-
nost křížení neandertálců s  anatomicky moder-
ními lidmi, jak naznačují výsledky genetických 
analýz (Green et al., 2010) nebo nalezené kos-
terní pozůstatky z  Lagar Velho (hypotetický 
kříženec neandertálce a anatomicky moderního 
člověka); (Duarte et al., 1999), a dále je to otáz-
ka samotného porodního mechanismu nean-
dertálců, o  jehož podobě a komplikovanosti se 
vede debata, založená na rekonstrukcích nean-
dertálské pánve (Tabun C1) a  rekonstrukcích 
novorozenců (Mezmaiskaya, Le Moustier 2); 
(Franciscus, 2009; Ponce de León et al., 2008; 
Weaver a Hublin, 2009).

S  reprodukcí pak souvisejí i  debaty o  popu-
lační dynamice a  demografickém vývoji nean-
dertálců (Trinkaus, 2011a, b), kdy se předpo-
kládá, že neandertálci byli vystaveni dlouho-
dobému demografickému stresu v  důsledku 
požadavku neustálé mobility a vysoké míře zra-
nění při přesunu či lovu (Pettitt, 2002; Trinkaus, 
1995).

Paleogenetika neandertálců a studium DNA
Studium staré DNA z kosterních a fosilních po-
zůstatků člověka zůstávalo dlouho dobu mimo 
hlavní pozornost badatelů kvůli limitovaným 
možnostem extrakce DNA z  nálezů, špatné za-
chovalosti DNA a kvůli technickým omezením 
samotných genetických metod. Až v  80. letech 
20. století se podařilo úspěšně odebrat analy-
zovatelné vzorky DNA a mitochondriální DNA 
z  pozůstatků pravěkého druhu zebry quagga 
(Equus quagga); (Higuchi et al., 1984) a  ná-
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sledně i  z  pozůstatků 2400 let staré egyptské 
mumie (Pääbo, 1985; Pääbo, 1986), a  tím se 
otevřela i možnost genetického studia minulosti 
člověka a  jeho předků. V  případě studia nean-
dertálců pak byl výzkum DNA limitován přede-
vším zachovalostí úseků DNA a možností jejich 
úspěšného replikování a sekvenování, proto se 
nejdříve podařilo získat z  fosilních pozůstatků 
mtDNA, která je jednodušší a  v  živé buňce se 
jí vyskytuje větší množství než DNA jaderné 
(O‘Rourke et al., 2000). Hlavní otázkou studia 
neandertálské DNA a  mtDNA bylo podpoření 
či zamítnutí hypotéz o  možném podílu nean-
dertálské DNA v DNA anatomicky moderního 
člověka, a  zodpovězení tak otázek o  možném 
genovém toku a  křížení mezi oběma popula-
cemi (Ingman et al., 2000; Krings et al., 1997; 
Ovchinnikov et al., 2000). Z  analýzy srovnání 
mtDNA neandertálců a moderních lidí se bada-
telé domnívali, že ke genovému toku mezi obě-
ma populacemi v  Evropě nedocházelo (Currat 
a  Excoffier, 2004; Krings et al., 1997). Podle 
analýzy mtDNA došlo k  divergenci obou linií 
směřujících k neandertálcům a anatomicky mo-
dernímu člověku v období mezi 750 a 300 tisíci 
lety BP (Krings et al., 1997).

S rozvojem metod extrakce DNA a odebírá-
ní vzorků z nových nálezů kosterních pozůstatků 
se postupem času podařilo sestavit i podstatnou 
část sekvence jaderné DNA neandertálců, která 
změnila pohled na podíl neandertálců na evolu-
ci moderních lidí (Green et al., 2010; Green et 
al., 2006). Z  analýzy jaderného genomu nean-
dertálců a moderních lidí vyplývá, že eurasijské 
populace moderního člověka sdílí s  neander-
tálci více genetických variant úseků genomu 
než s  populacemi v  subsaharské Africe, což by 
naznačovalo možný genový tok od neandertál-
ců k  modernímu člověku (Green et al., 2010). 
Takto se výzkum neandertálské DNA přesunul 
k  otázkám, do jaké míry a  jakým způsobem se 
neandertálci podíleli na evoluci moderního člo-
věka v Evropě a na Blízkém východě. Specificky 
kdy a kde mohlo docházet ke křížení neandertál-
ců a  anatomicky moderních lidí a  následně na-
hrazení neandertálců moderními lidmi (Wang 
et al., 2012). Podle posledních provedených 
analýz by k  poslednímu genovému toku mezi 
neandertálci a  moderními lidmi mohlo dochá-
zet v období 65 až 47 tisíc let BP (Sankararaman 
et al., 2012).

Další směr otázek spojených s  výzkumem 
DNA a neandertálců se týká genetického pozadí 

evoluce mozku a encefalizace (např. Evans et al., 
2006; Horrobin, 1999; Zhang, 2003) nebo otá-
zek spojených s  pozadím vývoje řeči skrze gen 
FOXP2 (např. Enard et al., 2002) a jeho přítom-
nost či nepřítomnost v neandertálském genomu 
(např. Coop et al., 2008; Noonan, 2010).

Teorie vyhynutí neandertálců
Posledním významným teoretickým problé-
mem, kterým se badatelé zabývají, je samotný 
osud neandertálců a příčiny jejich vyhynutí v ob-
dobí kolem 30–25 tisíc let BP. Teorií existuje celá 
řada, od hypotéz založených na klimatických 
faktorech přes působení patogenů až po vliv 
kompetice s anatomicky moderním člověkem.

Teorie založené na změně klimatických pod-
mínek předpokládají, že se neandertálci, ať už 
biologicky, nebo kulturně, nedokázali vyrovnat 
s  touto změnou, a  to vedlo nakonec k  jejich vy-
mizení (d’Errico a Sánchez Goñi, 2003). Názory 
na to, co bylo onou změnou klimatu, se také růz-
ní, někteří badatelé naznačují vliv doby ledové 
a  změnu potravního složení (Jiménez-Espejo 
et al., 2007), extrémní chlad a neschopnost ne-
andertálců přizpůsobit se jako anatomicky mo-
derní člověk lepším odíváním (Gilligan, 2007) 
nebo jejich vyhynutí zapříčiněné „vulkanickou 
zimou“ na severní polokouli v  důsledku ma-
sivní sopečné erupce (Golovanova et al., 2010; 
Tzedakis et al., 2007).

Další názory na vyhynutí neandertálců jsou 
založeny na možnosti působení patogenů v  ne-
andertálské populaci. Jedna z  teorií předpoklá-
dá dlouhodobé vystavení populace Creutzfeldt-
Jakobově nemoci v  důsledku pojídání nervové 
tkáně divoké zvěře (či kanibalismu); (Chiarelli, 
2004) nebo v  důsledku virové epidemie způso-
bené kmeny, na které nebyl imunitní systém 
neandertálců adaptován a které byly do Evropy 
zavlečeny anatomicky moderními lidmi z Afriky 
(Wolff a Greenwood, 2010).

Poslední velkou skupinou hypotéz o  příči-
nách vyhynutí neandertálců jsou hypotézy za-
ložené na vlivu anatomicky moderního člověka. 
Některé teorie předpokládají dlouhodobou vzá-
jemnou koexistenci, či dokonce možné křížení 
moderních lidí a  neandertálců (Duarte et al., 
1999) s  jejich postupným vytlačením, případ-
ně dlouhodobou kompetici o  zdroje, ve které 
nemohli neandertálci konkurovat technicky 
vyspělejšímu anatomicky modernímu člověku 
(Banks et al., 2008). Extrémnější teorie pak do-
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konce naznačují možnost záměrné genocidy ne-
andertálců moderními lidmi (Diamond, 2000).

diskuze – výzkumy v pOrtuGalsku

Výzkum v  lokalitě Lapa do Picareiro 
v  Portugalsku je příkladem výzkumu, který se 
snaží poskytnout materiál pro studium nean-
dertálců a  snaží se zasadit neandertálce do šir-
šího paleoenvironmentálního kontextu. Jeskyně 
Lapa do Picareiro je situována v  centrálním 
Portugalsku v pohoří Serra d´Aire a byla objeve-
na v 50. letech, samotný výzkum pak probíhá od 
90. let pod vedením João Zilhão a od roku 2006 
přebral vedení výzkumu Jonathan Haws (Bicho 
et al., 2009; Bicho a  Haws, 2012; Bicho et al., 
2003).

Výzkum jeskyně Lapa do Picareiro je sou-
částí série tří interdisciplinárně zkoumaných 
lokalit: Lapa do Picareiro – Mira Nascente – 
Praia Rei Cortiço – které dohromady pomáhají 
tvořit určitý obraz o celkovém prostředí, v němž 
neandertálci žili na západě Ibérie. Velký díl na 
tom nesou i dvě zmíněné pobřežní lokality Mira 
Nascente, ležící na pobřežním útesu přibližně 
10 km severně od Nazaré, a  Praia Rei Cortiço 
nacházející se 40 km jižně od Mira Nascente. 
Nejde pouze o archeologická naleziště s nejlépe 
datovanou štípanou a  retušovanou industrií té 
doby v Portugalsku (Haws et al., 2010), ale také 
o  jejich jedinečnou zachovalost, neboť většina 
podobných lokalit se nyní nachází pod mořskou 
hladinou, tyto dvě lokality byly zachovány díky 
tektonickému vyzvednutí této části pobřeží nad 
úroveň rozšiřujícího se oceánu po skončení 
doby ledové (Benedetti et al., 2009; Haws et al., 
2011; Haws et al., 2010).

Výzkumy z  portugalského pobřeží ukazují 
neandertálce v  novém světle, neboť přinášejí 
svědectví o jejich mnohem širší adaptabilitě ve 
zdrojích potravy, technologiích i  ve využívání 
dostupných zdrojů v krajině. Nálezy štípané in-
dustrie z  lokálního pazourku a  malý výskyt im-
portovaných materiálů naznačují, že obyvatelé 
pobřeží využívali i místních zdrojů pro vytváře-
ní nástrojů, čímž se Mira Nascente a Praia Rei 
Cortio vymykají obecně převládajícím předpo-
kladům o původu jader pro výrobu štípané indu-
strie (Haws et al., 2010).

Dále výzkumy v oblasti pobřeží Portugalska 
ukazují, že neandertálci dlouhodobě obývali 
i  oblasti, u  kterých se dříve nepředpokládalo 
dlouhodobé osídlení, přestože se jednalo o  ob-

lasti bohaté na faunu i  flóru. Oblasti dnešního 
pobřeží byli v  období středního pleistocénu ba-
žinami či sladkovodními mokřady úzce napo-
jenými na pobřežní ekosystém. U neandertálců 
se dosud předpokládalo dlouhodobé osídlení 
pouze u vnitrozemských oblastí v okolí řek a vy-
užitelných jeskyní, ale nálezy kontinuálního 
osídlení pobřeží tento pohled mění a ukazují, že 
neandertálci byli schopni využívat různé strate-
gie využívání krajiny jako adaptace na klimatic-
kou nestabilitu během posledního glaciálního 
cyklu (Haws et al., 2011; Haws et al., 2010). 
K dotvoření obrazu využívání pobřežních zdro-
jů pak patří i nálezy ryb a mušlí ve 40 km vzdá-
lené jeskyně Lapa do Picareiro, které naznačují 
transport produktů z  pobřeží do vnitrozemí 
a  jejich vzájemný kontakt (Haws et al., 2011). 
Dále nálezy zbytků fauny z  Lapa do Picareiro 
ukazují na specifické a  pravidelné krátkodobé 
využívání lokality jako lovecké zastávky a místa 
zpracování (porcování, tepelná úprava) úlovků 
a  jejich následný transport do trvalých sídlišť 
v jiných lokalitách (Bicho et al., 2006). Obývání 
různých prostředí pak naznačují i  širší diverzi-
fikaci zdrojů potravy neandertálců, než se dříve 
předpokládalo (Hockett a Haws, 2003; Hockett 
a Haws, 2005). 

S  transportem od pobřeží pak také souvise-
jí nálezy barevně zdobených či perforovaných 
mušlí, nalezených ve vnitrozemí, které svědčí 
o  rozvoji symbolického myšlení a  „moderního“ 
chování, podobně jak tomu bylo u  anatomicky 
moderního člověka, jak ukazují nálezy v severní 
Africe a na Blízkém východu (Vanhaeren et al., 
2006; Zilhão et al., 2010).

Výzkum jeskyně Lapa do Picareiro a pobřež-
ních lokalit Mira Nascente a  Praia Rei Cortiço 
se tedy neomezuje jen na hledání kosterních 
pozůstatků a  artefaktů, ale prostřednictvím 
analýzy fauny a  flory či geomorfologie prostře-
dí se snaží zasadit výzkum neandertálců do šir-
šího paleoenvironmentálního a  ekologického 
kontextu a pochopit více o životě neandertálců 
v širším regionu.

závěr

Gerd-Christian Weniger v  epilogu sborníku 
věnovanému 150 letem výzkumu neandertálců 
poznamenává, že se jejich studium rozdělilo na 
tři odlišné směry bádání: 1) archeologii a  stu-
dium paleolitických nalezišť a  artefaktů, 2) pa-
leogenetiku a  studium neandertálské mtDNA 
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a DNA a 3) paleoantropologii a studium koster-
ních pozůstatků a  jejich morfologie – přičemž 
dodává, že žádný z  těchto směrů nebyl scho-
pen sám o  sobě dosáhnout jednotného obrazu 
o  životě a  osudu neandertálců čistě na základě 
svých vlastních dat. Je proto třeba přejít k  ho-
listickému chápání studia neandertálců nejen 
z  pohledu těchto tří směrů, ale i  v  hledání dal-
ších linií evidence, které by mohly poskytnout 
ucelenější pohled (Weniger, 2011). Terénní 
výzkum prováděný v lokalitě Lapa do Picareiro 
a dalších lokalitách v Portugalsku je příkladem 
takového komplexního chápání studia neander-
tálců. Samotný výzkum není zaměřen jen na vy-
hledávání nových kosterních pozůstatků či ar-
tefaktů, ale ve spolupráci s geologií, geofyzikou 
a  dalšími obory se snaží poskytnout ucelenější 
pohled na životní prostředí v  období pozdního 
paleolitu na Iberském poloostrově, tedy v  loka-
litách, kde se nacházela poslední refugia nean-
dertálců v Evropě. Takový přístup snad i umož-
ní pochopit více okolností vedoucích k vyhynutí 
neandertálského člověka. 
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Identification of family in prehistory based on 
spatial analysis of cemeteries

Abstract—Prehistoric barrow cemeteries are of-
ten structured in spatially separated groups. The 
formation of these groups was probably caused 
by a  membership of the deceased to particular 
social units that were buried separately. We test 
the hypothesis that these groups of Early- and 
Middle Bronze Age graves represent cemeteries 
of individual families. We used GIS tools, statisti-
cal tests, principal component analysis (PCA) and 
network analysis carried out using Pajek software 
to test this hypothesis. This study is based on the 
assumption that the family cemeteries consist 
of graves of individuals who had different social 
status. Our assumption is that the family cemeter-
ies are presented as separated groups of graves. 
Graves belonging to one group should therefore 
have different formal properties. Comparing for-
mal and spatial characteristics within the studied 
cemeteries, some groups of graves were identi-
fied; these consist of graves with different burial 
assemblages. Our conclusion is that this finding 
supports the hypothesis that the spatially separat-
ed groups of graves represent cemeteries belong-
ing to different families.

Keywords—Bronze Age, cemetery, spatial structure, 
family, GIS, PCA

ÚvOd

Archeologické prameny jsou ze své podstaty 
mrtvé. Jsou odděleny od svého lidského hyba-
tele. Jedinými vlastnostmi, které je tedy možné 
na archeologických pramenech pozorovat, jsou 
vlastnosti formální a  prostorové (Neustupný 
2007). Pravěká společnost nebyla však složena 
pouze z  artefaktů. Pravěká společnost byla slo-
žena z  lidí, kteří náleželi do  různých společen-

ských jednotek. Tyto společenské jednotky pak 
mohly být různé úrovně a rovněž se různě odráží 
v archeologických pramenech. Jednou z těchto 
společenských jednotek pak byla také rodina. 
Tento příspěvek se zabývá možnostmi identifi-
kování rodiny v pravěku na základě formálních 
a  prostorových vlastností archeologických pra-
menů, především pohřebišť1.

teOretiCké předpOklady

Pravěké pohřebiště přestavuje prostorově 
ohraničenou skupinu hrobů. V  našem i  evrop-
ském prostředí pak můžeme pozorovat, že na 
jednotlivých pohřebištích jsou hroby určitým 
způsobem uspořádány, a celé pohřebiště je tak 
rozděleno do menších jednotek, které jsou pro-
storově odděleny. Podoba vnitřního uspořádání 
pohřebišť pak může mít různou podobu. Hroby 
mohou být uspořádány do řad či skupin a také 
se mohou vyskytovat ojedinělé hroby. U posled-
ní jmenované skupiny ojedinělých hrobů může 
být v některých případech nejasné, zda se jedná 
o  skutečnou archeologickou strukturu (např. 
pohřby reprodukčně neúspěšných rodin), či zda 
se jedná o  důsledek transformačních procesů 
(srov. Neustupný 2007). Opakování podobných 
vzorců na různých lokalitách pak naznačuje, že 
tato vnitřní uspořádání jsou nenáhodná, a  že 
jsou tedy výsledkem postupného umísťování 
hrobů do těchto menších prostorových jednotek 
podle určitých pravidel. O těchto pravidlech pak 

1 Tento příspěvek je výstupem z projektu „Hierarchizace 
společnosti doby bronzové a  její odraz v  pohřebním ritu“ 
(SGS-2012-033). Projekt byl podpořen v  rámci vnitřní 
grantové soutěže ZČU v  Plzni (SGS – Studentská gran-
tová soutěž). Publikace článku byla podopořena gran-
tem AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 
Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-
031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.
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lze předpokládat, že byla součástí pohřebního 
ritu, který byl do značné míry ovlivňován spo-
lečenskými a  symbolickými systémy pravěké 
společnosti. Přestože vnitřní strukturování pra-
věkých pohřebišť může být založeno na různých 
pravidlech (např. oddělování hrobů elity), před-
pokládáme, že jedním ze základních principů 
bylo strukturování hrobů na pohřebišti podle 
příslušnosti zemřelých k  jednotlivým společen-
ským jednotkám – rodinám (Neustupný 1983, 
Krištuf 2009).

Jak již bylo zmíněno výše, je možné při 
identifikování rodiny v pravěku vycházet pouze 
z  formálních a  prostorových vlastností archeo-
logických pramenů. Pokud pracujeme s hypoté-
zou, že odrazem rodiny v  archeologických pra-
menech je prostorově ohraničená skupina hro-
bů, je třeba tuto nejprve identifikovat. Zároveň 
je však třeba eliminovat situace, kdy jsou tyto 
prostorové jednotky výsledkem působení jiných 
faktorů, jako například konfigurace terénu nebo 
transformační procesy (např. Krištuf – Švejcar 

– Baierl 2010). Při analýze dostatečného počtu 
pohřebišť a při opakování se podobných vzorců 
uspořádání je pak možné vyloučit, že by hlavní 
rysy vnitřního prostorového uspořádání pohře-
bišť byly dány konfigurací terénu nebo trans-
formačními procesy, neboť tyto faktory působí 
na každé lokalitě odlišně. Analýzou formálních 
vlastností hrobů v  jednotlivých skupinách by 
pak mělo být možné identifikovat, zda tyto sku-
piny představují pohřebiště jednotlivých pravě-
kých rodin, nebo zda jsou odrazem jiných spo-
lečenských jednotek. Závažným problémem je, 
jak testovat předpoklad, že skupiny hrobů před-
stavují pohřby jednotlivých rodin. Jistě je možné 
využít biologických metod, avšak například pro 
mohylová pohřebiště střední doby bronzové je 
kosterní materiál velmi omezený, fragmentár-
ní, a  např. pro analýzy DNA zcela nevhodný. 
Tradičně nejvyužívanějším archeologickým pra-
menem jsou artefakty (věcné entity intencionál-
ně zformované člověkem za nějakým účelem). 
Podaří-li se nám identifikovat složený artefakt 
označovaný jako hrobová skupina, budeme hle-
dat možnost, jak validovat tvrzení, že tento pra-
men je pozůstatkem pohřebních praktik rodiny. 
Tato validace probíhá opět pomocí artefaktů, 
resp. pohřební výbavy. 

Vycházíme z  předpokladu, že rodina je zá-
kladní společenskou institucí, a to jak v součas-
nosti, tak v pravěku (konkrétně pro potřeby této 
studie v době bronzové). Je proto možné se do-

mnívat, že i rodinu lze stejně jako jiné společen-
ské instituce identifikovat na základě archeolo-
gických pramenů. Těmito prameny je mimo jiné 
i pohřební výbava, která odráží právě i společen-
ské postavení pohřbeného. V této době předpo-
kládáme komunity složené z jednotlivých rodin, 
které jsou si ve společenské hierarchii v podsta-
tě rovné. Z  toho vyplývá, že příslušníky jedné 
rodiny jsou jedinci s různým společenským sta-
tusem, a tento jev se v podstatě opakuje u všech 
rodin. Takovéto rodiny by se v archeologických 
pramenech měly projevit pohřebišti, na kterých 
můžeme identifikovat pohřby s  různým slože-
ním pohřební výbavy. Pokud předpokládáme, 
že jednotlivé skupiny hrobů jsou důsledkem 
pohřbívání takovýchto rodin, bude složení hro-
bů v každé skupině z hlediska pohřební výbavy 
heterogenní a skupiny si v tomto ohledu budou 
navzájem dosti podobné.

pramenná základna a pOužité metOdy

Jako pramenná základna pro řešení výše na-
stolených otázek sloužil soubor vybraných 
pohřebišť starší a  střední doby bronzové. Ze 
starobronzových pohřebišť byly pro tuto práci 
zvoleny lokality Dolní Počernice (P9), Únětice 
(PZ) a Zlonice (KL), které byly součástí soubo-
ru 6 pohřebišť únětické kultury, na kterých byly 
nastolené teoretické otázky testovány. Přestože 
výzkumy těchto lokalit byly realizovány do polo-
viny minulého století a některé z nich byly pro-
vedeny ještě ve století 19., jejich dokumentace 
je na dostatečné úrovni, aby mohly sloužit pro 
tuto práci. Pro porovnání formálních a  prosto-
rových struktur na sledovaných pohřebištích 
pak sloužil soubor 550 hrobů únětické kultu-
ry. Pohřebiště ze střední doby bronzové jsou 
zastoupena rovněž třemi lokalitami, které byly 
součástí rozsáhlejšího souboru, který sloužil 
k testování teoretického modelu. Jedná se o mo-
hylová pohřebiště Dražíč (PI), Milínov – Javor 
(RO) a Šťáhlavy – Hájek (PJ). Rovněž tento sou-
bor lokalit tvoří pohřebiště prozkoumaná do po-
loviny minulého století a výzkumy většiny z nich 
byly provedeny ještě v 19. století. 

Plány výše zmíněných lokalit byly zpraco-
vány v  prostředí geografických informačních 
systémů (GIS). V  prostředí programu ESRI 
ArcMap byly georeferencovány plány jednotli-
vých lokalit a  byly vytvořeny vrstvy reprezentu-
jící hroby či mohyly na těchto pohřebištích. Tyto 
vrstvy pak tvořily základ prostorových dat pro 
další analýzy. 
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Na sledovaných pohřebištích byly následně 
vypočítány vzájemné vzdálenosti mezi všemi 
hroby. Dále byla sledována hustota hrobů a vý-
razné prostorové kumulace. K  vytvoření mapy 
hustoty hrobů byl použit nástroj kernel density. 
Tento nástroj z  polohy jednotlivých bodů vypo-
čítává jejich hustotu a její hodnotu je pak možné 
graficky a číselně vyjádřit.

Formální vlastnosti hrobů únětické kultu-
ry byly analyzovány v  programu Statistica 6.0. 
V  prostředí tohoto programu byla sledována 
podobnost složení pohřební výbavy mezi jed-
notlivými hroby. Do analýzy vstupovalo celkem 
12 deskriptorů z kategorie hrobového inventáře, 
a  to včetně hrobů bez inventáře. Zařazení to-
hoto deskriptoru do analýzy vyplývá z faktu, že 
i absence inventáře představuje jednu z formál-
ních vlastností. Existuje zde tedy skupina hrobů 
únětické kultury, které jsou si z tohoto hlediska 
podobné. Hroby bez inventáře navíc bývají při 
aplikování formalizovaných metod zpracování 
pohřební výbavy z  této analýzy vyloučeny. Zde 
je však žádoucí, aby byly do analýzy zařazeny 
i hroby bez inventáře, a to zejména při srovnání 
formálních a  prostorových vlastností sledova-
ných pohřebišť (viz níže). Podobnost jednotli-
vých hrobů byla pak vyjádřena pomocí korelač-
ního koeficientu. Mimo podobnosti byla sledo-
vána i  vzájemná rozdílnost mezi jednotlivými 
hroby. Tato rozdílnost byla odvozena z hodnoty 
korelačního koeficientu, a to tím způsobem, že 
hodnota korelačního koeficientu nedosahující 
hladiny významnosti 5 % byla odečtena od hod-
noty 1.

Formální a  prostorové vlastnosti sledova-
ných pohřebišť byly vzájemně porovnány v pro-
středí programu Pajek. Tímto programem byly 
vygenerovány sítě bodů reprezentující jednotli-
vé hroby únětické kultury. Spojnice mezi těmi-
to body pak vyjadřují vzájemnou podobnost či 
rozdílnost hrobů a  prostorově blízké hroby na 
úrovni 5 a 10 % nejmenších vzdáleností hrobů 
na daném pohřebišti. Tyto jednotlivé sítě byly 
následně porovnávány mezi sebou. Ve výsled-
ném zobrazení pak spojení mezi hroby vyjadřu-
je situaci, kdy jsou si tyto hroby podobné či roz-
dílné a  zároveň jsou si prostorově blízké. Tato 
výsledná zobrazení byla následně porovnána 
s  vygenerovanými prostorovými kumulacemi 
v prostředí programu ESRI ArcMap.

Struktury v  pohřební výbavě mohylové kul-
tury střední doby bronzové byly vyhledávány 

dvěma metodami. V  případě malého souboru 
hrobů z lokality Milínov – Javor se jednalo o me-
todu automatické seriace. Všechny hroby jsou 
popsány pomocí prezence či absence vybraných 
artefaktů. Metoda seriace pak tuto deskriptivní 
matici uspořádá tak, že vedle sebe klade hroby, 
které jsou si podobné složením pohřební výbavy. 

V případě mohylového pohřebiště Šťáhlavy 
– Hájek byly struktury v  pohřební výbavě vy-
hledány pomocí analýzy hlavních komponent 
(PCA). Vstupní data pro tuto metodu předsta-
vují jednotlivé pohřby střední doby bronzové 
a  jejich pohřební výbava, přičemž přítomnost 
jednotlivých typů artefaktů je vyjádřena dicho-
tomickými proměnnými. Některé typy artefak-
tů byly sloučeny do jednoho deskriptoru kvůli 
zvýšení četnosti. Jedná se o všechny typy jehlic 
a  náramků. Stejně tak byly sloučeny koflíky 
s hrnky a dýky s meči. Vstupní soubor po reduk-
ci nevhodných deskriptorů i  objektů nakonec 
představuje 175 pohřbů ze střední doby bron-
zové, u  kterých bylo sledováno 12 deskriptorů 
(Krištuf – Praumová – Švejcar 2011). Vlastní 
provedení analýzy hlavních komponent bylo 
realizováno v prostředí programu Statistica 6.0 
(k metodě a jejímu využití v archeologii naposle-
dy Neustupný 2007).

analýza prOstOrOvéhO uspOřádání 
pOhřebišť

Vybrali jsme několik pohřebišť ze starší a střed-
ní doby bronzové, jejichž prostorovou strukturu 
jsme analyzovali pomocí nástrojů, které nabí-
zejí geografické informační systémy. Na těch-
to příkladech chceme demonstrovat, že téměř 
všechna pohřebiště doby bronzové jsou uspo-
řádána do skupin, které nemusejí být (ale někdy 
jsou) na první pohled patrné. Zde jsme se ome-
zili pouze na 6 pohřebišť, která dále využíváme 
k  testování teoretického modelu. Další pohře-
biště však vykazují podobnou strukturovanost 
(Krištuf – Praumová – Švejcar 2011; Švejcar 
v tisku).

Pohřebiště únětické kultury
Na pohřebišti v  Praze – Dolních Počernicích 
(P9; Obr. 1) bylo v  letech 1933–1935 prozkou-
máno nejméně 77 hrobů únětické kultury. K to-
muto pohřebišti není k  dispozici celkový plán 
(výzkum probíhal v  pěti oddělených etapách) 
a pro tuto práci byla použita skupina 39 hrobů 
zaznamenaná na plánu z  výzkumů L. Hájka 
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a A. Jeništy (srov. Hásek 1959). Hroby na tomto 
pohřebišti tvoří 5 hlavních skupin. Uvnitř čtyř 
z  nich jsou hroby uspořádány do řad s  přibliž-
nou orientací SZ-JV, k nimž jsou připojeny další 
hroby, které v některých případech tvoří názna-
ky paralelních řad. V  páté skupině pak nejsou 
hroby uspořádány do řady, ale tvoří pouze izolo-
vaný shluk hrobů. Mezi hlavními skupinami se 
pak nacházejí další osamocené hroby. Všechny 
hroby na tomto pohřebišti náleží staršímu ob-
dobí únětické kultury. 

Obrázek 1.  Dolní Počernice (P9). Plán Pohřebiště 
s  vyjádřením hustoty hrobů a  nejmenších vzájemných vz-
dáleností na úrovni 5%.

Eponymní pohřebiště únětické kultury 
v  Úněticích (okr. Praha – západ; Obr. 2) bylo 
prozkoumáno v  roce 1879 Čeňkem Rýznerem. 
Pohřebiště bylo tvořeno celkem 32 objekty které 
jsou všechny zachyceny na schematickém plánu 
lokality (srov. Rýzner 1880). Některé z  těchto 
objektů však nepředstavují hroby („hrob“ 24) 
a  u  některých není možné o  tom, zda se jedná 
o  hroby (či o  hroby náležící únětické kultuře), 
rozhodnout („hroby“ 23, 25 a  32). Na tomto 
plánu je zachyceno uspořádání hrobů i některé 
orientační body vymezující polohu pohřebiš-
tě v  terénu. Každá z  těchto částí plánu je však 
zaznamenána v  jiném měřítku. Podle slovního 
popisu vzájemných vzdáleností mezi jednotlivý-
mi hroby lze však soudit, že i tento schematický 
plán zachycuje rozložení hrobů na pohřebišti, 
a lze jej tedy pro tuto práci využít. Hroby jsou na 
tomto pohřebišti uspořádány do 5 řad oriento-
vaných přibližně ve směru Z-V. V západní části 
lokality se nacházejí 3 řady, od nich jsou pak 
odděleny další 3 řady nacházející se ve východ-
ní části lokality.

Pohřebiště ve Zlonicích (okr. Kladno; Obr. 
3) tvoří celkem 17 hrobů mladšího období úně-
tické kultury (srov. Michálek 1981). Základem 
vnitřního uspořádání pohřebiště jsou 2 řady 
hrobů orientované Z-V. K jižní řadě se na jejím 
západním konci připojují 2 hroby tvořící základ 
další paralelní řady. Nepříliš vzdáleně se pak na-
cházejí další 2 hroby a na východním konci loka-
lity se pak nachází další osamocený hrob.

Obrázek 2.  Únětice (okr. Praha-západ). Plán Pohřebiště 
s  vyjádřením hustoty hrobů a  nejmenších vzájemných vz-
dáleností na úrovni 5%.

Obrázek 3.  Zlonice (okr. Kladno). Plán Pohřebiště 
s  vyjádřením hustoty hrobů a  nejmenších vzájemných vz-
dáleností na úrovni 5 a 10%.

Pohřebiště střední doby bronzové
Mohylové pohřebiště v  lese Karlovka na k. ú. 
Dražíč v okrese Písek (Obr. 4; Krištuf 2009) je 
na první pohled tvořeno jednou kompaktní sku-
pinou, která je obklopena několika izolovanými 
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mohylami. Při analýze prostoru pohřebiště se 
ukázalo, že mohyly tvoří dva výrazné shluky, je-
den v západní a druhý ve východní části pohře-
biště. Zajímavé je, že dvě největší mohyly leží 
právě uprostřed těchto mohylových skupin.

Mohylník v  poloze Milínov – Javor (resp. 
Javor – Hádky; okr. Rokycany; Obr. 5; Šaldová 
(ed.) 1988) se skládá ze  42 mohyl, které jsou 
rozděleny do 5 skupin. Čtyři skupiny leží v řadě 
za sebou orientované ve směru JZ-SV. Poněkud 
stranou leží pátá skupina, která obsahuje pouze 
2 mohyly. Předchozí výzkumy ukazují, že mo-
hylník byl rozdělen na skupiny dvojicí drobných 
vodotečí. Hlavní mohylové skupiny jsou tedy na 
pohřebišti dvě a každá z nich se rozkládá kolem 
drobného potoka, který ji rozděluje.

Obrázek 4.  Dražíč-Karlovka (okr. Písek). Plán mohy-
lového pohřebiště se znázorněnou prostorovou hustotou 
mohyl (zeleno-červená škála) a  jejich velikostí (černá – 
mohyly s  největším objemem, bílá – mohyly s  nejmenším 
objemem).

Obrázek 5.  Mílínov-Javor (okr. Rokycany). Plán mohy-
lového pohřebiště se znázorněnou prostorovou hustotou 
mohyl (zeleno-červená škála). Modře jsou znázorněny 
rekonstruované drobné vodoteče v oblasti mohylníku.

Na mohylovém pohřebišti Šťáhlavy – Hájek 
(okr. Plzeň – jih; obr. 6; Šaldová (ed.) 1988) bylo 
identifikováno 92 mohyl. Největší skupina se 
nachází na terénní hraně, která je o několik met-
rů převýšena nad okolní terén. V tomto prostoru 
je hustota mohyl největší, což je způsobeno pře-
devším přítomností velkého počtu mohyl men-
ších rozměrů, které náleží milavečské kultuře. 
Mohyly tvoří protáhlou skupinu ve směru S-J. 
Další skupina mohyl se nachází západně pod 
terénní hranou a  tvoří ji asi 20 mohyl. V  okolí 
těchto skupin se ještě nachází několik izolova-
ných mohyl. Přímo v ose největší kumulace mo-
hyl procházejí pozůstatky úvozové cesty.

Obrázek 6.  Šťáhlavy-Hájek (okr. Plzeň-jih). Digitální 
model terénu vytvořený na základě dat z  LiDAR. Patrné 
jsou relikty desítek prokopaných mohyl. Červenou škálou 
je znázorněna hustota mohyl na pohřebišti.

analýza fOrmálníCh vlastnOstí hrObů

Hroby únětické kultury
Na sledovaných lokalitách starší doby bronzové 
se nachází celkem 83 hrobů. Z  toho 39 hrobů 
náleží staršímu období únětické kultury a  44 
období mladšímu. U  těchto hrobů pak bylo 
sledováno složení artefaktů tvořících pohřební 
výbavu.

V hrobech staršího období únětické kultury 
bylo nalezeno celkem 65 artefaktů (průměrně 
1.91 artefaktu v jednom hrobě). Mezi jednotlivý-
mi druhy artefaktů převažují základní keramic-
ké tvary: džbán/džbánek, hrnec/hrnek, koflík 
a různé druhy misek. 
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V hrobech náležících mladšímu období bylo 
přítomno celkem 119 artefaktů (průměrně 2.9 
artefaktu v  jednom hrobě). Nejčetněji byly za-
stoupeny různé druhy bronzových jehlic (mezi 
nimi dominuje jehlice únětická), záušnice, jan-
tarové korále a  keramické nádoby bez určení 
druhu. Dalšími četněji zastoupenými druhy ar-
tefaktů jsou pak vázičkovité nádobky, bronzové 
náramky a oblázky. Celkem 14 hrobů bylo pak 
bez jakéhokoliv inventáře. Z tohoto počtu je pak 
6 možno zařadit do staršího a 8 do mladšího ob-
dobí únětické kultury. 

Hroby střední doby bronzové
Formální vlastnosti byly analyzovány u  179 
hrobů střední doby bronzové. Velikost mo-
hyl se  v  tomto období velmi různí (Krištuf – 
Praumová – Švejcar 2011). Hodnoty objemu 
mohylových plášťů se pohybují od 1,9 m3 do 
434,4 m3 (průměrná hodnota je 72,3 m3). 

Z  hlediska konstrukce lze mohyly rozdělit 
do dvou základních kategorií, a to bez kamenné 
konstrukce (15 %) a s kamennou konstrukcí (85 
%). Základními typy vnitřní kamenné konstruk-
ce jsou: kamenná úprava centrální pohřební ko-
mory, kamenný věnec po obvodu mohyly nebo 
kombinace obojího (Kudlič 2012).

V  mohylách střední doby bronzové byl 
vlastní pohřeb jistě identifikován pouze v  35 
mohylách, v nichž bylo registrováno celkem 49 
pohřbů. Z  jednoznačně identifikovaných po-
hřbů bylo 27 kostrových a 22 žárových, přičemž 
v  rámci jedné mohyly se mohou vyskytnout 
oba druhy pohřebního ritu. Další pohřby, které 
můžeme označit jako pravděpodobné a u nichž 
nebyly zaznamenány kosterní pozůstatky, byly 
identifikovány na základě artefaktů v samostat-
ných kamenných konstrukcích nebo na základě 
samostatných kumulací artefaktů. Těchto po-
hřbů bylo identifikováno celkem 128. V  jedné 
mohyle se objevuje jeden nebo i více pohřbů (až 
7; Obr. 7; Krištuf – Praumová – Švejcar 2011).

U  pohřbů mohylové kultury střední doby 
bronzové se setkáváme s  poměrně velkou va-
riabilitou  pohřební výbavy. Z  keramického in-
ventáře se vyskytují nejčastěji amfory, ve většině 
případů byla nalezena pouze jedna, mohou se 
však vyskytnout také dva exempláře u jednoho 
pohřbu. Dalšími charakteristickými nádobami 
mohylové kultury jsou džbánky a mísy na nožce. 
Také zde se setkáváme ve většině případů s jed-
ním exemplářem, ale vyskytnout se mohou i ve 

dvojicích. Poměrně často se v hrobech nacházejí 
také mísy a misky různých typů, nejčastěji jsou 
bezuché nebo s  jedním uchem, většinou ne-
zdobené. Méně početně jsou zastoupeny hrnky, 
koflíky a hrnce, které nacházíme po celou dobu 
trvání mohylové kultury. Ve velkém množství 
případů jsou také zaznamenány pouze střepy 
různých nádob.

Obrázek 7.  Závislost objemu středobronzových (moh) 
a mladobronzových (mil) mohyl na počtu identifikovaných 
pohřbů.

Z bronzových předmětů se vyskytují nejčas-
těji ozdoby a součásti oděvu. Jedná se především 
o náramky. Velmi početně jsou zastoupeny také 
jehlice. Nejvíce zastoupeným typem jsou jehlice 
s  pečetítkovitou hlavicí. Z  ozdob se dále vysky-
tují závěsky (terčovité se středovým trnem, srd-
covité, kolečkovité) a  spirálovité trubičky jako 
součásti náhrdelníků, prsteny, puklice a plecho-
vé kornoutky. Ze zbraní se vyskytují nejčastěji 
šipky, většinou ve větším počtu v jednom hrobě. 
Poměrně častý je také nález bronzových dýk, ty 
se naopak vyskytují převážně po jednom kuse. 
Ojediněle se vyskytují také meče, vzácné jsou 
potom sekeromlaty a hroty kopí. Z nástrojů se 
objevují sekerky, v menší míře také nože, břitvy 
a  pinzety (vždy po jednom exempláři v  hrobě). 
Zcela ojedinělý je výskyt srpu. 

V  několika mohylách se vyskytly také zlaté 
předměty (svitky zlatého drátu, zlaté fólie a dva-
krát také zlatý kotouč) a jantarové korálky a ko-
touče. Ojediněle se vyskytují kamenné nástroje 
a kostěné předměty.



PETR KRIŠTUF, ONDŘEJ ŠVEJCAR: MOŽNOSTI IDENTIFIKACE RODINY V PRAVĚKU 227

shluky hrObů jakO pOzůstatky pravěkýCh 
rOdin 

Únětická kultura
Vyhledávání prostorových struktur na sledova-
ných pohřebištích bylo realizováno v  prostředí 
programu ESRI ArcMap, a to na základě výpo-
čtů vzájemných vzdáleností mezi jednotlivými 
hroby a  na základě generování mapy hustoty 
hrobů na těchto lokalitách pomocí nástroje ker-
nel density.

Na pohřebištích únětické kultury, která 
jsou zahrnuta do této studie, lze pozorovat, že 
tato pohřebiště mají vnitřní uspořádání, jehož 
vzorce se na jednotlivých lokalitách opakují. 
Hroby jsou v  rámci každé lokality uspořádány 
do menších, prostorově oddělených jednotek. 
Tyto prostorové jednotky mohou pak mít podo-
bu skupin či řad hrobů, přičemž se na jedné lo-
kalitě mohou vyskytovat zároveň oba druhy. Při 
porovnání vzájemných vzdáleností mezi hroby 
na jednotlivých lokalitách a  vyčlenění nejmen-
ších vzájemných vzdáleností je pak zřejmé, že 
hroby v  rámci těchto skupin mají, až na výjim-
ky, nejbližší prostorové vztahy k členům vlastní 
skupiny. Mimo to bývají skupiny či řady na těch-
to pohřebištích doplněny dalšími více či méně 
izolovanými hroby.

Obrázek 8.  Dolní Počernice (P9). Plán Pohřebiště 
s vyjádřením srovnání prostorové blízkosti a  formální roz-
dílnosti hrobů

Porovnání formálních a prostorových struktur 
na pohřebištích únětické kultury
Identifikované prostorové struktury byly na 
jednotlivých pohřebištích porovnány s  formál-
ními vlastnostmi hrobů, které tato pohřebiště 

tvoří. Pro toto porovnání bylo zvoleno zobra-
zení v  prostředí programu Pajek. V  tomto pro-
gramu byly vytvořeny sítě bodů reprezentující 
jednotlivé hroby na sledovaných pohřebištích. 
Spojnice mezi těmito body pak představují 
vzájemné podobnosti či rozdílnosti mezi hroby. 
Dále byly vytvořeny sítě reprezentující 5 a  10 
% nejmenších vzdáleností mezi těmito hroby. 
Vzájemným srovnáním těchto sítí pak vznikaly 
sítě reprezentující vzájemný vztah mezi formál-
ními a  prostorovými strukturami. Srovnávány 
byly vždy sítě reprezentující prostorovou blíz-
kost hrobů se sítěmi reprezentujícími formální 
podobnost a  rozdílnost hrobů. Ve výsledných 
sítích pak spojnice mezi body na jednotlivých lo-
kalitách reprezentují situaci, kdy takto spojené 
hroby mají vzájemný vztah zároveň v  obou sle-
dovaných kritériích. Tyto sítě tedy reprezentují 
situaci, kdy jsou si jednotlivé hroby vzájemně po 
formální stránce podobné či rozdílné a zároveň 
jsou si tyto hroby prostorově blízké. Při pohledu 
na sítě reprezentující podobnost hrobů a  záro-
veň jejich prostorovou blízkost je pak zřejmé, že 
v  těchto sledovaných parametrech si sítě vzá-
jemně takřka neodpovídají. Naopak při porov-
nání vzájemné rozdílnosti a prostorové blízkosti 
hrobů mají výsledné sítě mnohem více společ-
ných prvků (Obr. 8–10). Je tedy možné tvrdit, 
že ve sledovaném souboru lokalit platí zásada, 
že hroby, které si jsou ve svých formálních vlast-
nostech podobné, se nevydělují do prostorově 
oddělených skupin. V těchto prostorově odděle-
ných skupinách se naopak vyskytují hroby, kte-
ré se ve svých formálních vlastnostech odlišují.

Obrázek 9.  Únětice (okr. Praha-západ). Plán Pohřebiště 
s vyjádřením srovnání prostorové blízkosti a  formální roz-
dílnosti hrobů.
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Mohylová kultura střední doby bronzové
Z  hlediska prostorového uspořádání mohylo-
vých pohřebišť lze uvést několik obecných faktů, 
které byly v  různých variacích pozorovány na 
konkrétních lokalitách. Mohyly na sledovaných 
lokalitách tvoří často více či méně oddělené sku-
piny. Základ těchto skupin tvoří mohyly větších 
velikostních kategorií, které jsou poměrně pra-
videlně rozmístěny po pohřebišti a vlastní masu 
mohylníku pak tvoří mohyly menších velikost-
ních kategorií. Největší hustota mohyl se vysky-
tuje v  těch skupinách, kde byly identifikovány 
kromě středobronzových i  pohřby milavečské 
kultury. To ukazuje na fakt, že nejhustší části 
mohylníků jsou výsledkem dlouhodobého po-
hřbívání. Nyní uvedeme příklady několika mo-
hylových pohřebišť, jejichž výzkumu se podařilo 
identifikovat prostorové shluky, které lze chápat 
jako pozůstatky rodinných pohřebišť.

Obrázek 10.  Zlonice (okr. Kladno). Plán Pohřebiště 
s vyjádřením srovnání prostorové blízkosti a  formální roz-
dílnosti hrobů.

Příklad 1: Dražíč – Karlovka
Pohřebiště v lese Karlovka na k. ú. Dražíč přes-
ně odpovídá naší představě o izolovaných rodin-
ných pohřebištích, která se postupně zvětšují, 
až splynou více méně v jednu větší skupinu mo-
hyl. Pomocí prostorových analýz lze však tyto 
skupiny identifikovat (Krištuf 2009). 

Zajímavé je také rozmístění velkých mohyl 
poměrně pravidelně po ploše pohřebiště (Obr. 
4). Tato pravidelnost by mohla svědčit o  vzá-
jemné souvislosti těchto mohyl. Zároveň je 
možné předpokládat, že tyto mohyly jsou starší 
než menší mohyly, které se kolem nich shlukují. 
Dostáváme tak obraz pohřebního areálu, který 

se skládá z  několika větších mohyl, které  jsou 
pravidelně rozmístěny v pásu respektujícím při-
rozenou terénní hranu. Spekulujeme, že by  se 
mohlo jednat o  starší fázi pohřebiště. Kolem 
těchto mohyl jsou postupně budovány skupin-
ky  menších mohyl. To se však týká především 
dvou největších mohyl na pohřebišti. Kolem 
ostatních se totiž shluky menších mohyl nevy-
tvořily. Příčinou mohou být nějaké změny v ko-
munitě. To, že se kolem největších mohyl vytvo-
řily shluky dalších mohyl, bychom za předpo-
kladu, že mohylové skupiny odrážejí jednotlivé 
rodiny, mohli interpretovat tak, že tvůrci těchto 
největších mohyl byli příslušníky reprodukčně 
nejsilnějších rodin. Takováto reprodukčně sil-
ná rodina má totiž větší pravděpodobnost pře-
žití a vytvoření větší mohylové skupiny, přesně 
tak, jak to můžeme pozorovat na zkoumaném 
pohřebišti. Velké mohyly, kolem kterých se 
větší mohylové skupiny neutvořily, můžeme 
pak považovat za pozůstatky pohřebních prak-
tik reprodukčně slabších rodin. Velikost mohyly 
by pak v  tomto případě neodrážela sociální po-
stavení jedince, ale spíše velikost (společenské 
postavení) rodiny, která mohylu zemřelému 
zbudovala (Krištuf 2009). Problémem je, že 
toto pohřebiště nebylo nikdy archeologicky 
zkoumáno, kromě několika výzkumů malého 
rozsahu (Jiřík – Rytíř 2004), a proto nelze hypo-
tézy o  rodinných pohřebištích testovat pomocí 
analýzy pohřební výbavy.

Příklad 2: Milínov – Javor
Z  předchozího textu vyplývá, že interpreta-
ce výsledků výzkumu mohylového pohřebiš-
tě Dražíč – Karlovka je nejistá (Krištuf 2009, 
43–46) a diskutabilní (srov. Jiřík 2010; Krištuf 
2010a). Podařilo se však odhalit strukturování 
mohylového pohřebiště do dvou skupin, které 
jsou tvořeny vždy jednou velmi velkou mohylou 
obklopenou menšími. Toto zjištění není triviální 
a nabízí různé možnosti interpretace. Avšak ta 
je složitá i z toho důvodu, že se jedná o první po-
dobný výzkum mohylového pohřebiště, a navíc 
pohřebiště, které nebylo nikdy detailně zkou-
máno, a  neexistuje proto možnost ověřit hypo-
tézy z hlediska chronologie či pohřební výbavy 
jednotlivých mohyl. Z  těchto důvodů jsme se 
pokusili podobný výzkum aplikovat na základě 
dalšího mohylového pohřebiště, které však bylo 
naopak v  minulosti prozkoumáno a  existuje 
evidence pohřební výbavy v  jednotlivých mo-
hylách i  jejich chronologické zařazení. Metoda 
validace výsledků prostorové analýzy pomocí 
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hrobové výbavy je však též problematická (viz 
dále). Prozkoumanost, a  tudíž porušenost mo-
hylových plášťů si navíc vyžádala jiný metodo-
logický přístup k výpočtu objemu těchto plášťů 
(např. Krištuf 2010b). 

Z  prostorové analýzy pohřebiště vyplynulo, 
že je tvořeno dvěma hlavními skupinami mohyl, 
které se shlukují kolem drobných vodotečí (viz 
výše; Krištuf – Švejcar – Baierl 2010). Pokud 
by tyto mohylové skupiny měly reprezentovat 
pohřebiště 2 různých rodin (komunit), které 
v regionu žily ve stejné době, měly by si být tato 
pohřebiště navzájem podobná co do formálních 
vlastností mohyl a pohřbů, jak to vyplývá z teo-
retického modelu. 

Vyhledání pravidelností v  pohřební výbavě 
bylo provedeno pomocí metody automatické se-
riace. Jednotlivé hroby byly seřazeny podle toho, 
jak jsou si navzájem podobné v pohřební výbavě. 
Předpokládáme, že pokud by členění pohřebi-
ště odráželo jiné společenské uspořádání než 
rodinné (např. oddělená pohřebiště mužů a žen 
nebo příslušníků jedné společenské vrstvy), 
byly by si hroby v  rámci této skupiny podobné 
složením pohřební výbavy. Vyneseme-li výsled-
ky automatické seriace do prostoru mohylového 
pohřebiště, je patrné, že se v  obou skupinách 
mohyl nacházejí pohřby z  obou stran vytvoře-
ného pořadí (Obr. 11). Hroby v  rámci skupiny 
se tedy složením pohřební výbavy nepodobají, 
naopak ta je velmi různorodá. Zajímavé je, že 

obě skupiny jsou si podobné právě přítomností 
hrobů s různou pohřební výbavou. Tento výsle-
dek nevylučuje náš původní model o rodinných 
pohřebištích. 

Obrázek 11.  Mílínov-Javor (okr. Rokycany). Výsledky 
automatické seriace (vlevo nahoře) vynesené do prostoru 
pohřebiště. Hroby seřazené seriací byly označeny barevnou 
škálou od zelené (vlevo) po červenou (vpravo). Z  plánu 
je patrné, že obě mohylové skupiny obsahují jak červené 
(oranžové) tak zelené hroby.

Příklad 3: Šťáhlavy – Hájek
Příklad mohylového pohřebiště Javor vychá-
zí z  analýzy pouze jednoho pohřebiště se 42 
identifikovanými mohylami, z  nichž pouze 20 
bylo prozkoumáno a 13 mohlo být použito pro 
naše analýzy. Jedná se tedy o  velmi malý sou-

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5

Amfora 0,221128 0,379638 -0,426271 -0,354051 -0,382376

Dyka/mec -0,746854 0,050067 -0,005411 0,134318 -0,152169

Dzban -0,036114 -0,038286 0,075634 0,058242 -0,902826

Hrnek/koflik 0,032318 -0,089485 0,055309 -0,839258 0,052072

Jehlice -0,398331 0,577618 0,141563 0,063642 0,218989

Misa 0,135472 0,050106 0,813244 -0,037096 -0,159785

Misa na nozce 0,079807 -0,226607 -0,503070 0,386240 -0,228439

Nahrdelnik 0,020841 0,690346 -0,058671 0,093730 0,050105

Naramek 0,247647 0,591715 0,203895 0,267796 0,010169

Prsten 0,030690 0,684764 0,029037 -0,116464 -0,081139

Sekera -0,657504 -0,182219 0,027924 -0,159686 0,090124

Sipka -0,759320 0,003033 -0,154625 0,017618 0,041658

Vl. Číslo 2,011281 1,803766 1,295977 1,063854 1,014631

% celk. rozptylu 16,760680 15,031380 10,799810 8,865450 8,455260

Tabulka 1. Faktorové zátěže a hodnoty vlastních čísel pro faktory 1-5. Čím se faktorová zátěž blíží v absolutní hodnotě 1, 
tím je deskriptor pro daný faktor typičtější.
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bor dat, a  odhalené struktury tak mohou být 
nevýznamné. Rozhodli jsme se proto zpracovat 
soubor milodarů z několika desítek středobron-
zových pohřbů v  západních Čechách a  odhalit 
některé struktury v  pohřební výbavě (Krištuf 

– Praumová – Švejcar 2011). Na tomto mís-
tě bychom chtěli prezentovat, jak jsou hroby 
s  různým hrobovým inventářem rozloženy na 
mohylovém pohřebišti Šťáhlavy – Hájek, které 
je jedním z  nejlépe prozkoumaných mohylo-
vých pohřebišť v západních Čechách. Struktury 
v  pohřební výbavě byly vyhledány pomocí ana-
lýzy hlavních komponent (PCA). Bylo extraho-
váno 5 faktorů (Tab. 1). U  faktoru 1 je zajíma-
vý především jeho záporný pól, který odhaluje 
strukturu spojující bronzové šipky, dýku nebo 
meč, sekeru a  částečně též jehlice. Jedná se 
tedy vesměs o  bronzové artefakty z  kategorie 
zbraní, nebo v  případě sekery i  nástrojů, kte-
ré bývají často spojovány s muži. Na faktoru 2 
nás naopak zaujme především kladný pól. Tato 
struktura je zastoupena náhrdelníky, prsteny, 
náramky, jehlicemi a částečně amforami. Jedná 
se opět vesměs o  bronzové artefakty, tentokrát 
však z kategorie šperků, které bývají spojovány 
převážně se ženami, i když to v době bronzové 
jistě neplatí výhradně. Ostatní tři faktory odha-
lují struktury v keramickém inventáři. Bipolární 
faktor 3 znázorňuje opozici pohřbů s  mísou 
a mísou na nožce, které jsou ještě doplněny am-
forou. Faktor 4 je pak na svém záporném pólu 
typický pro hrnky nebo koflíky a  faktor 5 pro 
džbány. Interpretace těchto struktur byla již 
dříve rozebrána (Krištuf – Praumová – Švejcar 
2011; Krištuf – Švejcar – Praumová v  tisku). 
Pro nás je důležité, že předpokládáme, že tyto 
struktury v  pohřební výbavě identifikují určité 
společenské kategorie, do kterých náleželi po-
hřbení lidé. Podle teoretického modelu, který 
testujeme, by to znamenalo, že v každé hrobové 
skupině by se měly vyskytovat hroby s  pohřeb-
ní výbavou typickou pro faktor 1, 2, 3, 4 nebo 5. 
Podíváme-li se na příklad pohřebiště Šťáhlavy – 
Hájek, můžeme konstatovat, že se v obou dvou 
skupinách hrobů opravdu vyskytují všechny 
kategorie pohřební výbavy. Demonstrovat si to 
můžeme graficky na příkladu faktorů 1 a 2. Pro 
první faktor jsou typické mimo jiné pohřby se 
sekerou (snad určitá skupina mužů). Pro faktor 
2 jsou naopak typické například pohřby s bron-
zovým náramkem (snad určitá skupina žen). Je 
patrné, že rozmístění těchto hrobů je v  rámci 
hrobových skupin na Hájku takřka identické 
(Obr. 12).

interpretaCe

Na základě výše formulovaných teoretických 
otázek byly na zvoleném souboru lokalit starší 
a  střední doby bronzové sledovány jejich for-
mální a  prostorové vlastnosti. Na tomto zá-
kladě pak byly na těchto lokalitách vyčleněny 
struktury, které se zde pokusíme interpretovat. 
V souboru pohřebišť únětické kultury byly iden-
tifikovány opakující se vzorce jejich vnitřního 
prostorového uspořádání. Hroby jsou na těchto 
lokalitách strukturovány do menších prostoro-
vě oddělených skupin, kdy členové jedné skupi-
ny mají blízké prostorové vztahy pouze s členy 
téže skupiny. Hroby v těchto menších prostoro-
vých jednotkách jsou pak uspořádány do řad či 
do skupin. Opakování těchto vzorců prostoro-
vého uspořádání pak naznačuje, že toto prosto-
rové uspořádání není výsledkem dalších faktorů 
působících na podobu pravěkých pohřebišť, 
jako jsou místní konfigurace terénu nebo různé 
druhy transformačních procesů. Přestože jsme 
si vědomi, že tyto zmíněné faktory ovlivňují po-
dobu každé jednotlivé lokality. Při porovnání 
formálních a  prostorových vlastností pak byly 
identifikovány struktury, kdy se v  jednotlivých 
prostorově oddělených skupinách neshlukují 
hroby s  podobnými formálními vlastnostmi. 
Naopak jsou tyto skupiny tvořeny hroby, které 
se navzájem ve svých formálních vlastnostech 
odlišují a  jednotlivé skupiny hrobů si pak jsou 
svým heterogenním složením navzájem podob-
né.

Obrázek 12.  Šťáhlavy-Hájek (okr. Plzeň-jih). Distribuce 
pohřbů s náramkem (čtverec) a se sekerou (trojúhelník) na 
pohřebišti.
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Podobné chování pravěkých populací lze 
sledovat i ve střední době bronzové. Na sledova-
ných mohylových pohřebištích se jasně identifi-
kují prostorové shluky mohyl, které jsou někdy 
jasně odděleny (Milínov – Javor), ale někdy 
splývají do jednoho celku (Dražíč). Skupiny mo-
hyl jsou si z formálního hlediska velmi podobné 
(velikost mohyl, jejich rozmístění). Liší se v ně-
kterých případech počet mohyl v  jednotlivých 
skupinách. Jak však můžeme demonstrovat na 
příkladu lokality Šťáhlavy – Hájek, je tento roz-
díl dán délkou pohřbívání v  jednotlivých skupi-
nách. Jedna ze skupin byla k pohřbívání výrazně 
využívána i v mladší době bronzové, a bylo zde 
proto vybudováno daleko více mohyl (Obr. 13). 

Obrázek 13.  Šťáhlavy-Hájek (okr. Plzeň-jih). Velikost 
mohyl znázorněna velikostí kružnice. Pozadí tvoří digitální 
model terénu vytvořený na základě dat z  LiDAR. Datace 
mohyl: mohylová kultura střední doby bronzové = br. moh, 
milavečská kultura = br. mil, doba železná = ha-lt.

Opět musíme konstatovat, že se v  jednotli-
vých prostorově oddělených skupinách neshlu-
kují hroby s podobnými formálními vlastnostmi. 
Skupiny jsou v tomto ohledu velmi heterogenní. 
Teoretický model, který jsme formulovali, oče-
kává takovouto strukturovanost právě u  rodin-
ných pohřebišť, kdy členy každé rodiny jsou 
jednotlivci s různým společenským postavením 
a  rodiny jsou navzájem ve stejném hierarchic-
kém postavení. Domníváme se proto, že model, 
který předpokládá, že jednotlivé pravěké rodiny, 
které obývaly konkrétní prostor, pohřbívali své 
mrtvé do prostorově izolovaných skupin v rám-
ci rozsáhlejšího pohřebiště, nelze zamítnout, 
a  je tudíž platný. Velikost hrobových skupin je 
pak pravděpodobně odrazem dlouhé kontinuity 

pohřbívání a síly reprodukce jednotlivých rodin.

závěr

Tento příspěvek byl zaměřen na identifikaci ro-
diny v  pravěku. Domníváme se, že na základě 
provedených analýz můžeme dále pracovat s hy-
potézou, že jednotlivé rodiny jsou minimálně ve 
starší a  střední době bronzové reprezentovány 
izolovanými hrobovými skupinami. Ačkoliv se 
tato hypotéza objevuje v  české archeologii mi-
nimálně od 80. let 20. století, nebyla doposud 
významně testována. Toto zjištění otevírá další 
prostor pro studium pravěkých pohřebišť a pra-
věké společnosti obecně, jelikož se můžeme po-
kusit sledovat strukturu pravěké rodiny právě na 
základě studia jednotlivých hrobových skupin. 
Pravěká rodina je podle nás identifikovatelná 
v archeologických pramenech, ale nikoliv na zá-
kladě formálních vlastností movitých artefaktů 
umístěných v hrobech, jelikož pohřební výbava 
byla podle nás u příslušníků každé rodiny dosti 
různorodá, ale právě na základě prostorového 
rozmístění hrobů na pohřebišti.
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Archaeological research of deserted recreational 
cottage in Krkonoše

Abstract—There is a  deserted recreational cot-
tage called „Jelení louky“ near the town of Pec 
pod Sněžkou in the Krkonoše. This cottage is spe-
cial because it has been left almost untouched and 
in a well-preserved state. The cottage was built in 
the first half of the 19th century and was aban-
doned in 1998. This spring, an archaeologist from 
the Department of Archaeology at the University 
of West Bohemia conducted archaeological re-
search on the site. The research focused on the 
formation processes of archaeological record and 
on the cottage’s life.

Keywords—contemporary archaeology, formation 
processes, deserted cottage, garbage, Krkonoše

ÚvOdem1

NA sklonku března letošního roku se stala 
pustá rekreační chata Jelení louky (k. ú. 

Pec pod Sněžkou) cílem návštěvy dvojice arche-
ologů z Katedry archeologie FF ZČU. Ačkoliv se 
odborný zájem o objekt, který byl opuštěn tepr-
ve v  nedávných letech, může zdát na první po-
hled nelogický, výzkum právě takovýchto lokalit 
může přinést zcela zásadní teoretické i metodo-
logické poznatky. Na otázku, za jakých podmí-
nek toho lze dosáhnout, by měl odpovědět právě 
tento příspěvek. 

arCheOlOGie 20. stOletí

Vědecký zájem o  památky recentního charak-
teru není v české archeologické obci zatím plně 

1 Tento článek vznikl s  podporou projektu SGS-2012-
079: Proměny československého pohraničí – interdis-
ciplinární přístup. Publikace článku byla podopořena 
grantem AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 
Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-
031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.

etablován. Příčinu této skutečnosti můžeme 
hledat v  tradici kontinentální Evropy, která na-
rozdíl od anglosaského světa pojímá archeologii 
především jako historickou disciplínu. V anglic-
ky mluvících zemích se můžeme již od 60. let 
setkat s několika badateli rozvíjejícími obor zde 
zvaný jako contemporary archaeology (do češ-
tiny většinou ne zcela vhodně překládáno jako 
archeologie modernity); (Buchli a Lucas 2001). 
Předmětem zájmu české archeologie zůstávají 
naproti tomu stále především témata z  období 
pravěku a středověku. Až v posledních letech se 
archeologické bádání posouvá dále do novově-
ku, kde dominuje především výzkum industriál-
ního věku (Matoušek 2010). Pracoviště autorů 
článku se v oblasti archeologie modernity zabý-
vá proměnou vesnického osídlení po roce 1945 
(Vařeka et al. 2008) a  válečnými konflikty 20. 
století (Rak 2012). 

Výzkum objektu natolik současného, jako 
je rekreační chata Jelení louky, je v české arche-
ologii zatím unikátní a  pravděpodobně vyvolá 
diskuse, zdali se stále jedná o  archeologii. Dle 
názoru autorů je však archeologie definová-
na především svou teorií a  metodou, a  nikoliv 
předmětem bádání. O  archeologickém výzku-
mu tedy lze hovořit jak u památek značného stá-
ří (např. mohyly doby bronzové), tak u objektů 
zaniklých teprve před několika lety.

Cíle výzkumu

Archeologický průzkum rekreační chaty Jelení 
louky si stanovil několik teoretických a metodo-
logických cílů. V  prvé řadě bylo nutné vytvořit 
efektivní metodu dokumentace pro tak rozsáhlý 
a komplexní objekt, jakým je několikapodlažní 
budova plná původního vybavení, a  otestovat 
tuto metodu v  praxi. Další otázkou bylo, zdali 
je možné ze získaných archeologických struktur 
rekonstruovat život objektu a procesy, které zde 
během fungování chaty probíhaly. V neposlední 
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řadě se výzkum zaměřil na pozorování archeo-
logických transformací. Tento cíl byl shledán 
nejdůležitějším, neboť transformace probíhající 
v  chatě Jelení louky lze předpokládat i  u  sídel-
ních objektů zaniklých v hlubší minulosti. Cílem 
tohoto výzkumu naopak není poskytnutí kom-
pletního přehledu událostí, které by bylo mož-
né v této lokalitě pozorovat, nýbrž interpretace 
procesů probíhajících v  tomto objektu po jeho 
opuštění, podobně jako je mohl vnímat návštěv-
ník jedné z tisíců budov postižených masivním 
úbytkem obyvatel a  bezvládím (například v  15. 
i  17. století, a  především v  pohraničních oblas-
tech po druhé světové válce).

OkOlnOsti výzkumu

Rekreační chata Jelení louky (dříve náležící 
národnímu podniku ČSAD) se nachází 2,5 km 
severozápadně od centra Pece pod Sněžkou 
v oblasti podléhající ochraně Krkonošského ná-
rodního parku (Obr. 1). Odlesněný prostor ne-
soucí společně s chatou shodné jméno byl ještě 
před rokem 1989 využíván dvěma rekreačními 
objekty (ČSAD a  ČKD) a  jednou zemědělskou 
usedlostí. Původní funkci si však do dnešního 
dne udržela pouze bývalá chata ČKD, která je 
nyní v  soukromých rukou. Oblast, kde je situ-
ován zkoumaný objekt, tedy nelze charakte-
rizovat jako opuštěnou, ale naopak celoročně 
obývanou. Poloha objektu nedaleko jednoho 
z nejrušnějších turistických center, a zároveň si-
tuování v oblasti prakticky nedostupné silniční 
dopravě, vytvořila unikátní podmínky k  docho-
vání tohoto objektu, ale zároveň nebezpečí jeho 
zničení či přetvoření v rámci nové lukrativní vý-
stavby. Dokumentace a provedení výzkumu této 
lokality se tedy staly neodkladnými. 

Obrázek 1.  Pustá rekreační chata Jelení louky. Pohled od 
severozápadu. Foto L. Funk.

Provádění terénního průzkumu výrazně 
komplikovaly klimatické podmínky v  oblasti 
a s nimi spojená nesnadná dostupnost objektu. 
Dokonce i  v  březnu se zde stále držela vrstva 
sněhu přesahující na některých místech výšku 
dospělé lidské postavy, což zcela znemožnilo 
jakékoliv dokumentační práce v exteriérech ob-
jektu. Veškerý průzkum tedy probíhal v  interié-
rech, kde práci znesnadňovala pouze nízká tep-
lota a na některých místech zhoršené osvětlení.

zvOlená metOdika 
Volba metodiky a  způsobu dokumentace byla 
ovlivněna neexistencí univerzálně využitel-
né metody výzkumu u  tohoto druhu objektů 
a obecně stanovenými pravidly archeologie jako 
vědní disciplíny. Výsledkem tedy bylo vytvoření 
a  testování metody individuálně přizpůsobené 
dané situaci a kladeným otázkám, podobně jako 
v  přípravné fázi jakéhokoliv archeologického 
výzkumu. Terénní část tohoto průzkumu lze 
rozdělit do tří na sebe navazujících fází. 

Prvním krokem, který lze nazvat zjišťovací 
průzkum objektu, bylo rámcové zhodnocení 
rozsahu zkoumaného prostoru, výpovědní hod-
noty artefaktů, upřesnění postupů v  následují-
cích fázích a stanovování možných bezpečnost-
ních rizik.

Obrázek 2.  Půdorysné schéma místností. Px – obytné 
pokoje, K – kuchyň, J – jídelna, D – dílna, Ux – umývárna, 
Chx – chodba, Mx – jiná místnost. Schéma M. Váňa.
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Druhá fáze výzkumu byla soustředěna pře-
devším na tvorbu podpůrné dokumentace ob-
jektu. Přesněji se jedná o  vytvoření rozměrově 
odpovídajících půdorysných schémat všech 
podlaží budovy (Obr. 2) a  zjištění rozměrů zá-
kladních artefaktů, které se v prostrou nacházejí 
opakovaně (movité vybavení ubytovacích poko-
jů). Tento krok výzkumu lze nazvat jako příprav-
ná fáze zjišťování distribuce artefaktů. 

Obrázek 3.  Ukázka fotografické dokumentace jednot-
livých místností. Pokoj č. 16. Foto L. Funk.

Třetím a zároveň metodicky, dokumentačně, 
a tedy i časově nejnáročnějším krokem je samot-
ná dokumentace distribuce artefaktů v objektu. 
Každá z  místností byla vyfotografována (Obr. 
3) a  do připraveného plánu zakreslena poloha 
všech rozměrných artefaktů sloužících k původ-
ní funkci objektu (skříně, umyvadla, noční stol-
ky, dveře, topení apod.); (Obr. 4). Poloha nálezů, 
které mají doplňující charakter nebo je nebylo 
možné z  důvodů jejich povahy zakreslit do plá-
nu, byla dokumentována pomocí verbálního po-
pisu, a to včetně jejich datování (data spotřeby, 
výroby apod.). 

Základními pomůckami pro provedení 
všech zmíněných fází se staly kromě psacích 
potřeb, fotografických měřítek a  severky také 
laserový dálkoměr Stabila LE-200, digitální zr-
cadlovka Pentax K-r osazená objektivem Sigma 
18-200 mm, stativ a čelová svítilna. 

dispOziCe Chaty a její stavební vývOj

Rekreační chata Jelení louky se nachází na pra-
vém břehu Jeleního potoka v  mírném svahu 
stoupajícím směrem k  jihu. Půdorys budovy 
je tvaru písmene L s delší stranou ve směru se-
ver-jih, kratší stranou ve směru východ-západ 
a s nárožím na severozápadě. Pravidelný půdo-
rys narušuje pouze menší rizalit v severní straně, 

kde se také nalézá čelo stavby. Budova chaty se 
dnes skládá z přízemí, dvou nadzemních pater 
a podkroví upraveného na obytné místnosti. 

Obrázek 4.  Schéma rozmístění standardizovaného ná-
bytku. Tmavě modře – postel (zúžený obdélník – postel 
povalená na bok), světle modře – umyvadlo, šedý obdélník – 
skříňka se zrcadlem, šedý ovál – topení, žlutě – skříň, hnědě 

– stůl, červeně – noční stolek, zelený čtverec – stojící židle, 
zelený kruh – povalená židle. Schéma M. Váňa.

Přestože zvenčí působí chata jednolitým 
dojmem, lze zde identifikovat minimálně dvě 
stavební fáze. Původní stavení tvořil dřevěný 
patrový srub obdélného půdorysu s  orientací 
východ-západ a  s  vchodem uprostřed severní 
strany. Tato fáze byla na základě rešerše karto-
grafických pramenů a  nálezu zdobných dveří 
původního vchodu (Obr. 5) datována do období 
klasicismu. V druhé polovině 20. století se k této 
stavbě připojilo zděné jižní křídlo, které se na 
úrovni přízemí částečně zahlubuje do svahu. 
Tato přístavba převyšuje předchozí fázi o jedno 
podlaží a  do svého druhého patra integrovala 
podkroví původního srubu. Během druhé fáze 
zřejmě vznikl také severní rizalit, jenž znepřís-
tupnil původní vstup do chaty. V dnešní době je 
interiér přístupný dvěma vchody: prvním z  vý-
chodní strany na úrovni přízemí a druhým z jihu 
po betonové lávce do 2. patra.
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Obrázek 5.  Klasicistní dveře původního vstupu do chaty. 
Vnější strana. Foto L. Funk.

Také vnitřní uspořádání chaty ilustruje její 
stavební vývoj. Přízemí budovy odpovídá kla-
sické dispozici trojdílného vesnického domu se 
dvěma trakty. V  době před ukončením užívání 
objektu se zde nacházela kuchyň, jídelna, dílna, 
sklad prádla, tři místnosti s  čistě komunikační 
funkcí, obytný pokoj č. 3 a  koupelna sloužící 
zřejmě provozovatelům objektu. V  původní 
síňové části je přístup do mladší stavební fáze, 
kde nalezneme sprchy, toalety a další koupelnu. 
Rizalit tvoří v  přízemí samostatnou místnost, 
která sloužila jako sklad dokumentů. Zde také 
nalezneme výše zmiňované klasicistní dveře, jež 
(ačkoliv představují stavebně nejhodnotnější 
prvek chaty) byly pozdější přestavbou uvězněny 
do druhořadé místnosti na konci komunikač-
ních tras. 

Přístup do prvního patra vede po schodišti 
z  jedné z  chodeb. V  tomto podlaží nalezneme 
rozsáhlou chodbu, z níž se dostaneme do devíti 
obytných pokojů (čísla 4–12), dvou místnos-
tí s  toaletami a  sprchou, a  do menší místnosti 
sloužící zřejmě jako skladiště. Současná dis-
pozice místností v prvním patře byla s největší 

pravděpodobností vytvořena až během mladší 
stavební fáze, která zcela setřela původní podo-
bu tohoto poschodí. Usuzujeme tak na základě 
obytného pokoje č. 5, který částí svého půdory-
su zasahuje do mladšího rizalitu.

Do druhého patra se lze dostat po schodi-
šti z patra prvního a po lávce z exteriéru. I toto 
poschodí propojuje dlouhá chodba s přístupem 
do všech obytných místností, kterých se zde 
nachází sedm (čísla 14–18, 20 a  20A). Situaci 
z předchozího patra kopíruje i přítomnost dvou 
místností s toaletami a sprchou, a menší sklado-
vací pokoj. Vzhledem k faktu, že je toto poscho-
dí tvořeno geneticky a funkčně nesouvisejícími 
částmi (podkroví původního srubu, podkroví ri-
zalitu a zděná část mladší stavební fáze), může-
me zdejší rozvržení místností s jistotou datovat 
do přestavby ve druhé polovině 20. století. 

Z druhého patra vede schodiště do podkroví 
mladší zděné přístavby. Jedná se o rozsáhlou ha-
lovou místnost, která mohla sloužit ke skladová-
ní a na základě přítomnosti topení také k nouzo-
vému ubytování většího počtu lidí.

Celý objekt rekreační chaty lze z funkčního 
hlediska rozdělit na dva základní celky. První 
a  plošně větší představuje prostor sloužící 
k  ubytování rekreantů a  k  jejich osobní hygie-
ně. Jde o  jednotlivé ubytovací pokoje v prvním 
a druhém patře, o jeden pokoj v přízemí a o spr-
chy s  toaletami, jež byly společné pro všechny 
pokoje ze stejného patra. Druhým funkčním 
celkem jsou místnosti zajištující technický pro-
voz chaty a další služby rekreantům, který zabí-
ral většinu přízemí. 

mOvité artefakty

Velkou část ze souboru movitých artefaktů na-
cházejících se v chatě Jelení louky tvoří standar-
dizovaný nábytek sloužící jako výbava obytných 
pokojů. Jedná se především o  postele určené 
pro jednu osobu, matrace, noční stolky, skříně, 
stoly, židle a závěsné skříňky se zrcadlem. Tyto 
artefakty se v různých kombinacích nalézají ve 
všech obytných pokojích či na chodbách, kam 
byly zřejmě vyneseny náhodnými návštěvníky 
v  době po opuštění objektu. Kromě standardi-
zovaného mobiliáře nalezneme v chatě i několik 
unikátních kusů nábytku, které se koncentrují 
hlavně v provozních prostorách chaty v přízemí. 
Do této kategorie spadá výbava kuchyně (dřez, 
kuchyňská linka s  kredencem a  elektrický spo-
rák), skříňková lékárnička na chodbě v přízemí, 
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dvě dřevěná křesla a  několik nestandardizova-
ných židlí s polstrováním. 

Mezi ostatní výbavu rekreačního objektu 
můžeme zařadit nádobí, jež se bez většího pře-
kvapení nachází výhradně v kuchyni. Jmenovitě 
se jedná o  skleničky, keramické hrnečky, plas-
tovou mísu, naběračku a dvě plechové pokličky 
odložené na odkapávači vedle dřezu (Obr. 6). 
Ostatní typy nádobí byly zastoupeny porceláno-
vými talíři a smaltovými hrnci uloženými v kre-
denci. 

Obrázek 6.  Nádobí na odkapávači vedle dřezu. Kuchyň. 
Foto L. Funk.

Z elektroniky byly v budově přítomny pouze 
dva přístroje: vytáčecí telefon (Obr. 7) a  tele-
vizor Diamant Tesla Multiservis 2313, jenž se 
vyráběl v  Rumunsku od roku 1985 (Diamant 
Tesla…). Oba se nacházejí v kuchyni.

Obrázek 7.   Telefon. Kuchyň. Foto L. Funk.

Velmi cenným pramenem pro poznání živo-
ta chaty Jelení louky jsou psané dokumenty a tis-
koviny nalezené v interiérech. Největší množství 
písemností se nachází v přízemí v malé místnos-
ti v rizalitu, kde se po zemi povalují stohy doku-
mentů především administrativní povahy, no-

viny z dob socialismu, německý časopis Burda 
Moden (ročník 1982) a kniha Svět a sametová 
revoluce. Na ojedinělé tiskoviny však lze narazit 
i v jiných částech chaty. Z dokumentů adminis-
trativní povahy je to vyplněný protokol o poško-
zení inventáře datovaný do 9. 1. 1982 a protokol 
o  ztrátě z  3. 3. 1979 (oba nalezené v  pokoji č. 
12) a  formulář Denní záznam výroby katexové 
vody (pokoj č. 20a). Cizojazyčný tisk zastupuje 
nedělní příloha Berliner Zeitung z  29. 6. 1996 
nalezená na toaletách v  1. patře a  blíže neur-
čené německé noviny vydané 6. 7. 1996 (malá 
místnost v 1. patře), 1. 8. 1996 (pokoj č. 4) a 3. 
2. 1996 (toalety ve 2. patře). Z českých periodik 
byl v  budově nalezen časopis Probuďte se z  3. 
11. 1997 (chodba v  1. patře), dále se v  pokoji 
č. 5 nacházelo Story z  3. 2. 1996 a  neurčitelný 
televizní program vydaný 6. 8. 1998 a  v  poko-
ji č. 10 časopisy Bravo (9. 7. 1998) a  Ring (6. 
8. 1998). Dva neurčené bulvární časopisy byly 
též odloženy v  pokoji č. 17 a  na toaletách ve 2. 
patře. Přes velké množství časopisů je nálezový 
soubor relativně chudý na vázané knihy. Kromě 
výše zmíněné publikace o sametové revoluci byl 
náročnějšímu čtenáři přístupen pouze román 
Muži od G. Marka (pokoj č. 12) a příručka Jak 
předcházet vytváření nadbytečných pohledávek 
(kuchyň).

Nemenší potenciál pro datování procesů, jež 
probíhaly uvnitř rekreační chaty, nesou obaly 
od nápojů a potravin s vyznačeným datem výro-
by či spotřeby. Čtenáře jistě nepřekvapí, že i ty se 
koncentrují především v kuchyni. V té byla nale-
zena tetrapaková krabice od mléka s  datem vý-
roby 3. 5. 1998, obal od bonbonů Jo-Jo Berušky 
(datum výroby 30. 4. 1998), konzerva nakláda-
ných párků (datum výroby 6. 5. 1998) a  láhev 
Whiskey Printer’s  Stock s  vyraženým datem 
12. 5. 1999. Na podlaze chodby vedle kuchyně 
ležela láhev od vína Veltlínské zelené ročník 
1995 a v místnosti v rizalitu obal od brambůrků 
Bohemia Chips Horská sůl s datem výroby 7. 11. 
2011. V  prvním patře se datovatelné obaly na-
cházely v  obytných pokojích č. 5 (tetrapaková 
krabice džusu, datum výroby 9. 6. 1998), č. 10 
(obal tyčinky Twix s datem 21. 11. 1998) a č. 11 
(plastová láhev Korunní s  datem 24. 4. 2004). 
Soubor obalů s vyraženým datem uzavírá pokoj 
č. 18 ve druhém patře, v němž byly nalezeny tři 
plechovky od piva Gambrinus (datum výroby 
16. 12. 2009) a láhev od Fernetu s datem 17. 7. 
1999. Tato studie si nedává za cíl publikovat 
kompletní katalog všech movitých artefaktů 
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nalezených v  rekreační chatě Jelení louky. To 
by bylo z  kapacitních důvodů nemožné a  pro 
následující syntézu také zbytečné. Případný zá-
jemce si však může soupis nálezů prostudovat 
na webu autorů (Funk a Váňa 2012).

Chata jelení lOuky pOhledem 
arCheOlOGiCkýCh struktur

Archeologické struktury, tedy pravidelnosti ve 
vlastnostech nalezených artefaktů (Neustupný 
2007: 125), lze rozdělit do tří základních skupin, 
a  to dle charakteru událostí, které je ovlivňují. 
Konkrétně se jedná o struktury související s do-
bou před opuštěním objektu, s  dobou po jeho 
opuštění a o struktury, které nelze tímto způso-
bem datovat. 

Do první skupiny patří soubory artefaktů 
svědčící o  funkci jednotlivých místností až do 
okamžiku opuštění celého objektu. Mezi ně 
patří charakteristické i  úzce účelové předměty 
a vybavení, jako je např. sporák, kredenc, dřez 
nebo nádobí, které dokládají, že daná místnost 
byla používána jako kuchyně. Větší sál vedle ní 
sloužil jako jídelna a s velkou pravděpodobností 
také jako společenská místnost, byť se v něm ne-
zachovaly téměř žádné hmotné artefakty, které 
by o  tomto účelu vypovídaly. Protože však zná-
me funkci celé budovy, víme tedy, jaké prostory 
by se v ní měly nacházet. V prvním a druhém pa-
tře jsou místnosti označené čísly na dveřích. Ty 
mohly sloužit jako pokoje pro hosty nebo i jako 
ubytování části personálu, což nelze v současné 
době rozlišit i  z  toho důvodu, že dané místnos-
ti sloužily prakticky ke shodnému účelu, tedy 
k  přespání a  odpočinku. Zdali pokoj sloužil 
k  ubytování i  v  okamžiku opuštění chaty, mů-
žeme odvozovat pouze z přítomnosti artefaktu, 
bez kterého by se tento pokoj neobešel, tedy 
z postele, nočního stolku, skříně apod. Funkce 
některých místností však byla pravděpodobně 
omezena již v závěru fungování objektu, o čemž 
svědčí částečné přemístění jejich vybavení do 
komunikačních prostor. Do shodné skupiny ar-
tefaktů, jež mají souvislost s  dobou před opuš-
těním objektu, můžeme též zařadit struktury 
vypovídající o okolnostech opuštění. Z nich mů-
žeme odvodit, že opuštění objektu bylo náhlé 
a proběhlo v létě roku 1998 (viz níže).

Do struktur z  doby po opuštění chaty řadí-
me využívání objektu příležitostnými návštěv-
níky a projevy jejich vandalismu. O nich svědčí 
odhozené artefakty (především obaly alkoholic-

kých nápojů) s datem výroby po zpustnutí chaty 
a  různé formy porušování řádu (např. zpřehá-
zený nábytek v  pokoji č. 18 či židle nesmyslně 
umístěná ve skříni v pokoji č. 4). 

Mezi struktury s  nejasnou datací patří pro-
blematické určení funkce některých místností. 
Za pokoj sloužící k  ubytování rekreantů může-
me označit místnosti vybavené postelí, avšak 
absence postele nemusí nutně odrážet fakt, že 
pokoj v  okamžiku opuštění chaty k  obývání již 
nesloužil. Například dvě místnosti ve druhém 
patře (č. 14 a 16) ve své výbavě postel neobsahu-
jí. Na chodbě tohoto patra však nalezneme čtyři 
postele, které mohou pocházet právě z  těchto 
dvou pokojů a  na chodbu mohly být vyneseny 
v  době po opuštění chaty či krátce před ním. 
V  prvním patře pak chybí postele dokonce ve 
čtyřech pokojích (č. 4, 5, 7 a 8). Jelikož se tyto 
postele – na rozdíl od případu z druhého patra 

– nenacházejí ani na jiných místech chaty, lze se 
domnívat, že tyto pokoje v  okamžiku opuštění 
k  obývání skutečně nesloužily. Současný stav 
však také může být výsledkem transformací 
z  doby po opuštění chaty, neboť existuje mož-
nost, že chybějící postele byly zcizeny. Ke struk-
turám s nejasnou datací též řadíme projevy van-
dalismu v pokoji č. 20a, jež jsou popsány níže.

interpretaCe událOstí živOta a Opuštění 
Objektu 

 Na základě stavebního rozboru a syntézy arche-
ologických struktur se můžeme pokusit rekon-
struovat nejpravděpodobnější průběh života re-
kreační chaty Jelení louky od jejího vybudování 
až do současnosti. 

Příběh chaty začíná v  první polovině 19. 
století. V  této době byla patrovým srubem, je-
hož původní funkci setřely pozdější přestavby 
a  dnes o  ní lze pouze spekulovat. Jasnější kon-
tury vyvstávají až v době socialismu, kdy chata 
přechází do správy ČSAD, o čemž svědčí mnohé 
dokumenty signované touto organizací. Toho 
času již chata dozajista slouží k  rekreaci ná-
vštěvníků Krkonoš. Za spravování ČSAD také 
dochází k rozsáhlé přestavbě, která chatu zvýši-
la o jedno patro a rozšířila o další prostory. 

Rekreační objekt slouží svému účelu i  po 
sametové revoluci. Nepodařilo se nám zjistit, 
zda chatu dále spravovalo ČSAD, či zda se sta-
la předmětem restituce, nápis ČSAD PRAHA 
na ceduli v  průčelí však svědčí spíše pro první 
z  možností. V  každém případě se v  této době 
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chata již provozovala na komerčním základě 
a  byla dostupná i  návštěvníkům mimo domov-
ský podnik. V  roce 1996 v  chatě přebývali do-
konce turisté z  Německa, a  to jak v  zimní, tak 
v letní sezoně, o čemž svědčí denní tisk v jazyce 
západních sousedů.

Radikální zlom v  životě chaty nastal v  roce 
1998. Lze se domnívat, že právě v  tomto roce 
(konkrétněji po ukončení letní sezony) byla cha-
ta opuštěna. K  tomuto názoru nás vede množ-
ství časopisů z  léta tohoto roku a  obaly rychle 
se kazících potravin, jejichž trvanlivost vypršela 
v  době předpokládaného opuštění. Chata byla 
opuštěna náhle bez předchozího vyklízení a její 
provozovatel zřejmě plánoval brzký návrat, což 
dosvědčují artefakty ponechané na místech 
souvisejících s  jejich používáním (např. umyté 
skleničky na odkapávači vedle dřezu, potřeby 
k  zubní hygieně ve skříňce nad umyvadlem či 
nevynesené odpadkové koše, v  jednom z nichž 
se dokonce nalézala použitá dětská plena). 
Tímto aktem se veškeré artefakty v chatě Jelení 
louky proměnily v archeologický odpad de facto, 
který na rozdíl od klasického archeologického 
odpadu nevzniká zánikem účelu artefaktu, ale 
tím, že okolní prostředí ztratí svou dynamiku 
(Schiffer 1996: 90). 

Během čtrnácti let, která uplynula od opuš-
tění objektu do archeologického průzkumu na 
jaře letošního roku, posloužila rekreační chata 
k několika přechodným návštěvám náhodných 
kolemjdoucích, z  nichž někteří zde pravděpo-
dobně i přenocovali. Ti se ke svému přístřešku 
naštěstí chovali relativně slušně, a  tak podstat-
ná část nálezového souboru odpovídá stavu 
z  roku 1998. Rozsáhlejší stopy vandalismu 
nese pouze obytný pokoj č. 20a, jehož stěny po-
krývají vulgární obrazce a velmi bizarní nápisy 
typu „Hitler na hrad“ a  řada vulgarismů. Fakt, 
že tomuto útoku byla vystavena pouze místnost 
č. 20a, zatímco ostatní části chaty zůstaly téměř 
netknuté, nás vede k domnění, že k této události 
došlo již před opuštěním chaty, kdy mohl tento 
stísněný pokoj sloužit jako jakási detence pro 
problematické návštěvníky z  řad hromadných 
dětských zájezdů. S  návštěvami v  letech po 
zpustnutí objektu však můžeme jednoznačně 
spojit obaly od alkoholických nápojů nalezené 
v  pokoji č. 18. Přestože tyto obaly (konkrétně 
se jedná o  plechovky od piva a  láhev fernetu) 
mohou evokovat, že zde byly zanechány během 
jediné návštěvy, dělí tyto artefakty ve skuteč-
nosti od sebe deset let. V  pokoji č. 18 nás jistě 

nepřekvapí nezvykle rozházený nábytek, svěd-
čící o neklidnosti událostí, jež se zde po opuštění 
chaty odehrávaly. Opakovaná záliba návštěvní-
ků právě v tomto pokoji je pochopitelná, neboť 
tato místnost se nachází hned vedle vchodu. 

Přes výše popsané vady na integritě původní 
výbavy se většina artefaktů dochovala v  téměř 
intaktním stavu a za jediné větší změny můžeme 
s trochou nadsázky označit jen několik přesunů 
židlí a vyvěšené sluchátko telefonu. 

závěrem

Archeologický průzkum pusté rekreační chaty 
Jelení louky otevřel v  české archeologii zatím 
neprobádanou oblast výzkumů památek nej-
mladšího stáří. Jeho výsledky přinesly mnoho 
zajímavých informací o životě této stavby a o ar-
cheologických transformacích. Lze se domnívat, 
že procesy probíhající v tomto objektu, jako jsou 
příležitostné návštěvy, nocování, vykrádání či 
vandalismus charakterizovaný nejen devastací, 
ale i  záměrným porušováním společenských 
pravidel, s největší pravděpodobností probíhaly 
i  ve vesnicích opuštěných v  souvislosti s  vysíd-
lením německého obyvatelstva z  pohraničí po 
druhé světové válce. Tyto procesy však dnes lze 
pozorovat pouze na objektech podobného cha-
rakteru, neboť většina pustých vesnic v pohrani-
čí byla v pozdější době zcela zbořena.  

Věříme, že studie o  chatě Jelení louky roz-
poutá diskusi o nutnosti provádět výzkumy ob-
jektů recentního charakteru, neboť i  památky 
zaniklé teprve před pár lety v sobě nesou značný 
skrytý potenciál, a  to nejen pro poznání minu-
losti, ale také pro teoretický a  metodologický 
rozvoj samotné archeologie. 
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Captive villages behind the iron curtain – 
possibilities of archaeological recognition of the 

Cold War

Abstract—The past twenty-five years have seen 
the development of a  sub-discipline in archaeol-
ogy labelled “20th Century Conflict Archaeology” 
around the world. The sub-discipline is focused 
on the remains of the military, civil, political and 
religious conflicts of the last century. Traces of 
these events are examined using an interdisci-
plinary approach because many different sources 
have been left behind to serve the researchers of 
this field, each of which carries unique informa-
tion hardly detectable from another point of view. 
While the First and Second World Wars have 
attracted the lion’s  share of attention, in recent 
years the efforts of researchers have turned to the 
Cold War and to the most famous symbol of the 
era—the so-called Iron Curtain, a fence of barbed 
wire separating the Eastern and the Western 
blocs. The most famous part of the curtain is the 
Berlin Wall. Nevertheless, research of this topic 
in Czech academia remains marginalized. The 
aim of this paper is to present how these issues 
are studied abroad and outline opportunities to 
study this in the Czech Republic. Our examples 
are the Iron Curtain itself and the village of Maříž, 
in whose history the events of the last century left 
an indelible mark.

Keywords—archaeology, 20th Century, the Cold 
War, the Iron Curtain, borderland, deserted villages

ÚvOd1

V  POSLEDNÍ době se zejména na západ 
od nás prudce rozvíjí výzkum minulých 

1 Tento článek vznikl s  podporou projektu SGS-2012-
079: Proměny československého pohraničí – interdis-
ciplinární přístup. Publikace článku byla podopořena 
grantem AntropoWebzin 2011–2012 přiděleným v  rámci 

dvou století za využití standardních archeolo-
gických metod. Katedra archeologie FF ZČU 
v Plzni se k tomuto trendu připojila rozvíjením 
nového oboru „archeologie modernity“, jejíž 
podstatou část na tomto pracovišti tvoří tzv. 
archeologie konfliktů 20. století. Archeologie 
konfliktů (archaeology of conflicts) je označení 
pro disciplínu, která se zabývá pozůstatky poli-
tických, vojenských, náboženských a  civilních 
střetů v minulosti a je jedno, zda se jedná o řím-
ský pochodový tábor, vesnici vypálenou např. 
v  průběhu husitských válek, nebo pevnost na 
Maginotově linii méně než sto let starou. V  po-
slední době je ale tento termín spíše chápán ve 
spojitosti s  výzkumem lokalit z  20. století. Pro 
toto období se pak někdy užívá přímo termínu 
archeologie vojenství (military archaeology) 
s  cíleným zaměřením na vojenské konstrukce 
typu pevnosti, radarové stanice, letiště, zaja-
tecké tábory atd. nebo archeologie boje (com-
bat archaeology) s  výzkumem bojišť a  oblastí 
nejen bojových střetů (např. Berlínská zeď). 
Žádný z  termínů se však nevylučuje, spíše se 
doplňují (Schofield 2003: 4–7; 2005: 13–17). 
Již skončené nebo probíhající projekty katedry 
archeologie se zabývaly celou řadou různých 
typů památek a lokalit. Jednalo se např. o doku-
mentaci linie polního opevnění z podzimu 1938, 
o  exkavaci místa havárie německého letounu 
z  května 1945, revizní výzkum exhumovaného 
hromadného hrobu obětí pochodů smrti, studi-
um osídlení zaniklého v pohraničí po roce 1945 
nebo exkavaci trampské osady. 

arCheOlOGie studené války ve světě

Období druhé poloviny 20. století je zatím v po-
zadí zájmu archeologů zabývajících se proble-

Studentské grantové soutěže ZČU pod číslem SGS-2011-
031 a  grantem Studentské vědecké konference ZČU pod 
číslem SVK2-2012-001.



242 ANTROPOWEBZIN 3/2012

matikou archeologie konfliktů, v poslední době 
však roste počet zkoumaných lokalit na celém 
světě. Tento stav má několik příčin. Hlavní 
z nich je, že mnoho lokalit hodných zájmu bylo 
ještě v  nedávné době aktivně využíváno armá-
dami nebo jinými ozbrojenými složkami, pří-
padně se nalézaly na území, které nebylo běžně 
přístupné. Druhá polovina minulého století je 
charakterizována tzv. studenou válkou. Tedy 
konfliktem mezi komunistickým Sovětským 
svazem a  jeho vazaly, ke kterým patřilo i  teh-
dejší Československo, a  západními státy repre-
zentovanými hlavně USA. Časově je kladen 
mezi léta 1946 až 1989, kdy padla Berlínská zeď, 
nebo až 1991, kdy došlo k rozpadu Sovětského 
svazu (Cocroft 2003: 41). K  ozbrojenému kon-
fliktu těchto dvou bloků nikdy přímo nedošlo, 
nepočítáme-li několik šarvátek na jejich hrani-
ci. K  té nejdůležitější pro naše území došlo 10. 
března 1953, kdy kap. František Šrámek od 5. 
leteckého pluku z Plzně-Líní sestřelil nad česko-

-německou hranicí americký letoun F-84. Ten 
však havaroval až v Bavorsku (Irra 1999a; Irra 
1999b). 

Studená válka je charakterizována přípra-
vou dvou hlavních bloků na střet vedený atomo-
vými zbraněmi budováním rozsáhlých vojen-
ských areálů, mezi které patří letiště, kasárny, 
cvičiště, postavení protiletecké obrany, bunkry, 
fortifikace a odpaliště raket schopných nést ato-
mové hlavice. Obě strany také podporovaly své 
spojence, zejména v Africe a Asii, v jejich lokál-
ních konfliktech, do některých se také zapojily. 
Američané do války ve Vietnamu (1959–1973), 
Sověti do války v  Afghánistánu (1979–1989). 
Nejblíže k  novému světovému konfliktu pak 
bylo v roce 1962 během tzv. karibské krize, kdy 
se Sověti pokusili na tomto ostrově vybudovat 
síť základen schopných odpalovat střely s  ato-
movými hlavicemi na území USA. Jednalo 
se o  odpověď na podobná americká zařízení 
v  Turecku. Krize naštěstí skončila americko-

-sovětskou smlouvou o zrušení těchto základen 
(Burström at al. 2009: 296–298).

Oba bloky mají několik typů památek cha-
rakteristických jen pro ně. Na „západě“ se jedná 
např. o  tzv. mírové tábory. Od 60. let zde totiž 
sílilo tzv. mírové hnutí, jako reakce na ztráty utr-
pěné ve Vietnamu a hrozbu zničení světa v ato-
mové válce. Jednou z  forem protestu byl vznik 
táborů u vojenských a vědeckých zařízení podí-
lejících se na výzkumu pro armádu. Na „výcho-
dě“ toto nebylo možné, zde je charakteristickým 

znakem výstavba tzv. železné opony a  její nej-
slavnější části Berlínské zdi. Tedy doslova hrad-
by mezi oběma soupeři, která se skládala z něko-
lika plotů z ostnatých drátů doplněných strážný-
mi věžemi, minovými poli a dalšími vojenskými 
zařízeními a  sahající od Severního moře až po 
moře Jaderské. Ačkoliv deklarovaným účelem 
bylo zamezení pronikání „nekalých živlů“ na 
území socialistických států, hlavním cílem bylo 
zabránit vlastním občanům v útěku do zahrani-
čí (Klausmeier a Schmidt 2004: 10–27; Tomek 
2011: 34–39).

Badatelský zájem o  toto období začíná až 
s  jeho koncem, vůdčí postavení ve výzkumu 
této problematiky patří English Heritage, tedy 
organizaci pečující o anglické kulturní dědictví. 
Po skončení studené války totiž začalo celosvě-
tové snižování sil armád. To kromě vyřazování 
vojenské techniky z výzbroje znamenalo také ru-
šení velkého množství základen a dalších vojen-
ských zařízení. Ve Velké Británii si naštěstí brzy 
uvědomili, že tím mizí i  veškeré stopy kultur-
ních a  technických památek jedné etapy jejich 
historie, jako byla letiště určená pro těžké bom-
bardéry RAF nebo základny pro rakety s  jader-
nými hlavicemi (Cocroft a Thomas 2007: 263). 
V rámci projektu mapování a ochrany památek 
se začalo s  výzkumem i  tohoto druhu objektů. 
Jednalo se zejména o  zjištění současného sta-
vu a identifikaci lokalit vhodných pro uchování 
a  památkové úpravy (Cocroft 2003: 40–42). 
Podobný projekt byl spuštěn i  v  USA, ten byl 
zaměřený na uchování a konzervaci vybraných 
lokalit spojených s  událostmi předešlých let. 
Jednalo se zejména o místa spojená s jadernými 
zbraněmi a  protiletadlovou obranou (Cockfort 
a  Thomas 2007: 265) představovanou sítí ra-
darů a  stanic včasné výstrahy před útokem ze 
vzduchu, které vznikaly na mnoha místech světa 
vlivem politiky USA (Whorton 2002: 216–226). 
Ve zbytku světa se výzkumu lokalit z období stu-
dené války věnují jen výjimečně. 

Z  několika málo provedených archeologic-
kých akcí na lokalitách tohoto typu je potřeba 
zmínit výzkum letiště Greenham Common 
v Anglii. Letiště bylo otevřeno v roce 1941 a bě-
hem 2. světové války bylo využíváno americkým 
letectvem. Američané základnu využívali i v ob-
dobí studené války, kdy na něm byly umístěné 
jednotky vyzbrojené bombardéry se schopností 
nést atomové zbraně. Na začátku 80. let se letiš-
tě stalo hlavní základnou amerických jaderných 
balistických raket v  Británii. Tyto střely byly 
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z Británie staženy v roce 1987 a v roce 1992 bylo 
letiště uzavřeno (Schofield a  Anderton 2000: 
239–240). 

Cílem výzkumu se ale nestaly jen pozůstatky 
vojenských zařízení, jako jsou kryty pro stře-
ly, úkryty pro personál základy, hangáry, řídicí 
věže a  další budovy, ale hlavně slavné ženské 
mírové tábory. Ty začaly vznikat na počátku 80. 
let na protest proti umístění atomových zbraní. 
Nakonec byly u  každé ze sedmi bran základny, 
protestantky si je pojmenovaly podle barev duhy. 
Předmětem archeologického výzkumu se staly 
tzv. zelené brány. Protesty měly většinou formu 
archeologickými metodami nezachytitelnou, 
jako blokování dopravy či společná shromáždě-
ní. Dochovaly se však drobné relikty po sídlení 
ve formě stop po stanech či ohniště. A jeden po-
zůstatek odporu také. Během noci ženy přestří-
hávaly drátěný plot kolem letiště, který násled-
ný den museli vojáci vyspravit přimontováním 
nových kusů pletiva. Na jednom místě se tak 
střetly dva světy – vojenský, mužský a  mírový, 
ženský (Schofield a  Anderton 2000: 241–247). 
Základna Greenham Common je tak vzorovým 
příkladem reprezentujícím komplikovanost ob-
dobí studené války. K výzkumu podobného typu 
lokality však došlo i  v  USA, jednalo se o  nej-
větší mírový tábor, přímo pojmenovaný Peace 
Camp, u  zkušební střelnice atomových zbraní 
v  Nevadě. Během archeologického výzkumu 
bylo zaznamenáno přes 700 objektů, zejména 
různých variací symbolů míru, vyskládaných 
z kamenů (Schofield 2005: 100–103). Zároveň 
byla zkoumána i plocha střelnice o rozloze přes 
3500 km2. Na lokalitě jsou relikty testovacích 
zařízení různého druhu pocházejících z  doby 
založení v 50. letech 20. století až do jejího zru-
šení, do roku 2000 bylo zaznamenáno téměř 
150 objektů (budovy, bunkry, zařízení pro testo-
vání účinků výbuchů atd.); (Beck 2002: 65–79). 

Slavným symbolem období studené války 
je Berlínská zeď, tedy přehrazení mezi sovět-
skou částí německého hlavního města a zónami 
kontrolovanými Američany, Brity a  Francouzi. 
Výstavba začala v  roce 1961, hlavním účelem 
bylo zamezení odlivu obyvatelstva z  východu 
na západ (Obr. 1). Jen do onoho roku 1961 tak-
to opustilo východní blok přes 2,7 miliunu lidí. 
Délka zdi nakonec dosáhla 155 kilometrů a na 
dlouhá léta ovlivnila život obyvatel Berlína. Zeď 
také nebyla statickou stavbou, za celou dobu 
užívání procházela úpravami a  přestavbami 
(Klausmeier a  Schmidt 2006: 22–27). Pád zdi 

v  listopadu 1989 byl i  počátkem pádu komuni-
stického bloku východní Evropy. Ačkoliv již od 
počátku se ozývaly hlasy, že by se část zdi měla 
zachovat jako památka, společenské a politické 
klima 90. let 20. století této myšlence nepřály. 
Prakticky okamžitě byly odstraněny části, které 
blokovaly dopravu, následované úseky i v méně 
exponovaných místech. Nakonec byly pod 
ochranou ponechány čtyři úseky a  dvě strážní 
věže. Nejdelší úsek měří 1,3 kilometru, ostatní 
jen pár stovek metrů. Avšak památka velmi trpí 
po technické stránce. Až na počátku 21. století 
se začalo s  hlubším výzkumem problematiky 
Berlínské zdi a  mapováním jejích reliktů v  šir-
ších souvislostech (Dolff-Bonekämper 2002; 
Klausmeier – Schmidt 2004). 

Obrázek 1.  Výstavba Berlínské zdi (zdroj: www.cs.utah.
edu/~hatch/berlin_wall.html)

V  poslední době se ve výzkumu reliktů stu-
dené války na území Sovětského svazu využívají 
od roku 2002 zpřístupněné snímky ze špionáž-
ních satelitů CORONA, KH-7 GAMBIT a  KH-
9. Tyto typy satelitů byly používány během 
60. a  70. let, první sloužil ke snímání větších 
oblastí, druhé dva k průzkumu vybraných míst 
a taktéž pořizovaly snímky s větším rozlišením. 
Předmětem studia pomocí odtajněných snímků 
se stala sovětská protivzdušná obrana, zejména 
raketové základny v okolí Moskvy. Ty začaly být 
stavěny již na počátku 50. let ve dvou kruzích 
kolem města, první ve vzdálenosti 45 kilometrů, 
druhý ještě o dalších 40 kilometrů dále. Těchto 
základen vybavených raketami SA-2 vzniklo 
celkem 56 a byly v průběhu let dále modernizo-
vány. Osm z nich je ještě nyní využíváno moder-
ní ruskou armádou. V době největšího rozkvětu 
základny obývalo přes 27 tisíc lidí a  jejich vý-
stavba měla nemalý vliv na vývoj krajiny a  její 
užití v okolí základen. A zatímco obecně zbraně 
a  vojenská výstroj 20. století jsou zdokumento-
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vány a  zpracovány poměrně dobře, například 
získat data o  technických údajích raket SA-2 
a  jejich operačním použití není problém, o  ob-
služných zařízeních je toho známo málo. Na 
satelitních snímcích tak mohla být sledována 
struktura těchto základen v  jejich krajinném 
kontextu. Analýze byla podrobena základna 
s  americkým kódovým označením C25-1 jiho-
západně od Moskvy. Její celková rozloha byla 
25 hektarů a  na snímcích byla zřetelně rozpo-
znatelná dopravní struktura uvnitř i vně základ-
ny, rozložení odpalovacích sil raket, řídicích 
bunkrů, radarových stanic a dalších obslužných 
zařízení. Identifikováno bylo také 30 rodinných 
domů a pět ubytovacích baráků mužstva, které 
postačují pro ubytování odhadované obsluhy 
tohoto typu stanic – 30 důstojníků a 450 členů 
mužstva (Obr. 2). Druhá zkoumaná základna 
E24-1 se lišila jen počtem a uspořádáním objek-
tů a  je dnes jednou z  oněch osmi stále využíva-
ných (Fowler 2008). Odtajněné satelitní snímky 
v  kombinaci se snímky leteckými byly použity 
též při podobné dokumentaci sovětské radarové 
stanice u  města Skrunda v  dnešním Lotyšsku. 
Základna se opět skládala z většího počtu budov 
propojených sítí komunikací, které byly na pou-
žitých snímcích jasně identifikovatelné (Fowler 
2010). Podobné aktivity jsou pro studium stude-
né války velmi důležité, protože řada podobných 
lokalit byla v jejím průběhu opuštěna a do dneš-
ních dnů se nezachovala.

Obrázek 2.  Satelitní snímek současné podoby jed-
né ze základen protivzdušné obrany Moskvy (zdroj: 
Googlemaps).

Poměrně zajímavé je, že došlo též ke studiu 
událostí spojených s  karibskou krizí. Švédsko-
kubánský tým provedl výzkum jedné z  raketo-
vých základen u  obce Santa Cruz de los Pinos, 
a to nejen dochovaných reliktů, ale též vzpomí-
nek na tuto dobu u zdejších obyvatel. Jednalo se 

vlastně o jeden z prvních případů, kdy karibská 
krize byla zkoumána též z pohledu obyčejných 
Kubánců. Ačkoliv odkryv nepřinesl žádné arte-
fakty přímo spojitelné se sledovaným obdobím, 
rozhovory s  místními lidmi přinesly mnoho 
nových informací o výstavbě základny a násled-
ném soužití se sovětskými vojáky. Bylo též vy-
světleno, proč se na základně nachází tak málo 
předmětů. V  letech následujících po odchodu 
Sovětů totiž místní farmáři odnesli vše, co moh-
li nějak využít, a plochu postupně vyčistili, aby 
se nezranil pasoucí dobytek. V dnešní době jsou 
pak relikty těchto základen chráněny jako pa-
mátky (Burström et al. 2009: 296–298).

mOžnOsti arCheOlOGie studené války 
u nás – železná OpOna 

Výzkum reliktů pozůstatků studené války na na-
šem území stojí teprve na začátku. Symbolem 
studené války je i u nás železná opona. Již krátce 
po únorových událostech roku 1948 byla zvý-
šena ostraha hranice, která s  sebou mimo jiné 
přinesla vybudování zábran na hlavních hra-
ničních přechodech a překopání cest na přecho-
dech regionálních. Od 1. dubna 1950 bylo ve 
vzdálenosti od dvou do šesti kilometrů od hrani-
ce státu se „západem“ zřízeno hraniční pásmo. 
Do této oblasti byl dovolen přístup jen místním 
obyvatelům, ostatní občané sem mohli jen se 
speciální propustkou. Těsně u  hranice bylo ná-
sledně zřízeno zakázané pásmo, odkud byla do-
konce většina usedlíků odsunuta. V  roce 1951 
vznikla Pohraniční stráž, která podléhala minis-
terstvu národní bezpečnosti, měla statut vojska 
a službu u ní prováděli vybraní odvedenci v dél-
ce 27. měsíců. Na hranici tak nakonec vzniklo 5 
brigád a několik samostatných oddílů, které se 
dále členily až na roty. Území kolem hranice se 

„západem“ tak začalo pustnout a sídla začala za-
nikat. Objevovaly se ale také stavby nové, které 
měly souvislost právě s probíhajícími změnami. 
Jednalo se zejména o tzv. roty, ubikace pro členy 
Pohraniční stráže nedaleko hranic. Ti si je vět-
šinou stavěli sami, často bez možnosti využití 
těžké techniky a mechanizace (Jílek et al. 2006).

 V  červnu 1951 došlo také k  další změně 
v pohraničí. Nově bylo zřízeno zakázané pásmo, 
které bylo ve vzdálenosti do 2 km od hranice. 
V  této oblasti nesměl nikdo bydlet ani se pohy-
bovat bez speciální propustky a doprovodu. Na 
toto pásmo pak navazovalo již zmíněné pásmo 
hraniční. Každý zdejší obyvatel prošel speci-
ální prověrkou a  i  pro práci v  tomto prostoru 
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bylo nutno získat propustku. V  oblasti byly od-
straněny všechny místní označení a  zakázána 
hromadná rekreace. Na veřejných cestách byly  
vybudovány závory. Od listopadu 1951 začalo 
vyklízení obcí v  zakázaném pásmu, následova-
né ničením vybraných staveb. V témže roce bylo 
také rozhodnuto o  vybudování ženijně-technic-
kého zabezpečení hranice, začala tak výstavba 

„železné opony“. V  první fázi se jednalo o  20 
metrů široký průsek u hranice doplněný plotem 
z  ostnatého drátu. Na některých místech byl 
tento plot až ve třech řadách za sebou, vybra-
né úseky pak ještě byly pod vysokým napětím 
nebo doplněny minovým polem. Tato dvě po-
slední opatření se ukázala nebezpečná nejen 
případným uprchlíkům, ale též příslušníkům 
Pohraniční stráže a  divoké zvěři. Celý systém 
doplňovaly hlídkové věže, zátarasy a závory na 
vybraných cestách a pás rozorané země, na kte-
rém zůstávaly stopy uprchlíků. Od roku 1956 se 
v systému objevila další stěna, tzv. signální, kte-
rá zkratem reagovala na narušení a upozornila 
na pohyb v  oblasti, v  téže době začalo také od-
minování a do roku 1965 bylo také odstraněno 
vysoké napětí. 

Obrázek 3.  Úsek železné opony s  hlídkovou věží na 
Tachovsku na německém snímku z roku 1985 (zdroj: SOkA 
Tachov).

V polovině 60. let došlo ke změně celého sys-
tému. Dosavadní zkušenosti vedly k přebudová-
ní celé železné opony. Ta se nyní přímo z hranic 
posunula dále do vnitrozemí, což mělo mimo 
jiné umožnit efektivní zadržení uprchlíků ještě 
na našem území. Byla vytvořena tzv. signální 
stěna, plot z  ostnatého drátu vysoký 220 cm, 
napájený slaboproudem, který při jakémkoliv 
narušení vydal signál hlídce. Před ní byl 5–6 m 
široký pás oranice, ve kterém zůstával zazname-
nán jakýkoliv pohyb, a  před ním byl další plot, 

který znemožňoval přístup do tohoto prostoru 
divokým zvířatům (Obr. 3, 4). Celá stavba dosa-
hovala délky 774 km. Systém byl opět doplněn 
hlídkovými věžemi (celkem 777), zpevněnými 
cestami pro rychlý přesun Pohraniční stráže, 
zátarasy a silničními překážkami. Tento zátaras 
se během čtyřicetileté nadvlády komunistů stal 
osudným pro téměř tisíc lidí. Nejen těch, co se 
pokoušeli o  útěk, ale také těch, co zde sloužili 
(Jílek et al. 2006; Tomek 2009; 2011). 

Obrázek 4.  Detail ženijně-technického zabezpečení u zan-
iklé obce Železná (Eisendorf) na Domažlicku na německém 
snímku z roku 1982 (zdroj: SOkA Tachov).

Méně známou součást železné opony pak 
tvoří linie stálých a  polních opevnění budova-
ných na západní hranici v  50. letech. Hlavním 
úkolem nové lidové armády byla obrana západ-
ní hranice komunistického bloku před „agresí 
západu“, a to i cestou preventivního úderu pro-
ti bezprostřednímu ohrožení republiky nebo 
jednoho ze spojenců (Bílek et al. 2006: 156–
158). To s  sebou mimo jiné přineslo budování 
nové linie polního i  stálého opevnění u  hranic 
s  Německem a  Rakouskem, reaktivaci vhod-
ných úseků linie lehkého i  těžkého opevnění 
z  doby před rokem 1938, zvyšování počtu zá-
kladen armády, letišť, vojenských újezdů či sta-
novišť protiletadlové obrany. Od roku 1952 se 
začalo se stavbou nové linie opevnění zpočátku 
se skládající z dřevozemních objektů a různých 
typů překážek a  zátarasů, které od roku 1953 
doplnily bunkry ze  železobetonových prefab-
rikátů. Ty byly stavěny nejen pro armádu, ale 
také pro jednotky Pohraniční stráže, se kterými 
se při obraně státu počítalo (Obr. 5). Výstavba 
této nové linie skončila v  roce 1964 po dokon-
čení několika set objektů (Dubánek a  Lakosil 
2012). Tyto rozsáhlé aktivity měly samozřejmě 
dopad na krajinu i  její další využití. A  zatímco 
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vojenská technika z  této doby je poměrně dob-
ře zdokumentována, lokality s  nimi spojené 
nikoliv. A  co víc, archivní materiály k  tomuto 
období a tématu nejsou ještě úplně zpracovány, 
 některé údaje se nedochovaly, a některé mohou 
být dokonce ještě tajné. Role archeologie při vý-
zkumu této konkrétní součásti železné opony je 
tak nezastupitelná.

Obrázek 5.  Další z  úseků železné opony u  zaniklé obce 
Železná na německém snímku z roku 1982. Na fotografie 
jsou tentokrát zachyceny nejen „dráty“, ale též antény 
vysílačů a  černým křížkem je označen bunkr z  nové linie 
opevnění hranic (zdroj: SOkA Tachov).

Obrázek 6.  Průběh železné opony u roty Pohraniční stráže 
v obci Starí Knížecí Huť na německém snímku z roku 1982 
(zdroj: SOkA Tachov).

Stejně jako v  případě Berlínské zdi začala 
likvidace „železné opony“ ihned po událostech 
roku 1989. Důvody byly jak ideologické, tak 
praktické, kdy tato rozsáhlá stavba komplikova-
la pohyb osob i využití půdy. V dnešní době se tak 
zachovalo jen málo původních částí drátěných 
zátarasů (známý úsek se nachází u  obce Čížov 
v Jihomoravském kraji) a zbylé relikty neúpros-
ně mizí. Je tak nejvyšší čas začít ty zbývající ma-
povat a sledovat v širším historickém, ale i kra-

jinném kontextu. Zejména ve druhém případě 
má použití archeologických metod při poznání 
této nedávné minulosti velký potenciál. Je mož-
no sledovat, jaký mělo budování železné opony 
vliv na osídlení v jejím okolí, jaký má vztah k pa-
mátkám jiného typu, ale také jaké všechny typy 
objektů jsou součástí „opony“ a kde se tyto na-
cházejí, protože všechny tyto informace pomalu 
mizí. Jako dobrý případ složitosti v  pohraničí 
slouží Stará Knížecí Huť, kde byla provedena 
exkavace exhumovaného hromadného hrobu 
z  konce 2. světové války. Sama obec doplatila 
na odsun německého obyvatelstva a  vznik hra-
ničního pásma výrazným snížením počtu oby-
vatel. Následně přímo proti památníku na místě 
hrobu byla vystavěna tzv. rota, ubikace pro čle-
ny Pohraniční stráže. Součástí této stavby byl 
i  drátěný zátaras, který tak procházel doslova 

„několik metrů“ za hrobem (Obr. 6, 7). To podle 
vzpomínek pamětníků mělo vliv na pořádání 
pietních akcí u památníků, kam nebyl volný pří-
stup. V současnosti je „rota“ využívána jako re-
kreační zařízení a po „drátech“ zbyly jen úseky 
v  lesích identifikovatelné odlišným druhem les-
ního porostu. Avšak i tento indikátor se pomalu 
ztrácí a  brzy již nebude snadno rozpoznatelné, 
kudy „dráty“ procházely.

Obrázek 7.  Pohled na stejné místo, tentokrát z roku 1985. 
V  červeném kruhu vyznačena hlídková věž, směrem od 
ní ke spodnímu okraji fotografie se nacházím místo hro-
madného hrobu obětí pochodů smrti z dubna 1945 (zdroj: 
SOkA Tachov).

vesniCe v zajetí železné OpOny

Náhlá změna politické situace, a s  tím spojené 
vymezování jednotlivých zakázaných i  hranič-
ních pásem, tragicky zasáhla tisíce obyvatel 
žijících v  těchto oblastech a  definitivně odsou-
dila k zániku stovky vesnic a samot. Poválečný 
vývoj pohraničních oblastí však nebyl zdaleka 
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takto jednoznačný a při bližším zkoumání se lze 
setkat s  řadou krajových i  časových odlišnos-
tí, a  dokonce i  s  několika zcela protichůdnými 
nařízeními. Již v prvních poválečných měsících 
dochází ke zcela spontánnímu a neblaze proslu-
lému vysidlování německých obyvatel ze země-
dělky nejúrodnějších oblastí našeho území, jako 
je příkladně jižní Morava, Žatecko či Ústecko. 
Na to v  těsném sledu navazuje zcela neorgani-
zované obsazování statků a půdy českým obyva-
telstvem, a to i v oblastech nejtěsněji sousedícím 
se státní hranicí (Čapka et al. 2005: 51). V násle-
dujících letech (1946–1948) dochází k prudké-
mu poklesu počtu obyvatel pohraničních oblastí 
v  důsledku organizovaného odsunu německé-
ho obyvatelstva a  nezdařenému dosidlování. 
Ačkoliv nebylo nijak omezováno osidlování ves-
nic v blízkosti státní hranice, nedočkala se přes-
to většina z nich nových obyvatel v dostatečném 
počtu. Situaci nezlepšoval ani organizovaný 
příchod dosídlenců ze zahraničí či četné agitace 
a novinové články vyzívající k dosídlení pohrani-
čí. Zásadní změnu přináší počátek 50. let a s tím 
spojené rozhodnutí o  vytvoření zakázaného 
a  hraničního pásma (Jílek et al. 2006; Kovařík 
2005: 693). K samotnému vytyčování pásem do-
chází v listopadu 1951 stejně tak jako k prvním 
nuceným přesunům obyvatel z  těchto území 
(Kovařík 2005: 695). V období mezi listopadem 
1951 a dubnem 1952 bylo z celého zakázaného 
pásma (od Aše po Bratislavu) nuceně přestěho-
váno 448 rodin a z pásma hraničního 826 rodin 

„státně nespolehlivých“ obyvatel (Kovařík 2005: 
703). Řada takto zasažených vesnic však byla 
osídlena jen velmi řídce, a některé byly v tomto 

období dokonce liduprázdné. Lze se ale setkat 
s  lokalitami plně osídlenými s fungující školou, 
a  dokonce i  zemědělským družstvem (Kovařík 
2009: 81–82). Počet přesílených rodin, který 
představuje pouhý zlomek počtu předválečné-
ho obyvatelstva v těchto oblastech, však svědčí 
spíše o  výjimkách a  o  velmi nízkém zalidnění 
těchto oblastí. Některé vesnice se v zakázaném 
pásmu ocitly celé, některé částečně a  některé 
přišly o  své cenné polnosti a  pastviny, bez kte-
rých nebylo možné soběstačně hospodařit, což 
mnohé z jejich obyvatel přinutilo k odchodu do 
vnitrozemí. Osud vesnic uvnitř zakázaného pás-
ma se definitivně uzavírá v  srpnu 1952, kdy je 
vydána „Směrnice pro zbourání budov a zaříze-
ní v zakázaném pásmu“, ke kterému mělo dojít 
nejpozději do konce roku 1953 (Jílek et al. 2006; 
Kovařík 2009: 102). Počet obcí zahrnutých do 
zakázaného pásma dosahuje dle tehdejšího sou-
pisu 130 lokalit, ale je nutné k nim připočíst ještě 
stovky samot a tisíce samostatně stojích objektů 
(Kovařík 2009: 6). Při hlubším zkoumání výše 
zmíněné problematiky se však lze přesvědčit, že 
ne všechny vesnice v tomto pásmu zanikly a vý-
razné rozdíly v celkovém charakteru tohoto pro-
storu lze nalézt při srovnání oblastí rozdílně do-
sídlených, konkrétně Tachovska a Slavonicka. 

železná OpOna na taChOvsku

Jak již bylo řečeno, vytyčování železné opony 
postihlo jednotlivá území pohraničí vzhledem 
k jejich rozličnému vývoji nerovnoměrným způ-
sobem. Příkladem řídce osídlené oblasti, kde 
došlo k zániku řady vesnic i mimo zakázané pás-
mo, je Tachovsko. 

Obrázek 8. Průběh železné opony na Tachovsku mezi obcemi Lesná a  Rozvadov po roce 1965, červené body označují  
vesnice zanklé po roce 1945 (autor: L. Funk)
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Obrázek 9. .Mapa s vyznačeným průběhem železné opony a umístěným dalších objektů ženijně-technického zabezpečení 
na Slavonicku (zdroj: www.zeleznaopona.com).

Obrázek 10. Detail mapy okolí obce Maříž (zdroj: www.zeleznaopona.com).
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Vzhledem ke tvaru tachovského okresu, kte-
rý tvoří charakteristický výběžek západní hrani-
ce s Německem, zde sahá zakázané pásmo hlou-
běji do vnitrozemí než v  jiných oblastech. Na 
jeho území se nachází celkem deset vesnic, kte-
ré se však po odsunu německého obyvatelstva 
již nepodařilo nikdy plně dosídlit. Důvodem je 
jednak agrární neatraktivnost těchto území, pří-
lišná vzdálenost od etnicky českého vnitrozemí 
a v neposlední řadě nechuť nově příchozích byd-
let v těsné blízkosti hranice (ves Nový Losimtál, 
pamětnice – ústní sdělení). Počet obyvatel těch-
to vesnic v roce 1950, tedy těsně před jejich vy-
stěhováním, pouze ve třech případech dosahuje 
počtu méně než deseti procent předválečného 
stavu, a ve zbylých případech je dokonce roven 
nule. Přesídleno do hraničního pásma či do vnit-
rozemí tak byl jen minimální počet obyvatel. Lze 
se tedy domnívat, že tato prakticky liduprázdná 
oblast by pravděpodobně stejně v budoucnu za-
nikla i v případě nezřizování želené opony (Obr. 
8). 

slavOniCkO

Oblastí se zcela odlišným charakterem je 
Slavonicko. Město samotné i  okolní obce byly 
po dramatickém odsunu německých obyvatel 
dosídleny prakticky beze zbytku a  většina no-
vých obyvatel převážně z  řad zemědělců se již 
plně zapojila do místního hospodaření. O  to 
dramatičtěji tuto oblast zasáhly události počát-
ku 50. let, kde se v hraničním pásmu ocitá celé 
město, a  řada přilehlých vesnic dokonce v  pás-
mu zakázaném. Město Slavonice kvůli této nu-
cené izolaci, která přetrvávala až do roku 1960, 
zcela ztratilo svůj původní správní i  tržní vý-
znam. Rovněž z  něj muselo odejít několik „po-
liticky nevhodných obyvatel“ (Stehlík 2008: 78). 
Velmi zvláštním osudem se pak vyznačuje obec 
Maříž nacházející se v  těsné blízkosti Slavonic, 
a tedy i státní hranice s Rakouskem. Obec byla 
po odsunu dosídlena z více než 90 %, fungovala 
zde škola, a dokonce zde bylo založeno JZD. Po 
vytyčení zakázaného pásma byla vesnice z  čás-
ti vystěhována a  plánovitě ničena, ale k  jejímu 
zániku nikdy nedošlo, a  to i  přes to, že zde bě-
hem 60. let byly zrušeny veškeré služby i samo-
statné JZD (Vlastivěda moravská 2005: 753). 
Zakázané pásmo bylo později upraveno tak, aby 
celou vesnici obepínalo prakticky ze všech stran, 
a  to i  přes skutečnost, že vesnice nesplňuje mi-
nimální povinnou vzdálenost od státní hrani-
ce. Odlišný přístup k Maříži, ale i  jiným obcím 

v této oblasti, lze přiřknout jejímu bezproblémo-
vému fungování v  prvních poválečných letech 
i odlišnému režimu chodu železné opony v této 
oblasti (Obr. 9–14).

Obrázek 11. Letecký snímek Maříže z  roku 1953, 
zřetelně je vidět průběh železné opony přímo na hranici 
s Rakouskem (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/).

Obrázek 12. Na leteckém snímku Maříže z roku 2008 jsou 
stále zřetelné stopy po železné oponě v jejím těsném sousedství 
 (zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/).

závěr

Ačkoliv u  nás archeologické zkoumání proble-
matiky studené války a  druhé poloviny 20. sto-
letí obecně stojí teprve na začátku, zde předsta-
vené příklady ukazují, že je v  této oblasti velký 
badatelský potenciál. Jak zahraniční akce, tak 
vlastní zatím omezený výzkum na pozůstatcích 
železné opony jasně naznačují, že výzkum v  te-
rénu může přinést mnoho zajímavých informací. 
Za prvé se jedná o zmapování a zrekonstruování 
přesného průběhu objektů ženijně-technického 
zabezpečení, protože dostupné prameny jiného 
druhu nejsou zcela přesné. Za druhé je to sle-
dování celého fenoménu v  prostoru a  krajině, 
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Obrázek 13, 14.  Druhotné využití pozůstatků železné opo-
ny jako ohrady pro dobytek na Slavonicku. Ani v  této své 
druhé funkci relikty dnes nejsou využívány (foto: L. Funk).

 a  vlivu železné opony, potažmo zakázaného 
a hraničního pásma, na ně a život lidí v  těchto  
oblastech. Stejně jako u  dalších památek mi-
nulého století i  zde se ukazuje, že nutná je me-
zioborová spolupráce a  komparace všech do-
stupných pramenů k zjištění co nejpřesnějšího 
obrazu naší nedávné minulosti. S  intenzivním 
výzkumem této problematiky by se však mělo 
začít co nejdříve, protože mnoho pamětníků 
událostí, zejména z počátku fungování železné 
opony, vstupuje do poslední etapy svého života 
a bylo by velkou chybou jejich zkušeností a zna-
lostí při studiu této problematiky nevyužít. 
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PODLE statistik patříme k  zemím s  velmi 
vysokou mírou konzumace marihuany a  al-

koholu, zvláště piva. Česká republika, zdálo by 
se, tvoří přímo ideální „laboratoř“ pro výzkum 
konzumace návykových látek, jejich dopadu, in-
dividuálnímu významu atd. Proto může překva-
pit, že nejsme přímo zavaleni vědeckými studie-
mi, které by se z různých pozic věnovaly tématu 
konzumace těchto látek.  

Radmila Lorencová se v  poměrně útlé kni-
ze snaží dobrat odpovědi na komplikovanou 
otázku: Má konzumace alkoholu a  marihuany 
v naší společnosti spirituální rovinu? Teoretický 

„background“ knihy představuje klasik Victor 
Turner a  jeho teorie liminoidních jevů a  dále 
Roy Baumeister, klinický psycholog zabývající 
se tématem „já“ a potřebou úniku před vlastní 
identitou.   

Pro používaný teoretický vhled je primár-
ně nutné vypořádat se s rituálem. Autorka je si 
vědoma, že rituál sice nelze pojmenovat jedním 
způsobem, ale zároveň je nutné ho nějak ukot-
vit, a  předkládá následující definici: „Rituál je 
zdrojem a  zároveň výsledkem lidské kreativity, 
umožňuje prožívání něčeho, co jde za běžnou 
každodenní zkušenost a  co člověk nedokáže 
snadno popsat slovy“ (s. 14). Přičemž kreativita 
je chápána jako schopnost vidět staré věci nově. 

Předem je třeba říci, že půvab a zároveň rizi-
ko myšlenek Victora Turnera spočívá v  nesmír-
ně tenké hraně mezi nepřípustnou idealizací 
a  vystihnutím podstaty věci. V  jeho pojetí spo-
lečnost (struktura) „potřebuje“ ke svému fun-
gování a vývoji antistrukturu – vystoupení z běž-
ného řádu světa, které dodává relativitu v podo-
bě liminálních (v  klasických společnostech) či 
liminoidních (v  industriálních societách) zku-

šeností. Ty jsou často dosahovány v  rovnostář-
ském společenství nazývaném communitas. 

Pro autorku je možné nahlížet na „huliče“ 
a další konzumenty psychoaktivních látek jako 
na spontánní communitas – fluidní a  otevře-
né společenství, které nabízí únik ze struktury. 
Spontánní communitas je jediná forma com-
munitas, která umožňuje výstup mimo denní 
realitu (s. 21). Aplikace psychoaktivních látek 
je v  knize nahlížena jako „liminoidní jev – vol-
nočasová aktivita, která je předmětem volby 
a  víceméně sdružuje dohromady autonomní 
jednotlivce, než aby byla skutečným kolektiv-
ním projevem“ (s. 27). Důvodem pro časté limi-
noidní úniky je podle teorie Roye Baumeistera 
přílišné zdůrazňování „já“. Jde o občasný únik 
před vlastní identitou, toliko přeceňovanou 
v  naší společnosti. Pokud společnost úniky ne-
dovoluje, hrozí jedinci zvýšená míra stresu, pa-
tologické chování atd. A právě díky občasnému 

„vypouštění liminoidní páry“ je možné naplňo-
vat vysoké cíle naší společnosti. Zde se „potká-
vají“ Victor Turner i Roy Baumeister v potřebě 
dialektického vztahu mezi strukturou a  anti-
strukturou, mezi budováním identity a tvořivým 
únikem z  ní. Turnerova teorie dále vyzdvihuje 
rozdíl mezi prací a volným časem (s. 30), autor-
ka si skrze Thomase Luckmanna všímá, že prá-
vě náboženství se stává v západním světě volno-
časovou spotřební záležitostí (s. 32), posvátno 
se stává individuálním a právě liminální zážitky 
mohou mít spirituální podobu. 

Hlavní metodou pro výzkum spirituality 
alkoholu a  marihuany se stalo dotazníkové še-
tření, byl použit mimo jiné i  Pražský dotazník 
spirituality. Druhým pilířem bylo sledování 
webových serverů a  diskusí věnujících se uží-
vání marihuany. Ke zvoleným metodám lze mít 
dvě protichůdné poznámky. V první řadě může 
být problematické sledovat antistrukturní feno-
mény něčím tak strukturním, jako je dotazník. 
Avšak statistické vyhodnocení dotazníkového 
šetření přináší tvrdá data, která mohou být pou-
žita například v diskusích ohledně státního pří-
stupu k návykovým látkám. Každopádně může 
být pro někoho problematické, aby za čísly a vý-
sledky dotazníkového šetření odhalil podstatu 
konzumace marihuany a alkoholu. 

Nejasné je také zařazení slova alkohol do ná-
zvu knihy, přičemž se kniha prakticky alkoholu 
nevěnuje. Autorce šlo patrně o naznačení mlha-
vé opozice mezi strukturním alkoholem, coby 
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odměnou za vykonanou práci, znakem masku-
linity a  každodenní činností a  antistrukturním 
nejasným požíváním marihuany, které může 
mít na rozdíl od alkoholu spirituální konotace 
(s. 62 a  dále). To samé se prokázalo i  dotazní-
kovým šetřením. Následovat musí otázka, zda-
li marihuana způsobuje zvýšenou spirituální 
citlivost, nebo je vyhledávána jako prostředek 
více spirituálními lidmi (s. 93). Kniha se spíše 
přiklání k  názoru, že marihuana zvyšuje spiri-
tualitu (s. 99). Zde se dostáváme k  z  principu 
nezodpověditelné otázce – jsou významy tvo-
řeny sociální konstrukcí, či jsou obsaženy ve 
věcech jako takových? Autorce lze lehce opono-
vat: například konzumace alkoholu, marihuany 
a  prakticky čehokoliv se v  lidské společnosti 
vyskytuje v různých formách. Kapr je na Vánoce 
svátečním jídlem, avšak v  létě jej budeme pojí-
dat bez sebemenší špetky svátečnosti. Stejně je 
složité dávat do jedné skupiny muže, který vy-
pije po práci pravidelně deset piv, a kněze, který 
přijímá „krev Kristovu“ jen proto, že oba pijí al-
kohol. Z jistého pohledu by tak bylo rozumnější 
i kuřáky marihuany vnímat v rámci konzistent-
nějších skupin než označením „hulič“ – může-
me uvažovat o zařazení v rámci subkultur nebo 
věkových kategorií, ve kterých můžeme případ-
nou spiritualitu „uzavřít“ do lépe popsatelných 
skupin. Kniha se rovněž nevěnuje ontogenezi 

„huliče“ v tom slova smyslu, že co je na začátku 
posvátné, časem přerůstá v  běžné, popřípadě 
nutné. Avšak veškerá kritika autorčina přístupu 
je více hledáním a naznačením jiných možných 
přístupů a  dalších kategorií nežli vyvracením 
závěrů knihy. Množina možných řešení je stále 
početná. Ostatně sama autorka k závěru práce 
konstatuje, že velmi záleží na vnitřním vyladění 
člověka (s. 122), a i když jsou čísla signifikantní, 
další proměnná může celý výsledek změnit.

Na závěr lze říci, že kniha sice čas od času 
předkládá nedoložená či příliš odvážná tvrzení 
(a  to i  mimo hlavní závěry), na druhou stranu 
bez nich si lze jen stěží představit antropologii 
inspirovanou Victorem Turnerem. Rozhodně 
by bylo dobré předloženou teorii dále podpořit 
daty a dalšími výzkumy. V konečném důsledku 
však Radmila Lorencová pomáhá otvírat novou 
vědeckou diskusi a zároveň předkládá antropo-
logickou studii současných fenoménů, což je 
v našem prostředí stále nedostatkovým zbožím.  

LORENCOVÁ, R. 2011. Spiritualita uživatelů 
alkoholu a marihuany. Praha: Dauphin. 139 s.

Jan Záhořík – Dějiny 
Rwandy a  Burundi 
(2012)
Jakub Kydlíček

Katedra historických věd, Filozofická fakulta, 
Západočeská univerzita v Plzni
kydlicekj@gmail.com

EDICE Dějiny států je charakteristická svou 
sympatickou snahou o  spojení odborné 

monografie a  jejího „populárního“ dopadu 
i mimo rámec odborné veřejnosti. Na Dějinách 
Rwandy a  Burundi lze ocenit právě fakt, že 
i  přes odbornou výši dokáže jasně a  přehledně 
držet narativní linii a  pozornost i  u  neodborné 
části čtenářstva. 

Psát dějiny afrických zemí je poměrně ris-
kantním byznysem, zvláště v  posledních deká-
dách. V reakci na postkoloniální vývoj v Africe 
a  na Blízkém východě se naplno začala proje-
vovat defensivní tendence západních autorů, 
jejichž „orientalistický“ monopol byl vyvrácen. 
V  takzvané post-Saidovské éře (Orientalismus, 
1979) začal kromě boomu afrických autorů 
i  trend odsuzování západní historiografie coby 
koloniálního nástroje, který konceptualizuje 
a  vnucuje různé etnické a  historické kontexty 
nezápadním čtenářům, a  pokračuje tak v  neú-
spěšných koloniálních civilizačních misích. Pro 
západního autora má postkoloniální akademic-
ký diskurs několik dopadů. Především to je nut-
nost redefinic pramenné základny, vedoucí k ob-
jevování nových zdrojů orálních tradic, folkloru, 
mikrohistorie etc. Na druhou stranu, jako kdy-
by se západní autor musel vyvarovat všech esen-
cialistických závěrů, rétorice a  tématům, které 
by mohly být chápány jako dehonestující vůči 
zkoumanému subjektu (a  tedy nahlíženy jako 
pokračování koloniálního diskursu). Autor po-
cházející z českého prostředí má pak i poněkud 
jinou pozici než jeho kolegové z frankofonního 
či anglosaského akademického prostředí. Sice 
není zatížen koloniální minulostí (většina např. 
francouzských autorů ve skutečnosti také ne, 
jedná se jen o imaginární konstrukt „koloniální 
minulosti“, která nutí o některých tématech ml-
čet), na druhou stranu v našem prostředí chybí 
background dlouhé tradice mimoevropských 
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studií, relevantní archivní materiál... Stávající 
specializované fondy knihoven lze v porovnání 
se zahraničím (Leiden, INALCO, SOAS) pova-
žovat za marginální.

O  to více je třeba ocenit předkládanou pu-
blikaci, která se zakládá na aktivním terénním 
výzkumu, archivních materiálech z  belgických 
a  jiných archivů, a  práci s  širokým spektrem 
sekundární literatury západní i  nezápadní pro-
venience. Jedna z výsostných předností knihy je 
uvedení dějin Rwandy a  Burundi do kontextu 
vývoje západních paradigmat předkoloniální, 
koloniální i postkoloniální epochy. Jedním z pří-
kladů z 19. stol. může být i tzv. Hamitská teorie. 
Tu lze chápat jako impuls k  přeměně kategorií 
sociálních na kategorie etnické (např. Hutu/
Tutsi). Tento kontextuální proces, vytvořený ad 
usum koloniální moci a  krytý ospravedlňující 
rétorikou o „mission civilisatrice“ se stal pozděj-
ším casem belli ve společné historii etnických 
čistek Rwandy a  Burundi. Je více než vítaným 
faktem, že i  v  českém prostředí tak nyní evrop-
ská koloniální paradigmata nezůstávají pouhou 
položkou v  učivu dějin antropologie, ale díky 
Dějinám Rwandy a  Burundi se stávají živoucí 
ukázkou dynamiky afrických společností, včet-
ně jejich mnohdy neslavných epizod.  

Německá východní Afrika a pozdější belgic-
ký mandát nad Ruandou a Urundi jsou jednou 
ze stěžejních epoch dějin jmenovaných zemí. 
Jak autor ukazuje, odlišné strategie a  vynuce-
ní si změn v  sociálním uspořádání společnosti 
byly procesem pozvolným, reflektujícím nejen 
místní zájmy, ale i  širší africký kontext, které-
mu Belgie musela čelit. Jak autor upozorňuje, 
Ruanda-Urundi byla jednou z pozdních kolonií, 
a tak se i relativně mladá mandátní správa mu-
sela vypořádat s  již existujícími modely britské 

„nepřímé“ správy (Uganda) a stávající belgické 
„přímé“ správy (Kongo). Popis způsobů man-

dátní správy byl v  dosavadním akademickém 
diskursu mnohdy uskutečňován prismatem 
různých „věd“, ať již antropologických, či poli-
tologických. Pro Záhoříkovu knihu by se nejlépe 
hodilo jeho vlastní označení „etnografie politic-
kého systému“.

Stěžejní kapitolou Rwandských dějin jsou 
veřejnosti známé události genocidy v 90. letech 
20. století. Ústřední pasáže knihy, věnované 
okolnostem a  průběhu masakru ve Rwandě 
roku 1994, jsou vykresleny přesně, avšak bez 
nánosu zbytečných faktů. Celá situace je doku-

mentována jako dobře připravený a organizova-
ný proces genocidy, ve kterém mělo spontánní 
chování jen málo místa, o to více se však masové 
vraždění stalo efektivnějším. Tak jako ve zbytku 
knihy, i  zde je třeba ocenit přístup k  odlišným 
sociálním kontextům jednotlivých regionů 
Rwandy, kde masakry neprobíhaly se stejnou 
intenzitou. Autorův text se tak vyčleňuje z řady 
dosavadní literatury k  tématu především fak-
tem, že sám pisatel je srozuměn s  realitou sou-
časné Rwandy a její společnosti.  

Publikace Dějiny Rwandy a  Burundi jsou 
obohaceny o  archivní i  vlastní autorův fotogra-
fický materiál, tabulky a  přehledy, které dobře 
komentují již tak čtivý text, a i díky nim lze kni-
hu považovat za více jak vítaný krok v rámci ob-
novy české afrikanistické tradice.

ZÁHOŘÍK, J. 2012. Dějiny Rwandy a  Burundi. 
Praha: NLN. 264 s.

Joseph Heath, Andrew 
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revoltu! (2012)
Petr Kalinič
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„Tomu hippíkovi u  bicích se říkalo Bubák. 
Nakonec se dal k policii. Stal se z něj velmistr 
svobodnejch zednářů. Basista je Gazze. Byl 
to neomarxistickej nihilistickej anarchista. 
Nakonec nastoupil u velký banky a má i svýho 
šoféra.“

David „Dave“ Lister (Fraser, 1989)

NEDÁVNO v  českém jazyce poprvé vyšla 
kniha, jejímiž autory je profesorské duo 

z University of Toronto – Joseph Heath (věnuje 
se problematikám sociální, politické a  morální 
filosofie) a  Andrew Potter (koncentruje se na 
otázky metafyziky, politické filosofie, vzdělání, 
konzumerismu a populární kultury). Jejich kni-
hu Kup si svou revoltu! je možné stručně cha-
rakterizovat jako deset kapitol extenzivní kon-
templace nad fenoménem kontrakultury, jejímž 
účelem je komplexní ideová kritika traktované-
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ho tématu – od „alternativního“ konzumního 
chování po hackerskou „kyber-libertariánskou“ 
etiku.

Autoři se v  knize věnují podrobné analýze 
fenoménu revolty, který je již od 60. let 20. sto-
letí leitmotivem vývoje západních společností. 
Kniha se postupně zabývá všemi významnými 
prvky kontrakulturního hnutí – banalizovanou 
kritikou masové společnosti, odporem vůči kon-
formismu, „subverzivní kulturou“ (culture jam-
ming), konfliktem s autoritami a establishmen-
tem, kritikou reklamy a masmédií, „postmoder-
ní“ adorací bizarních subkultur a  široké škály 
forem alternativního myšlení (od falsifikova-
telných paradigmat až po konspirační myšlení 
a  systematizované kognitivní bludy), nekritic-
kým vztahem k  exotice (infantilní idealizace 
Orientu), odporem k „mainstreamu“, individu-
alismem postmoderních společností, pátráním 
po autenticitě a spirituálním růstu a „módním“ 
odmítáním materialismu a  „technokraticko-fa-
šistické“ („západní“) civilizace en bloc.

Autorské duo často ironizuje „subverzivní“ 
étos proponentů neomarxistické kontrakultury 
s  celou zásobou „podvratných“ produktů (od 
idejí až po „protestní oděv“). Kniha následně 
poukazuje na fakt, že subverze není pro systém 
hrozbou, ale je integrální součástí sociálního 
kontinua, a nemá tedy potenciál cokoli radikál-
ně změnit. Text tak systematicky vyvrací mýtus 
kooptace (proces asimilace a komercionalizace 
revolty kapitalistickým „systémem“, kterým je 
legitimizováno zastarávání „revolučního“ sdě-
lení), kterým je obvykle legitimizován fatální 
neúspěch při implementaci kontrakulturních 
fantazií.

Kniha tedy primárně prezentuje tezi, že kon-
trakulturní revolta nestojí v opozici proti „systé-
mu“, ale naopak je jeho hnací silou, neboť před-
stavuje kreativní transformaci trhu prostřednic-
tvím změny spotřebitelských preferencí (revolta 
jako ideální marketingová strategie). Chování 
konzumentů údajně nestrukturuje tendence 
k masové konformitě, ale naopak incentivy sou-
visející s manifestací individuality a ostentativní 
revolty, která se stává „postmoderní módní iko-
nou“. Tato struktura preferencí je následně po-
rovnána s prakticky identickou logikou závodů 
ve zbrojení (herně-teoretický scénář „závodu na 
dno“), který kromě zvýšení nákladů všech parti-
cipujících aktérů, nemění kvalitativní charakter 
hry jako de facto samoúčelného socio-politické-

ho a ekonomického procesu.  

Kniha poukazuje na smutný fakt, že kontra-
kulturním rebelům se za celé dekády subverzí 
nepodařilo dosáhnout relevantního praktické-
ho výsledku. Příčina tohoto neúspěchu je autory 
identifikována v  chybném pojetí kritiky (maso-
vé) společnosti. Rebelská a bohémská axiologie 
je v  knize naopak vnímána jako zdroj vitality 
liberálního kapitalismu a  tenze mezi kapitalis-
mem a „revolučními“ ideály 60. let je traktována 
jako iluzorní. Text poté analyzuje zdroje myšlen-
kového proudu, který několik desetiletí tvoří zá-
klad „levicového myšlení“, a vyvrací extrapuni-
tivní racionalizace neúspěchu kontrakulturního 
hnutí. Podrobně se zabývají již zmíněným „mý-
tem o  kooptaci“ a  rebelský hodnotový systém 
(teorii) prezentují jako zdroj tržně-kapitalistic-
ké inovace, neboť revolta v  industriální společ-
nosti je vždy revoltou konzumentů. Relativně 
podrobně je pak demonstrována symbiosa mezi 
axiologií kontrakultury a funkčními požadavky 
kapitalistické ekonomiky.

Kniha dále představuje spotřební fetiše pro-
testních hnutí a vtipně poukazuje na cyklickou 
transformaci nonkonformních rebelů v  ambi-
ciózní kariéristy (dokumentováno na „kontra-
kulturní“ linii hippies/punk/hip-hop). Autoři se 
věnují tzv. situacionistické internacionále a  je-
jím hlavním exponentům (Guy Debord a  Jean 
Baudrillard), kteří kodifikovali konspirační 
étos kontrakultury. Analyzován je mechanis-
mus komodifikace autentické lidské zkušenosti 
a  zpětného prodávání prostřednictvím mani-
pulativní reklamy a  masmédií, kde se systém 
symbolů a  reprezentací řídí svou autonomní 
logikou. Reálná revolta je tak (dle radikálních 
situacionistů i  dle autorů) identifikována pou-
ze v  konsekventním zavržení „přeludu společ-
nosti“ (ideál je spatřován v „neoludismu“ Teda 
Kaczynského), a  nikoli v  generování celého 
spektra parciálních „subverzivních“ marginalit, 
které jsou autory vnímány jako druh nefunkční-
ho parazitismu na organizované společnosti.

Autoři následně analyzují kontrakulturní as-
pekty v populární kultuře. Studována je filmová 
trilogie Matrix, kde autorské duo kontextuali-
zuje obvyklé rekvizity „kritického a  protestní-
ho“ étosu: stav probuzení (aktivace revolty), 
konfrontace s amorfním a nelidským systémem, 
odpor k autoritě, všudypřítomnost represivních 
struktur, násilí, manipulace, odcizení a neuróz. 
Je zmíněna tendence kontrakulturní komunity 
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akcentovat proces „znovunabytí“ schopnosti 
spontánní rozkoše (zpravidla založená na ne-
adekvátní idealizaci libovolného „primordiál-
ního stavu“), což se v praxi obvykle manifestuje 
v  oblibě performačního umění, adoraci primi-
tivismu a  halucinogenů (psychedelické sub-
kultury). Autoři poměrně trefně poukazují, že 
tato hnutí nejsou reálnou subverzí, ale aktuální 
formou bohémské zábavy. V  kontrakultuře tak 
dochází k  paradoxnímu stavu, kdy je hédonis-
mus hrdě prohlášen za revoluční doktrínu, jež 
se dnes sama stala totalitní ideologií ve smyslu 
dogmatického a  uzavřeného celku, který není 
možné argumentačně vyvrátit.

Kniha pokračuje případovou studií Curta 
Cobaina, který je prezentován jako oběť iluze 
kontrakultury. Autoři vykreslují obraz tržně 
úspěšného hudebníka-rebela, který „hardcore“ 
distribuuje jako „grunge“ a  následně pociťuje 
rozpaky z popularity. Signifikován je motiv dez-
iluze a reakce na „zaprodaného“ a kooptované-
ho předchůdce (již zmíněná genealogie hippies/
punk/hip-hop) a  neustálý vývoj bohémských 
rekvizit, který se dnes nachází ve stadiu hip-ho-
pové romantizace života v ghettu a adorace sub-
kultury gangu. Kontrakultura tak údajně od 60. 
let nahrazuje socialismus jako základnu radikál-
ního politického myšlení. Analyzován je též leit-
motiv úmrtí rebela, který nabývá na významu 
nejméně od období romantismu konce 18. sto-
letí. Na závěr kapitoly je ironicky konstatováno, 
že dnešní nonkonformisté již neumírají na fádní 
tuberkulózu, ale „cool smrtí“ – na předávkování 
kokainem a střelná zranění.

Další kapitola se věnuje ideovému vývoji 
kontrakultury od Rousseaua (idealizace přiro-
zeného stavu) a Bakunina (antietatistický étos), 
přes americké transcendentalisty (individuali-
smus Thoreaua a  Emersona), Freudovu teorii 
represe (civilizace je organizovaným popřením 
lidských instinktů; význam interiorizované re-
prese) teoretiky frankfurtské školy (primárně 
Marcuse), až po tradici (neo)marxismu, která 
je prezentována jako čistě evropská neuró-
za. Jako nejvýznamnější jsou identifikovány 
vlivy Marxova konceptu zbožního fetišismu 
a  Gramsciho teorie totální kulturní hegemo-
nie kapitalismu (kultura je vnímána jako ideo-
logický systém). Významným prvkem je též 
paranoia 50. let (panická hrůza z  propagandy 
a  „vymývání mozků“), obavy z  plíživého totali-
tarismu a přeceňování reálného vlivu masmédií. 
Analyzován je i  vliv Milgramova experimentu, 

který poukázal na možnost spojení mezi fašis-
mem a  moderní demokracií. Signifikantní vý-
znam je rovněž připisován feminismu (novým 
sociálním hnutím obecně), Foucaultově teorii 
šílenství, mytizaci Learyho a  drogové subkul-
tuře obecně (idea psychedelické revoluce). Jako 
významný přelom je vnímán rozchod s „perfid-
ním dělnictvem“, které má vlastní zájem na za-
chování systému industriální výroby, a  přesun 
pozornosti k  novým socio-ekonomickým mar-
ginálům („hlubším“ a  „radikálnějším“ alterna-
tivám). V  závěru kapitoly je tak kontrakultura 
definována jako program, jehož cílem je prezen-
tace třídních zájmů intelektuálů a studentů jako 

„obecného zájmu“ společnosti.

Ideové prvky kontrakultury jsou následně 
demonstrovány na příkladech hudebních (Crass, 
Black Flag, Pink Floyd a  Sex Pistols) a  filmo-
vých obžalob konzumní společnosti. Podrobně 
jsou studovány filmy Městečko Pleasantville, 
Americká krása, Údolí panenek, Bezstarostná 
jízda, Bez dozoru a Vládnoucí třída. Zmíněnými 
filmy prostupuje heroizace odporu, který často 
nese individuálně-terapeutické rysy. Revolta je 
v tomto kontextu demaskována jako kulminace 
narcistního zájmu o osobní blaho a „spirituální 
růst“. Významný je motiv smrti hrdiny-rebela 
a kognitivní chyba v podobě záměny zábavy za 
revoltu proti společnosti. Tato pseudorevolta je 
tak autory vnímána jako soubor dramatických 
gest bez nejmenšího politického a  ekonomic-
kého významu. Ve svém důsledku je revolta 
identifikována jako kontraproduktivní akt, kte-
rý pouze společensky diskredituje umírněnou 
levicovou politiku, která jako jediná nese reál-
né výsledky. Kniha dále poukazuje na fakt, že 

„kontrakulturní“ ideály (kromě neo/marxismu 
a drog) byly velmi efektivně integrovány všemi 
antietatistickými marginály – včetně pravico-
vých libertariánů.

Autoři opakovaně akcentují fakt, že kaž-
dý „alternativní“ styl, který má co nabídnout, 
se nevyhnutelně promění v  „mainstream“. 
Skutečně disruptivní revolta by se tedy musela 
stát konzistentně asociální (zde vystupuje mo-
tiv kriminální činnosti Kaczynského). Autoři 
v  této souvislosti konstatují, že kontrakultura 
není schopna se vypořádat s patologickými jevy 
ve svých řadách. Tento problém je do značné 
míry umocněn i tím, že culture jamming osten-
tativně popírá rozdíl mezi nesouhlasem a  devi-
ací – neboť se údajně jedná o  normativní label, 
který používají jen „fašisté“ a „loutky systému“. 
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Mnohdy tak v  rámci kontrakulturních hnutí 
dochází k  romantizaci a  intelektualizaci krimi-
nality (klasickým příkladem je sekundární poli-
tizace výtržností v ghettech a naivita ve vztahu 
ke zločinu), kdy levicový intelektuál hraje svou 
tradiční roli „užitečného idiota“. Majoritní část 
kontrakultury je však autory stále interpretová-
na jako jedna z regulérních fází proměny hodnot 
střední třídy a  jako etapa vývoje spotřebitelské 
subjektivity ve 20. století. Ortodoxní zastánci 
idejí kontrakultury jsou autory vnímáni jako 
sentimentální dobráci, popírači existence „zla“ 
a kritici toho, co kupují „ti druzí“. Kniha násled-
ně zkoumá selhání utopických komunit v  60. 
letech a poukazuje na fakt, že otevřený a norma-
tivně neregulovaný („tolerantní“) systém je ex-
trémně náchylný ke konfliktu a představuje tak 
klasickou problematiku „skupinového jednání“ 
z herně-teoretických modelů, které se u autorů 
evidentně těší velké popularitě.

V  závěrečné kapitole kniha prezentuje „he-
retické“ teorie T. B. Veblena, který tvrdí, že je 
současná sociální hierarchie udržována hlavně 
soutěživou spotřebou ve všech třídách společ-
nosti, a hlavní vinu tak nesou spotřebitelé, kteří 
v  honbě za statutem usilují o  symbolicky ceně-
né statky, čímž generují kompetitivní prostředí 
s  logikou závodů ve zbrojení (závodů na dno). 
V této souvislosti je zmíněna i teorie P. Bourdieu 
o  estetické nesnášenlivosti jako příčině třídní 
endogamie. Rebelantství se tak v tomto kontex-
tu stává exkluzivní strategií individuální i  sku-
pinové distinkce. Autoři kritizují virální „rebel-
ský“ marketing zaměřený na děti a  pubertální 
mládež a  na samotný závěr publikace vyvrací 
účelnost antiglobalizačního hnutí a  ostře iro-
nizují nekritický obdiv k radikálně diferentním 
kulturám (od meskalinu po „fascinaci debilitou 
čínské kulturní revoluce“), který podle autorů 
kompenzuje absenci konzistentní vize svobod-
né společnosti. Hlavní obsahovou náplň kontra-
kultury tak tvoří únik před realitou a  potenciál 
k „alternativnímu“ marketingu. V socio-ekono-
mické praxi však nekompromisní kontrakultura 
představuje zásadní překážku na cestě ke zlep-
šení stavu věcí veřejných (v tomto směru fatálně 
dezorientovaná levicová kontrakultura selhává). 
Kontrakulturní hnutí tak primárně nevypovídá 
o  „zlech“ kapitalistického systému, ale o  krizi 
postmoderní levice, která ztratila důvěru v  ele-
mentární základy sociální organizace (normy, 
zákony, racionalitu) a svůj raison d‘etre omezila 
na neproduktivní paranoidní kritiku všudypří-

tomného „kryptofašismu“.

Na samotný závěr je nutné podotknout, že 
kniha „Kup si svou revoltu“ se pokouší kontex-
tualizovat a  interpretovat snad až příliš široké 
spektrum aspektů kontrakultury, avšak činí tak 
velmi přehlednou formou, která je často oboha-
cena o geniální ironii a shovívavý nadhled dvou 

„stárnoucích punkerů“. Tuto knihu, která je pří-
stupná širokému okruhu čtenářů, lze proto zce-
la jistě doporučit.

HEATH, J. – POTTER, A. 2012. Kup si svou re-
voltu!. Praha: Rybka Publishers.
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