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editOrial

Vážení čtenáři,

časopis AntropoWebzin tímto číslem zahajuje již devátý ročník svého vydávání. S velkou radostí 
můžeme konstatovat, že si v uplynulých letech našel svoji stabilní čtenářskou základnu, která se 
neustále rozšiřuje, a jsme vděčni za vaši přízeň. Velký dík patří i autorům, recenzentům statí a všem 
ostatním, kteří se na chodu časopisu podílejí. Studie, jež v recenzované sekci vycházejí, mají, jak 
doufáme, vzrůstající kvalitu, přičemž počet do redakce zasílaných rukopisů se každým rokem zvy‑
šuje. Je tedy z čeho vybírat, a i když je množství zaslaných textů zamítnuto v recenzním řízení, roz‑
hodli jsme se, že od letošního ročníku zvýšíme periodicitu vydávání časopisu na čtyři čísla ročně. 
Ačkoli se tím nikterak dramaticky nezvýší počet vydávaných textů, články nebudou muset čekat tak 
dlouho na publikování. Naší základní ambicí je totiž především dbát na kvalitu, nikoli na kvantitu. 
Autoři tudíž musí počítat i nadále, že zaslané texty nebudou publikované „automaticky“, naopak 
budou procházet recenzním řízením bez ohledu na institucionální afiliaci autorů. Na to bude i v bu‑
doucnu dbát mezinárodní redakční rada, jejíž rekonstrukce je v současné době předmětem diskusí. 

Redakce AntropoWebzinu intenzivně pracuje na vstupu do currentových databází. V loňském 
roce se podařilo úspěšně zařadit AntropoWebzin do databází DOAJ a Ulrich‘s Database. Tyto kroky 
si kladou za cíl nadále upevňovat postavení časopisu nejen v českém a slovenském, ale i evropském 
společenskovědním prostoru a pevně doufáme, že i následující rok přinese v tomto ohledu několik 
úspěchů. V souvislosti se změnou periodicity se do budoucna mění i předpokládaná data vydání. 
AntropoWebzin by měl vycházet pravidelně jako čtvrtletník 30. 3., 30. 6., 30. 9. a 21. 12. Texty i na‑
dále zasílejte průběžně, jednotlivá čísla, až na výjimky případných monotematických čísel, žádné 
uzávěrky nemají. Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň a nebudete váhat se zasíláním studií, 
recenzí i ostatních textů. 

Radek Světlík, editor

Plzeň, duben 2013
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ivanův denní Chleba: 
KAŽDODENNÍ TAKTIKY MIGRANTŮ VE VZTAHU 

K ZÁKONŮM VE MĚSTĚ PLZEŇ

Viktor Rumpík – Magdalena Anna Brzezicka 

Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
rumpik.viktor@seznam.cz

Ivan´s  everyday experience: a  migrant´s  every-
day tactics for coping with policy in pilsen 

Abstract—The aim of this paper is to describe the 
most popular individual behavioral tactics used 
daily by migrants from non-EU countries in their 
living environment in Plzeň, the Czech Republic. 
Based on Michel de Certeau’s  theory about so-
cial strategies and tactics and our own practical 
research carried out in the living environment 
of migrants in the area of Plzeň, we would like 
to describe the five most popular tactics used as 
a  reaction to the migration policies and laws in 
the Czech Republic. These are: social networks; 
cooperation with non-governmental and gov-
ernmental organizations; changing one’s  target 
of residence and using a  „Švarc systém“; a  cus-
tomer system; and a  combinations of all of the 
above mentioned methods. We would also like to 
describe how official limitations and strategies in 
migration law could impact migrant tactics, and 
how these could be connected to a “grey market”, 
or other illegal acts. During the course of our re-
search we were inspired by a wide selection of the-
ories about contemporary migration, migrants in 
the Czech Republic and social connections in the 
migrants’ environment. 

Keywords—migrants, migrations, foreigners in 
Czech Republic, social tactics, strategies, ministry of 
interior, migrants in Plzeň, migration law, “Švarc 
system”, social networks, client system

ÚvOd1

ČLÁNEK se týká individuálních taktik vy‑
braných migrantů v  kontextu města Plzně. 

Studie se zabývá současnými směry jednání, 
a  to každodenního jednání, mezi migranty ze 
třetích zemí ve spojení se zákonem a  instituce‑

1 Problematické termíny jsou vymezeny v  kapitole 
„Terminologický exkurs“.

mi. Inspirujeme se konceptem strategií a taktik 
prezentovaným Michelem de Certeau. Tento 
přístup spočívá v  sledování jedinečných taktik 
v  kontextu dominujících strategií. Taktikou je 
zde jednání migrantů, které má charakter jed‑
nání jednotlivce, na nějž shora působí strategie. 
Taktika se pak vymyká strategiím.

Cílem našeho příspěvku je tedy ukázat 
každodenní taktiky vybraných migrantů ve 
městě Plzeň s důrazem na to, že v závislosti na 
zákoně a  jeho tlaku může být produkováno ne‑
zřídka poloilegální a ilegální chování migrantů. 
Domníváme se, že tento fakt odráží součas‑
nou podobu migrační politiky2 (diskutováno 
dále v  textu). Jak vyplývá z  recentních studií, 
je migrační politika pouze: „(…) náhodnou 
výslednicí nejrůznějších často protikladných 
faktorů“ (Čižinský, Kušniráková 2011: 498). 
Nesoustředíme se však tedy tolik na strategie, 
které ze své povahy mají v kontextu této studie 
často podobu zákonů, normativního, dominant‑
ního a častokrát utlačujícího systému. Naše po‑
zornost spadá do sféry kreativních taktik vytvá‑
řených na úrovni jedince.

Tento příspěvek označujeme jako pilotní stu‑
dii, která může pomoci rozvinout studium dané 
problematiky v  lokalitě Plzeň i  mimo ni. S  tím 
souvisí i  podoba závěrů a  prezentace výsledků, 
které v  konečné podobě mají pilotní charakter. 
Proto klademe důraz na skutečnost, že výsled‑
ky v  žádném případě nelze prozatím aplikovat 
na celou populaci migrantů v  České republice. 

2 Migrační politika je obecně definována jako politický 
způsob zacházení s  imigrací a  integrací cizinců na území 
cílových destinací. V kontextu České republiky lze migrač‑
ní politiku dělit na politiku imigrační a politiku integrační. 
Imigrační politikou rozumíme právní úpravu vstupu mi‑
granta na území cílového státu. Integrační politikou pak 
úpravy pobytu migrantů na území cílového státu (srov. 
Barša, Baršová 2005, Drbohlav 2010, Uherek 2008).

mailto:rumpik.viktor@seznam.cz
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Tento krok by vyžadoval mnohem precisnější 
a rozsáhlejší výzkum na větším vzorku. Tato pi‑
lotáž slouží částečně jako podklad pro diplomo‑
vou práci jednoho z autorů – Viktora Rumpíka.

Krátce se zastavíme ještě u  struktury před‑
kládaného textu. Vedle úvodní části a  závěru 
zde naleznete i terminologický exkurs, kde jsou 
vymezeny termíny. Po tomto exkursu následují 
motivace k sepsání článku a tematické zarámo‑
vání problému do lokality. Poté již přistupujeme 
k teoretické a metodologické části. V teoretické 
části se obšírněji věnujeme vysvětlení teoretic‑
kého východiska strategií a  taktik, jehož auto‑
rem je již zmiňovaný autor Michel de Certeau. 
Rovněž se zde krátce soustředíme na koncept 

„push and pull“ faktorů a  na teorii migračních 
sítí, nicméně jsme si vědomi, že komplexní po‑
pis migračních trendů pomocí těchto teorií není 
v jejich současné komplikované podobě možný 
(srov. Uherek, Drbohlav 2007). V metodologic‑
ké části objasňujeme postupy v  průběhu empi‑
rického šetření. Jednotlivými kroky jsou desig‑
nování výzkumu, studium dokumentů, výběr 
populace a  konstrukce vzorku, sběr dat a  nej‑
důležitějším je poté jejich analýza. Identifikace 
taktik je již součástí samotných výsledků výzku‑
mu. V závěru se mimo jiné věnujeme zpětnému 
ohledu za uskutečněným výzkumem a  navrhu‑
jeme model identifikovaných taktik společně se 
shrnující tabulkou nejběžnějších taktik a  jejich 
kombinace v rámci našeho výzkumného vzorku.

terminOlOgiCký exkurs

V této pilotní studii je užíváno několik termínů, 
které je třeba na tomto místě uvést na pravou 
míru a  osvětlit způsob jejich používání a  chá‑
pání v  kontextu článku. Primárně se chceme 
zaměřit na používání termínů cizinec a migrant. 
V  případě termínu cizinec vycházíme z  emic‑
ké perspektivy, kterou kombinujeme s  definicí 
zákona o  pobytu cizinců. Samotní informanti 
o  sobě mluví jako o  cizincích, užívají např. „…
jako každý cizinec jsem přijel…“; nebo „…o  ci‑
zincích se tu mluví…“. V  takových případech 
obracíme tedy pozornost právě na emické vní‑
mání informantova sebe sama, tedy „jsme cizin‑
ci v  České republice.“ V  kontextu cizineckého 
zákona doplňujeme, že „cizincem se rozumí fy‑
zická osoba, která není státním občanem České 
republiky, včetně občana Evropské unie“ (zá‑
kon č. 326/1999 Sb., §1 odst. 2).

Podobně je tomu u termínu migrant, rovněž 
vycházíme z  emické perspektivy, kdy je termí‑
nu migrant (či imigrant) užíváno i  našimi in‑
formanty. Migrantem se obecně rozumí člověk 
(rovněž užíváno i v živočišné říši), který se pohy‑
buje z jednoho místa na druhé. V rámci této prá‑
ce jsou to lidé, kteří překročili státní hranice a je‑
jich pobyt za touto hranicí má trvalejší charakter 
(více viz kapitola „Výběr zkoumané populace“). 

V  tomto článku užíváme termínů cizinec/
migrant vcelku shodně zaprvé na základě emic‑
kých kategorií a v druhé řadě na základě charak‑
teru našeho výzkumného vzorku. Zjednodušeně 
lze říci, že každý z informantů je migrant‑cizinec. 

V  teoretické části se lze setkat také s  ter‑
mínem „populární ratio“. Tímto „populárním 
ratiem“ rozumíme lidové modely myšlení, na 
jejichž úrovni jsou utvářeny různé konstrukce 
reality, a tím i do jisté míry strukturována rétori‑
ka společnosti, institucí či jedinců. V našem pří‑
padě je to strategický přístup institucí k cizinec‑
ké tematice, která je vnímána zjednodušujícími 
lidovými modely a volí povětšinou rétoriku typu: 

„zpřísníme, vrátíme zpět, ušetříme a  zlepšíme“ 
(srov. Haišman 2012; Rumpík 2012).

Dotýkáme se zde rovněž pojmu „klientský 
systém“, který rozebíráme v  praktické části 
studie. Pro úvod do této problematiky nám po‑
stačí tvrzení, že klientský systém je institucí vy‑
užívanou především migranty ze zemí bývalého 
Sovětského svazu. Jedná se o využití služeb tzv. 
klienta, člena rozsáhlejší sítě organizovaného 
zločinu3, který poskytuje nově příchozím i  stá‑
vajícím migrantům služby za peněžní úplatu. 
Tyto služby se týkají zaměstnání, pobytových 
záležitostí, ochrany, zajištění bydlení a  dalších, 
které budou diskutovány dále v  textu, stejně 
jako (ne)dobrovolnost setrvávání migrantů 
v tomto systému (srov. Nekorjak 2006). Pojem 
klientský systém4 vychází z  tradice organizace 
práce pro migranty z post‑sovětského prostoru. 
Termín klient vychází z  logiky organizovaného 
zločinu, v  němž klient stojí mezi vrcholem or‑
ganizovaného zločinu, zaměstnavateli, úřady 
a  migranty. „Pojem „klient“ je těžko postiži‑
telný, jedná se o  subjekt určitého modu ekono‑
mického jednání, které se vyznačuje vysokou 
dynamikou. V  kontextu pracovní migrace ze 
zemí bývalého SSSR do ČR není klient zákaz‑
ník. Pod označením „klient“ se skrývá člověk 

3 Ne výlučně.
4 Lze se setkat s i s pojmem klientura např. Černík, 2005.
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zajišťující odbyt zpravidla nekvalifikované prá‑
ce v České republice, který tím zároveň uspoko‑
juje poptávku na zdejším trhu práce“ (Černík 
2005). V akademickém kontextu je s termínem 
zacházeno většinou pouze ve spojení s post‑so‑
větskými migranty, nicméně v praxi se ukazuje 
spojení klientského (či zprostředkovatelské‑
ho) systému i s jinými komunitami (Vietnamci, 
Uzbeci, Pákistánci a další). Domníváme se tedy, 
že je relevantní hovořit o klientských systémech 
i  v  těchto konotacích. Poslední poznámkou 
k tomuto tématu je oblast poradenství a úkonů 
(právního) ze strany klientů svým „svěřencům“. 
Jedná se o  netransparentní proces zejména ze 
dvou důvodů. Prvním je fakt, že poradci nejsou 
právníci (jsou pouze lidé, kteří se „vyznají“), 
druhým důvodem je časté provádění úkonů bez 
vědomí migranta a ve svých důsledcích mohou 
vést k jeho poškození (převážně v dlouhodoběj‑
ším horizontu). Jedná se zejména o neformální, 
neoficiální procesy.5 

Termín „švarc systém“ vychází z  perspekti‑
vy strategického pojmosloví. Je to systém, který 
je využíván při zaměstnávání (nejen) cizinců 
a  je celkem běžnou praxí, zároveň pak i  objek‑
tem analýzy. „švarc systém“ je způsob ekono‑
mické činnosti, při které osoby vykonávající pro 
zaměstnavatele běžné činnosti nejsou jeho za‑
městnanci a formálně vystupují jako samostatní 
podnikatelé. Ve skutečnosti ale mají stejnou po‑
zici jako ve vztahu zaměstnavatel‑zaměstnanec. 
Zároveň, a v tomto je nebezpečí diskutovaného, 
je „zastírán pracovní poměr, významná část 
pracovních migrantů a  migrantek vypadává 
z ochrany pracovního práva“ (Čaněk 2012). Od 
roku 2012 platí zákaz „švarc systému“, obchá‑
zení zákazu se však stává novou taktikou v jed‑
nání zaměstnavatelů, ale i  migrantů (viz kapi‑
tola „Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání 
a ‚švarc systém‘“).

V  článku také pojednáváme o  tzv. „šedé 
zóně“. Tato zóna je běžně chápána jako pozice 
jednotlivce či skupin na hranici mezi legalitou 
a ilegalitou, mezi zákonným a nezákonným, a to 
v různých kontextech. Používáme tohoto termí‑
nu zejména z  důvodu potřeby osvětlení faktu, 
že to, co je ilegální a co už je legální, spadá do 
struktury normativních systémů. Nicméně še‑
dou zónu chápeme jako únik před strategickým 
chápáním (v  intencích „populárního ratia“ či 

5 Srov. Čermáková 2008

systémem vnucených hranic) toho, co je legální 
a co už není.

tematiCký rámeC

V této studii zastáváme názor, že pouhým popi‑
sem tak komplexního tématu, jakými migrace 
a  integrace bezesporu jsou, nelze přistoupit 
k  subjektivitě, s  níž jsou různé fenomény mig‑
race, jako je například jednání migrantů v cílové 
zemi, spojeny. Dovolujeme si zmínit, že tímto 
pilotním textem přinášíme mikro‑pohled na 
danou problematiku, a  to jak teoretickým, tak 
empirickým přístupem. Pomocí metod sociální 
a  kulturní antropologie odhalujeme každoden‑
ní taktiky jednotlivců na území města Plzně. 
Michel de Certeau (1984) tvrdí, že statistika, ob‑
jektivní kalkulace a pouhý popis neukazuje rea‑
litu. Statistiky, pouhé popisy skupin a přehledy 
migračních vln nám nic moc neříkají o  skuteč‑
ném dopadu zákonných strategií na jednotlivce 
či o jeho jednání. Obracíme proto pozornost na 
empirický výzkum jedince a  jeho každodenní 
život. Výzkum je konkrétně zaměřen na taktiky 
jedinců, které jsou lokalizovány do jednoho pro‑
storu, jednoho časového období a  sociálního 
prostředí města Plzně. 

Regulace migrace je jedním z  byrokratic‑
kých nástrojů státu, jak ochránit vnější hrani‑
ce svého území. Předpokládáme, že existují 
normy, předpisy a  zákony, které nejen, že re‑
gulují vstup cizinců do země a  regulují i  jejich 
pobyt, nicméně taktéž ovlivňují do jisté míry 
život cizince na území. Dovolujeme si doplnit, 
že pobyt není to jediné, co je zde regulováno. 
Společně s  Dušanem Drbohlavem souhlasíme, 
že: „Migrant tak většinou není pánem situace, 
jeho vnitřní pohnutky i  vnější chování jsou do 
značné míry formovány vnějšími makrosilami“ 
(Drbohlav 2001: 18). 

Jak se limitace způsobená zákony projevuje 
v  taktické praxi migrantů v  Plzni? Jak se cho‑
vají jednotlivci ve vztahu k  legislativě imigrač‑
ních a  integračních politik? Na tyto otázky se 
pokoušíme v této práci částečně odpovědět. Ve 
výsledcích výzkumu se dotkneme různých teorií 
a  konceptů, které jsou často nedílnou součástí 
ostatních migračních studií, jako je například 
teorie migračních sítí, koncept „push and pull“ 
a další.6

6 Diskutováno dále v  textu. Viz kapitola „Teoretická 
a konceptuální východiska“.
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Soustředíme se konkrétně na město Plzeň, 
a  to kvůli značnému počtu migrantů z  třetích 
zemí7. Jako pracovníci plzeňské neziskové or‑
ganizace jsme v  každodenním kontaktu s  pro‑
středím migrantů. Výchozí pozice, skrze které 
nahlížíme na daný problém, jsou do jisté míry 
ovlivněny naší profesní zkušeností. Současně 
se zaměřujeme na přehledovou studii od M. 
Jelínkové a M. Hánové (2010), která se zabývá 
problémy současného pobytu cizinců na úze‑
mí města Plzně. V  této studii jsou naznačeny 
problematické oblasti, které se objevují rovněž 
v rámci našeho výzkumu. V legislativní rovině se 
pak soustředíme na znění zákona č.  326/1999 
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, 
a  na další legislativy, které upravují pobyt, po‑
vinnosti a práva migrantů. 

V  našem případě se záměrně vyhýbáme 
(v dikci klíčové studie The Practice of Everyday 
Life od Michela de Certeau (1984)) chápání mi‑
nority jakožto marginální skupiny. To, čím je vy‑
mezena naše zkoumaná populace, tedy jednot‑
liví migranti, není jejich marginalita, ale jejich 
zkušenost s  překročením hranic. Tyto hranice 
překročili jak fyzicky, tak emocionálně. Steven 
Vertovec k tomu píše: 

„Lidé zakládají své identity na vztahu k urči‑
tému ohraničenému teritoriu s  vlastními pravi‑
dly, která jsou vnímána jako odlišná od pravidel 
na jiném teritoriu. Migranti přecházející přes 
hranice mezi různými řády utvářejí svoji iden‑
titu skrze vyprávění, veřejné rituály a  instituce, 
formální byrokracii a  neformální vztahy, na zá‑
kladě psaných i  nepsaných pravidel a  souboru 
předpokladů očekávání v občanském i veřejném 
životě“ (Vertovec 2009: 87 in Tošner 2012: 305).

Nahlížíme tedy na identitu jedinců ne jako 
na marginální jedince z řad minorit, ale jako na 
jedince, jejichž identita je odvozena od specific‑
ké zkušenosti s migrací a s překročením státní 
hranice České republiky. 

CizinCi v Plzni

Tyto údaje používáme pouze pro ilustraci situa‑
ce Plzeňské lokality v oblasti migrace, dále s tě‑
mito daty nepracujeme. Slouží výhradně pro do‑
tvoření kontextu lokality. V této kapitole udává‑
me některé statistické údaje se zřetelem na cel‑
kové počty cizinců žijících v Plzni. Počet cizinců 

7 Obecně lze chápat pojem „třetí země“ jako zemi, která 
není součástí EU, podrobněji dále v textu

se v Plzni během posledních let zvyšoval a poté 
zase snižoval. Podle statistik Cizinecké Policie 
ČR pro město Plzeň bylo v roce 1996 registrová‑
no 3632, v 2004 pak 5026, v 2006 dokonce 6031 
a v roce 2008 až 13 244 cizinců (Ředitelství služ‑
by... 2011: 37–38). Citelné snížení počtu cizinců 
v roce 2010 je spojené s ekonomickou krizí (viz 
např. Trlifajová 2012), migrací do jiných měst 
a  států, omezením politiky víz a  pobytů, zmen‑
šením počtu azylantů a omezením prodlužování 
dlouhodobých víz cizincům mimo EU. Ve městě 
Plzeň bylo tou dobou registrováno 12 108 cizin‑
ců, o 1693 imigrantů méně než v roce 2009. Dle 
státní příslušnosti lze počty cizinců seřadit v ná‑
sledujícím pořadí: Ukrajinci, Slováci, Vietnamci 
a Rusové.

teOretiCká a kOnCePtuální výChOdiska

Základní teoretickou a konceptuální oporu nám 
skýtá model strategií a  taktik od Michela de 
Certeau (1984), který na následujících strán‑
kách rozebíráme. Strategie je formální struktu‑
rou jednání – tedy to, co je vysíláno z centrální 
autority směrem k jedincům. Naopak taktika je, 
stručně řečeno, tím, co je individuem zažíváno 
jako každodennost. Jsou to vskutku ty nejoby‑
čejnější, každodenní „věci“, které jedinec dělá. 
Stává se tedy pro nás předmětem zájmu přede‑
vším taktika jedince – jeho sociální každodenní 
jednání.

K  následujícím teoriím a  konceptům jsme 
dospěli v  průběhu praktické části výzkumu. 
Užíváme teorii migračních sítí (network theo‑
ry), kterou vnáší do studia migrace Graeme J. 
Hugo v  80. letech. Tato teorie klade důraz na 
význam mezilidských vztahů migrantů v  rám‑
ci cílového prostoru a  zemí původu (viz Hugo 
1983). Migrace se zde jeví jako projev vzájemné 
pomoci, závazků a  informací, které propojují 
migranty v hostitelské zemi s  jejich přáteli, pří‑
buznými, krajany či etnickými soukmenovci 
ve vysílajících či dalších hostitelských zemích 
(Baršová, Barša 2005: 275). 

Zároveň využíváme přístupy vycházející 
z  neoklasické teorie (neoclassical economic 
approach), jež jsou známy také jako „push‑pull 
teorie“. Tato teorie hledá příčiny migrace ve fak‑
torech, které migranty nutí opustit svou zemi 
původu (push factors) a jiných faktorech, které 
je přitahují do určitých cílových zemí (pull fac‑
tors). Teorii „push and pull“ rozvíjí v návaznosti 
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na Ernesta G. Ravensteina Daniel G. Bogue (viz 
Bogue 1963). Slovy Davida Heniga se jedná o:

(…) o  soubor faktorů, které působí na 
jedince negativně, tzn. ty, jež jej vypuzují, 
vytlačují – push faktory. Těmi mohou být ne-
dostatek pracovních příležitostí, špatná ži-
votní úroveň apod. To samo o sobě není ještě 
dostatečným důvodem migrovat. Pro daného 
jedince musí někde nejprve existovat pozitiv-
ní faktory, které jej budou lákat, přitahovat 

– pull faktory (Henig 2007).

 O  tyto koncepty se opíráme při zkoumání 
důvodů a motivací příjezdu migrantů do České 
republiky.

de Certeau: strategie a taktiky

Výchozím bodem naší studie je zaměření se na 
taktiky migrantů v rámci strategií státu. Teorie 
Michela de Certeau představují východisko pro 
náš výzkum, proto se domníváme, že je nutné 
jeho koncepty strategií a  taktik zevrubněji do‑
vysvětlit.

De Certeau tvrdí, že každodenní jednání má 
taktický charakter a  bývá spojováno s  lokální 
stabilitou a  obecnou situací malých komunit 
(de Certeau 1984). Náš zájem spadá především 
do oblasti taktik individuí, avšak nelze uvažovat 
o  taktikách bez strategií. Analýzou taktik mi‑
grantů se zpětně dobíráme příčin, které k  nim 
vedly.

Foucault píše o tom, že po každém subjektu 
v sociokulturním světě je vyžadována disciplína 
(Foucault 2000). Tato disciplína je distribuová‑
na dvěma způsoby. Prvním způsobem je edu‑
kace a druhým, který je ve středu našeho zájmu, 
je represe (de Certeau 1984: 14). Edukace a re‑
prese se stávají manipulativními mechanismy 
k  ovládání (chcete‑li k  uplatnění disciplíny) 
druhých. Ten, kdo vlastní nástroje edukace a re‑
prese, si vynucuje disciplínu, ten, kdo si vynu‑
cuje disciplínu, vykonává moc. Moc chápeme 
jako vztah mezi dvěma silami. Je uplatňována 
jednotlivcem nebo skupinou nad určitým spo‑
lečenstvím. Legitimizace moci v moderní době 
je v rukou společnosti jako celku. Instituce mají 
svrchovanou moc nad jedinci, která je uplatňo‑
vána pomocí zákonů. Vyvozujeme z  toho tedy, 
že síla – a  tím i  moc – náleží jedinci, instituci 
či skupině jedinců. Náš zájem tak směřujeme 
na jedince a  instituce. Instituce uplatňují moc 
na jedince či skupinu jedinců, kteří by se měli 

stát disciplinovanými. Zároveň však i  jedinec 
uplatňuje svoji moc. Takové chování pak vytvá‑
ří podobu „antidisciplíny“ (de Certeau 1984: 
15). „Antidisciplína“ je chování a  jednání sub‑
jektu vysílané směrem k  moci (síle), jedná se 
o  rezistenci subjektu vůči dominanci institucí. 
Instituce mající takovou moc jsou především 
orgány vlády. V  naší studii jsou to regulační 
a represivní složky Ministerstva vnitra (dále jen 
MVČR) či Ministerstva práce a  sociálních věcí 
(dále jen MPSV). Je zde uplatňována síť techno‑
kratických či byrokratických mechanismů a tla‑
ku využívajících „populární ratio“. Rozumíme 

„populárním ratiem“ takové jednání strategic‑
ké povahy, které vzniká na poptávku úřadů, je 
vhodné na rychlé řešení problémů, které jsou 
nahlíženy lidovými – populárními modely. 
Efektivita takového „ratia“ však často selhává. 
V  následující podkapitole se zaměřujeme blíže 
na strategie a jejich úrovně nahlížení.

strategie: fOrmální struktura jednání 
V naší studii individuálních taktik migrantů ve 
vztahu k  legislativním úpravám označujeme 
jako strategii regulační nástroje státu v  oblasti 
vstupu a  pobytu migrantů na území České re‑
publiky, tedy integrační a imigrační politiku.

Strategie prosazovaná skrze instituce je 
uplatňována skrze „populární či lidové ratio“. 

„Jednání institucí s  sebou nese jisté ‚populární 
ratio‘“ (de Certeau 1984: 15). Strategie vlády 
v otázce migrace nás vedou k uvažování o tom, 
zda zákony a  uplatňování moci vskutku disci‑
plínu vytvářejí. V případě studia individuálních 
taktik jsme schopni dokázat, že značná část 
taktik migrantů se pohybuje ve sféře poloilegál‑
ní „antidisciplíny“ a  praxe migrantů se – v  zá‑
vislosti na tomto – zákonům naopak vyhýbá 
únikem do šedé zóny. Zde jednotlivec, migrant 
není přímo za hranicí, ale na hranici ilegality. 
Metaforicky řečeno, v  závislosti na jeho potře‑
bách, pocitech a cílech jede slalom mezi zákon‑
ným a nezákonným jednáním.

De Certeau rozlišuje dvě úrovně nahlížení 
na strategii (de Certeau 1984). Strategie zde 
existuje jako jakýsi souhrn nástrojů institucio‑
nálního centra – autorita. Projevuje se jednáním 
směrem k individuím a týká se spíše urbánního 
prostoru. Na druhou stranu při zkoumání soci‑
álních interakcí, jednání či analýze přistupuje‑
me ke studiu strategií jako k subjektu. Jde o to, 
abychom se dostali od teorie k  praxi, je nutno 
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sledovat její trajektorii do oblasti taktik (srov. de 
Certeau 1984).

Strategie působí jako objektivní kalkulace, 
jako nástroj moci působící od autority k  indivi‑
duu. Přítomnost strategie nezávisí na prostředí, 
ale její podoba již ano. Je určena k utvoření dis‑
ciplíny, a stává se tak všudypřítomnou (Foucault 
2000). Bývá uplatňována politickým tlakem, ale 
v  každém prostředí má univerzální charakter. 
Pokud neexistuje legitimní moc v rukou institu‑
cí, není možné, aby strategie vůbec vznikla.

taktiCké jednání

Pro tuto práci se taktikami rozumí jednání mi‑
grantů ve vztahu ke strategiím, tedy k  uplat‑
ňování  zákona. V  kontextu studie Michela de 
Certeau je taktika vnímána jako každý detail 
chování a  jednání v  každodenním životě (de 
Certeau 1984: 17). Jsou to každodenní činnosti, 
podobně jako například vaření, uklízení, pobyt 
v hostinci či zapálení si cigarety. Avšak některé 
taktiky, jak jsme popsali výše, probíhají v rámci 

„antidisciplíny“. Ač se některé z  nich zdají být 
banálními, jejich vytváření je podstatné pro ži‑
vot jedince. Je to jako pohybovat se v pavučině, 
v  labyrintu a snažit se dospět ke zdárnému cíli. 
Taktiky jsou ovlivněny prostředím, ve kterém 
vznikají (de Certeau 1984: 19).

Podobně jako při uplatňování „populární‑
ho ratia“ i zde je nutno užívat jiný druh logiky 
jednání. Toto jednání se vymyká schematické‑
mu „ratiu“, přesto ale pomáhá dosáhnout velmi 
náročných cílů. Ty se odvíjejí od času i prostoru. 
Individuální jednání migrantů je odvozováno od 
situace, času a prostředí, ve kterém se právě ten 
daný jedinec nachází a pohybuje. 

metOdOlOgie

Tato studie staví na empirickém šetření pomo‑
cí antropologických metod a vychází z designu 
výzkumu. Předmětem designu bylo identifiko‑
vání výzkumných cílů, kterých jsme dosahovali 
pomocí kvalitativního šetření ve městě Plzeň. 
Zároveň jsme limitovali číslo informantů maxi‑
málně na pět jedinců, čehož se podařilo dosáh‑
nout. Časový rozsah výzkumu byl zarámován 
do pěti měsíců: května, června, července, srpna 
a září 2012. Teoretická část se formovala na za‑
čátku designování, metodologická část v  prů‑
běhu studia dokumentů a pozorování v červnu 
a  červenci. Samotná praktická část pak probí‑
hala v srpnu a v září jsme získali poslední data, 

která byla průběžně analyzována. Výběr použi‑
tých metod tedy odráží design a rovněž použitá 
teoretická východiska taktik. Využíváme studi‑
um dokumentů, pozorování, polostrukturované 
rozhovory, analýzu dat a kódování sekvencí me‑
todou „pencil and paper“. Analýza taktik tvoří 
jádro celé studie. 

studium dOkumentů

Prvním krokem bylo studium dokumentů. To 
nám zároveň pomohlo vybrat oblasti, na které se 
při sledování taktik soustředíme, lze říci, že nám 
pomohlo k utvoření výzkumného pole. Jednalo 
se o potřebu určení právě těch bodů zákona, kte‑
ré mají dopad na individuální jednání migrantů. 
Zvolili jsme následující postup, při kterém jsme 
prostudovali ty nejzákladnější body zákona 
o  pobytu cizinců (č. 326/1999 Sb.)8. Zároveň 
však jsme si vědomi, že tyto body se týkají dů‑
ležitých oblastí v životě migrantů. Jsou se záko‑
ny nezbytně propojeny a praxe i ostatní aktivity 
jednotlivců z  nich vychází. Tyto oblasti sleduje‑
me zároveň i proto, že odpovídají na poptávku 
v  cílových zemích. Argumentujeme, že tyto ob‑
lasti odráží logiku „push and pull“ faktorů (srov. 
např. Lupták 2008). Otevírají mimo jiné otázku 
migrace jako takové, tedy toho, proč lidé migru‑
jí (srov. Drbohlav 2001, 2010).

 V  lednu roku 2011, s  nabytím platnosti 
novely zákona č. 326/1999 Sb., přichází řada 
změn týkajících se pracovišť vyřizujících nále‑
žitosti spojené s pobytem cizinců na území ČR 
i  samotných podmínek pobytu v  ČR. Základní 
body současné podoby legislativy jsme studova‑
li přímo v právním předpisu cizineckého zákona. 
Teoretický koncept strategií odráží právě uplat‑
ňování těchto bodů v praxi. Taktická praxe a jed‑
nání migrantů, které sledujeme, nabývají své 
podoby v závislosti na tlaku moci institucí, které 
ony strategie produkují a  aplikují na migranty. 
Následné oblasti, které nespadají do cizinecké‑
ho zákona, vyvstaly z povahy samotného empi‑
rického šetření, které, jak se ukázalo, otevíralo 
nové problematické části zákonů, které ovlivňu‑
jí taktiky migrantů. Dále jsme tedy nutně museli 
reflektovat ostatní legislativy (např. Zákoník 
práce, Obchodní zákoník), nařízení a vyhlášky 
Ministerstva práce a  sociálních věcí (dále jen 
MPSV) či jiných institucí. Sledovali jsme vlivy 
zákona na určité oblasti života cizinců ze tře‑

8 Tak, jak je chápe MVČR a Odbor azylové a migrační 
politiky (dále jen OAMP).
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tích zemí. Těmito oblastmi jsou vstup a  pobyt 
cizince na území České republiky, zaměstnání 
a možnosti edukace, bydlení, zdravotní pojiště‑
ní a prostředky na živobytí. Tyto základní body 
lze ověřit při pohledu do legislativních předpisů. 
Odkazujeme tedy přímo na úplné znění zákonů9.

výběr zkOumané POPulaCe

Zkoumanou populací jsou imigranti ze tře‑
tích zemí. Tato populace je definována tím, že 
jsou to lidé narozeni ve třetích zemích, kteří 
překročili hranici České republiky za účelem po‑
bytu v ní (srov. Vertovec 2009 in Tošner 2012). 
Cizinec je chápán, dle zákona o pobytu cizinců, 
jako ten, kdo není občanem České republiky. 
Pro bližší definici toho, co je rozuměno třetí 
zemí, se opíráme o  několik zdrojů. V  Nařízení 
Evropského parlamentu a  rady Evropského 
společenství (vízový kodex) je „státním přísluš‑
níkem třetí země jakákoli osoba, která není ob‑
čanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy;“10. 
V konsolidovaném znění Smlouvy o fungování 
Evropské unie je definován v článku 20 odst. 1 
občan EU jako občan členského státu EU11.

Konečná analýza dat pak probíhá na úrovni 
malé skupiny jedinců (srov. Toušek 2012: 91). 
Tedy na vzorku, jehož konstrukce proběhla dle 
následujícího postupu.

kOnstrukCe vzOrku

Použili jsme nepravděpodobnostního účelo‑
vého výběru informantů. Tento typ výběru byl 
zvolen na základě těchto kritérií: migrant musí 
být starší osmnácti let (vzhledem k  dosažení 
věku dospělosti dle zákonů České republiky), 
jeho pobyt zde musí být legální a zároveň delší 
než jeden rok. Věk, délka pobytu a legalizovaný 
pobytový status zaručuje, že je migrant vysta‑
ven působení zákonů. Kontaktování jednotli‑
vých informantů proběhlo za pomoci e‑mailu 
nebo telefonu. K  jednotlivým kontaktům jsme 
se dostali díky podpoře neziskové organizace 
(Organizace pro pomoc uprchlíkům – dále jen 
OPU), ve které vykonáváme praxi a  práci. Do 

9 Dostupné z  http://www.mpsv.cz/cs/45; http://www.
mvcr.cz/clanek/migracni‑a‑azylova‑politika‑ceske‑repub‑
liky‑470144.aspx, navštíveno dne 15. 10. 2012.

10 Dostupné z  http://www.mzv.cz/file/552589/Vizovy_
kodex_CZ.pdf, navštíveno dne 20. 10. 2012.

11 Dostupné z  http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:CS:PDF, 
navštíveno dne 20. 10. 2012.

našeho vzorku tak spadli migranti z řad ukrajin‑
ské, ruské a  pákistánské komunity. Čtyři infor‑
manti byli pro účely této studie vybráni z důvo‑
du zaměření se na konkrétní jednotlivé případy.

sběr dat: POzOrOvání a POlOstrukturOvané 
rOzhOvOry

Zúčastněné pozorování bylo použito s  přimě‑
řenou mírou participace na  aktivitách našich 
informantů. Přiměřenou mírou participace 
rozumíme podílení se na některých činnostech 
spojených s  taktikami imigrantů. Tak, jak je 
popisuje James P. Spradley: „Etnograf hledá ba‑
lanc mezi rolí ‚insidera‘ a ‚outsidera‘ v průběhu 
participace a pozorování“ (Spradley 1980: 60). 
V  praxi toto znamená, že nezasahujeme do ak‑
tivit pozorovaných, ale jsme s  nimi v  kontaktu 
a  komunikujeme s  nimi při činnostech, které 
vykonávají. Pozorování proběhlo s přiměřenou 
mírou participace, tak aby nedošlo k  uvádění 
informanta do situací, které by mu byly nepří‑
jemné.

Další metodou pro sběr dat se staly polo‑
strukturované rozhovory. Dle designu výzkumu 
byla utvořena struktura (osnova) rozhovoru, 
která byla využita k  snadnější orientaci během 
výzkumu. Tyto rozhovory byly zaznamenány na 
diktafon a  zároveň proběhla během rozhovorů 
pomocí zapisování a  vyhodnocování selekce 
nejdůležitějších fakt. Následně bylo přistou‑
peno k  přepisu rozhovorů a  dalšímu sledování 
taktik. 

analýza dat

V  závislosti na povaze sběru dat jsme přešli 
k  analýze textových přepisů a  selektovaných 
poznámek z  průběhu rozhovorů. Ze skupin 
fakt, která jsme kódovali, bylo usouzeno na ka‑
tegorie, a následně jsme se z nich snažili odvodit 
koncepty, které se týkají jednotlivců. Kódování 
probíhalo pomocí „pencil and paper methods“ 
(Bernard, Ryan 2009: 90). Naše data jsme kó‑
dovali tematickými kódy, tedy takovými, které 
jsou požívány k  označení důležitosti jednotli‑
vých témat v rozhovorech (Bernard, Ryan 2009: 
76). Jednotlivé koncepty lze sledovat na úrovni 
každodenního jednání migrantů, a to takového, 
které má dle  charakteru teoretických východi‑
sek taktickou povahu.
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výsledky výzkumu

V  analýze textových přepisů jsme reflektovali 
následující taktiky: využití sociální sítě či vlastní 
iniciativa jakožto nadstavba. Z  ní dále vychá‑
zejí taktiky využití klientského sytému, využití 
neziskové nevládní i  vládní organizace, využití 
změny pobytu za účelem podnikání a  podpora 

„švarc systému“. Přes kombinaci těchto se lze 
dobrat až k nejzákladnějším taktikám v oblasti 
zaměstnání, bydlení, vyřizování pobytových zá‑
ležitostí, pojištění či psychické opory, ochrany, 
edukace a  podobně. Vybrali jsme pro ilustraci 
pět nejběžnějších taktik vyskytujících se u  na‑
šich informantů, které se navzájem prolínají. 
Čtyři z  nich ilustrují každodenní zkušenost na‑
šich informantů. Poslední ukazuje propojení 
taktik k  získání trvalého pobytu. Reflektujme 
přitom neustálé spojení se strategiemi institucí, 
bez nichž by tyto taktiky nemohly vzniknout.

Spojení taktik a  strategií v  rámci konceptu 
Michela de Certeau vyžaduje hledání vztahů 
mezi působením strategie a  taktiky. V  této stu‑
dii naznačujeme tyto relace na základní úrovni. 
Neodmítáme tvrzení, že je možné najít i jiné for‑
my těchto vztahů, nicméně z analýzy dat vyplý‑
vají tyto následující taktiky. V případě citací roz‑
hovorů uvádíme pouze určité fragmenty, které 
nejvíce vystihují určitý moment v  taktickém 
jednání.

vybrané taktiky

Sociální síť
Z  dosavadního výzkumu vyplývá využívání 
sociálních sítí jako univerzální taktika našich 
informantů, která je hierarchicky nadřazena 
a  zároveň provázána se všemi oblastmi taktik 
migrantů žijících v  České republice. V  případě 
našich informantů lze najít i využívání sociální 
sítě jedinců – Čechů. Sociální sítě využívané 
mezi našimi migranty ve městě Plzeň lze tak 
sledovat na dvou stupních. Prvním stupněm 
je využívání sociální sítě migranta v  rámci své 
komunity (rodiny, krajané) či v  rámci majority 
(známý Čech ze zaměstnání, český klient, český 
tlumočník apod.).

Pan I. pochází z Ukrajiny. Jeho příjezd v roce 
2004 byl zapříčiněn především ekonomicky. 
V  současné době má trvalý pobyt. Jako první 
sem v roce 1993 přijela jeho sestra, která se zde 
usadila a  postupně získala pozici úřednice na 
OAMP. Pan I. přijel do České republiky a právě 

jeho sestra mu pomohla se v zákonech zoriento‑
vat. Poskytla mu emocionální podporu ve změti 
legislativních povinností. Po čase se pan I. počal 
v  pobytové problematice sám orientovat velmi 
dobře.

Pan I.: „Sestra mi hodně pomohla, teď už 
sám si poradím, to není problém. No všechno 
se mění, každý rok, tak člověk musí se hodně 
učit.“ (Interview s panem I. z 29. 8. 2012)

Zároveň se ukazuje, že každodenní praxe 
a vyjednávání s úřady za pomoci blízkých, tedy 
za využití sociální sítě, ustavuje nové a nové tak‑
tiky. Tyto se váží k pomoci nevládních i vládních 
organizací podporujících cizince i k pomoci „kli‑
entů“. Dále pak k zaměstnání, bydlení, pojištění, 
vyřizování pobytových záležitostí a podobně. 

Například paní N., rovněž z Ukrajiny, přijela 
v roce 2005 na krátkodobé vízum do 90 dnů.

Paní N.: „Když já přijela sem, už tady byl 
můj přítel a  on mi pomohl vybavit vízum.“ 
(Interview s paní N. ze 7. 10. 2012) 

Přítel tedy paní N. pomohl připravit na 
vstup do nového života. Opět se zde ukazuje 
úspěšná taktika využití sociální sítě. Stejně tak 
pan S. využil sociální síť k  vyjednání fingova‑
ného sňatku za účelem získání trvalého pobytu, 
který bude popsán níže. Paní N. později získala 
dlouhodobý pobyt za účelem podnikání, který 
byl vyjednán přes tzv. „klienta“. 

Klientský systém
O  klientském systému bychom rádi promluvili 
v  následující kapitole. Jelikož se nám v  pořadí 
taktického využívání ukazuje jako nezastupitel‑
ný. Ve výpovědích migrantů z  post‑sovětských 
zemí, v  našem případě to jsou dva Ukrajinci 
a  jedna Ruska, se často objevuje termín klient, 
mafián, zprostředkovatel. Podobně u  pana 
T. z  Pákistánu figurují v  jeho životě často jistí 
známí, kteří mu za úplatu pomohli dostat se 
z různých problémů a podobně. Věnujeme tedy 
krátkou pozornost klientskému systému a jeho 
využití jednotlivými migranty v Plzni ve vztahu 
k zákonům.

Z analýzy výpovědí našich informantů iden‑
tifikujeme několik oblastí, ve kterých probíhá 
taktické jednání ve spojení s  klientským systé‑
mem. Jsou to především pobytové záležitosti 
a zaměstnávání. Pomoc klientů není nezištná, je 
za ní často požadována velká úplata sahající i do 
několika desítek tisíc korun.
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Naši informanti na základě doporučení ze 
svých sociálních sítí využili klienty například 
k  získání dlouhodobého pobytu. Podle cizinec‑
kého zákona je k  získání povolení k  dlouho‑
dobému pobytu nutno strávit na území České 
republiky 90 dnů na dlouhodobé vízum (§ 42, 
326/1999 Sb.). Náležitosti k  podání žádosti 
o povolení k dlouhodobému pobytu nebyly pro 
paní N. jasné a  srozumitelné. Přes kolegyně 
v práci získala kontakt na klienta, který jí vyřídil 
prakticky celé povolení k  dlouhodobému poby‑
tu za účelem podnikání, to ilustruje následující 
rozhovor.

Paní N.: „V  sedm ráno jsem čekala před 
cizineckou a  přišel klient, zaplatila jsem mu 
a dal mi podepsat papíry. (…) ty jim tam pak 
vzal a  já měla asi za tři týdny dlouhodobý 
pobyt.“ (Interview s paní N. ze 7. 10. 2012)

Pouze pro představu, jak takové náležitosti 
k podání žádosti vypadají – dle zákona je nutno 
k žádosti o tento typ povolení dodat: „cestovní 
doklad (originál), doklad potvrzující účel poby‑
tu (tj. předložit doklad o zápisu do příslušného 
rejstříku, seznamu nebo evidence – např. o  zá‑
pisu do živnostenského rejstříku nebo o zápisu 
do obchodního rejstříku), prostředky k  pobytu 
na území, doklad o zajištění ubytování po dobu 
pobytu na území, 2 fotografie, pokud nebude 
pořízen obrazový záznam cizince. Dále na požá‑
dání je cizinec povinen předložit doklad obdob‑
ný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného 
státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož 
i  státy, v  nichž pobýval v  posledních 3 letech 
nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo 
čestné prohlášení v  případě, že tento stát tako‑
vý doklad nevydává (nevyžaduje se od cizince 
mladšího 15 let), lékařskou zprávu, že netrpíte 
závažnou nemocí“ (§ 42 odst. 3, 326/1999 Sb.). 
Strategie uplatněná ze strany zákonodárců, 
MVČR a v neposlední řadě úředníků podporuje 
klientský systém a  jeho „šedou“ sféru. Jelikož 
sama informantka nebyla schopna žádost vyří‑
dit, vzhledem k neporozumění zákonu a potřeb‑
ným náležitostem žádosti, využila klientského 
systému.

Pan I. využívá klientského systému pře‑
devším ve vztahu k  zaměstnání. Ačkoliv má 
bakalářský titul technického směru z  Ukrajiny 
a  nostrifikované vzdělání, pracuje zde jako děl‑
ník. Má trvalý pobyt od roku 2009, který mu dle 
jeho slov: „dává pocit větší volnosti a nezávislosti 
na úřadech“ (Interview s panem I. z 29. 8. 2012).

V  posledních dvou letech pan. I. navštívil 
několikrát Úřad práce v Plzni, aby se zaevidoval 
jako nezaměstnaný. Na úřadě mu bylo ozná‑
meno, že pracovní místa zatím nejsou a  má se 
dostavit za dva měsíce. Toto souvisí především 
s novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstna-
nosti. Novela zákona o zaměstnanosti od ledna 
2012  mimo jiné zakazuje agenturám práce do‑
časně přidělovat takzvaným uživatelům osoby 
s povolením k práci. V praxi to znamená zákaz 
zaměstnávání cizinců agenturami.

 Ve chvíli, kdy pan I. nemá zaměstnání, je 
často odkázán na taktiku využívání klientů ve 
vztahu ke shánění práce, tzv. fušek. Tyto fušky 
jsou krátkodobými brigádami bez legálního za‑
městnaneckého poměru, jak jsou sháněny, po‑
pisuje následující fragment rozhovoru.

Pan I.: „Máš v telefonu deset až dvanáct čísel, 
kam voláš, dokud to mafián nezvedne. Pak 
čekáš třeba i týden, ale práci ti vždycky sežene. 
Peníze máš na ruku.“ (Interview s  panem I. 
z 29. 8. 2012)

Tuto zkušenost potvrzuje paní N. i  paní E. 
z Ruska:

Paní N.: „Přes klienta jsem měla brigádu 
v Radčicích. Když jsem neměla peníze a stálý 
zaměstnání, zavolala jsem a  peníze jsem 
měla ten den po práci na ruku.“ (Interview 
s paní N. ze 7. 10. 2012)

Paní E.: „Vždycky já jsem zavolala a vždycky 
jsem měla nějakou brigádu.“ (Interview 
s paní E. z 14. 9. 2012)

V  souvislosti s  klientským systémem však 
nelze zapomenout na podstatný fakt, že za kaž‑
dou službu se platí. Informanti shodně potvrzu‑
jí, že vzniká svým způsobem fyzická i psychická 
závislost na klientovi. V  případě fyzické závis‑
losti se jedná o  pocit, který migranta nutí setr‑
vat ve svazku s  klientským systémem, jelikož 
má strach o finanční prostředky, které z tohoto 
svazku plynou. Podobně jako to tvrdí pan I. na 
následujících řádcích.

Pan I.: „Pokud s  mafiánem přestaneš 
spolupracovat, můžeš počítat se ztrátou 
poslední výplaty.“ (Interview s panem I. z 29. 
8. 2012)

Na psychické úrovni vzniká pocit, který je 
spojený s  frustrací a  strachem migranta, který 
není schopen sehnat zaměstnání či vyřídit si 
pobytové záležitosti. Takový pocit je v  případě 
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dlouhodobého svazku klienta a migranta hlubo‑
ko zakořeněn. 

Využívání nevládních a vládních organizací na 
podporu cizinců
V  oblasti podpory cizinců ze strany vládních 
i  nevládních organizací působí v  Plzni několik 
uskupení. Naši informanti využívají tyto orga‑
nizace při řešení problémů spojených zejména 
s  pobytovými záležitostmi, v  oblasti podpory 
při zaměstnávání, hledání ubytování, edukace 
a  mnohých dalších. Rozdělujeme tuto činnost 
na sociální poradenství, právní poradenství, 
edukační činnost a  psychologickou krizovou 
pomoc.

Na organizace se informanti obracejí zejmé‑
na v  těžkých životních situacích, které spadají 
do výše popsaných kategorií. V uvedených cita‑
cích se dozvídáme více. 

Pan I.: „Chodil jsem do … když nebyla 
práce, tak jsem se přihlásil na kurs češtiny.“ 
(Interview s panem I. z 29. 8. 2012)

Paní E. získala zaměstnání jako poradkyně 
a  tlumočnice v  jedné z  neziskových organizací. 
Než tuto pozici získala, byla klientkou této or‑
ganizace.

Paní E.: „Nejdřív jsem sem chodila se poradit 
(…) potom L… od vás z O… mi pomohla si zde 
sehnat místo. Jako musela jsem na výběrové 
řízení a vzali mě nakonec, tak jsem ráda (…) 
a tady pracuju.“ (Interview s paní E. z 14. 9. 
2012)

Využití vládních i  nevládních organizací 
v  oblasti pobytových záležitostí se týká přede‑
vším podávání odvolání proti rozhodnutí soudu 
atp. Toho využil například pan S., což je diskuto‑
váno dále v textu.

Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání a „švarc 
systém“

Při analýze výpovědí informantů jsme si 
všimli, že tři z našich čtyř informantů měli před 
pobytovým statusem trvalého pobytu dlouho‑
dobý pobyt za účelem podnikání (§42 písm. c, 
326/1999 Sb.). V  současné době je cizinec po‑
vinen pro získání povolení k dlouhodobému po‑
bytu za účelem podnikání na území pobývat mi‑
nimálně dva roky na vízum na základě povolení 
k  dlouhodobému pobytu (s  jiným účelem než 
podnikání [§45 odst. (1), 326/1999 Sb.]). Před 
novelou cizineckého zákona v  roce 2011 však 

stačil pouze jeden rok pobytu na území na zákla‑
dě povolení k  dlouhodobému pobytu, a  stal se 
tak živnou půdou pro růst „švarc systému“ jako 
praxe při zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.

Tento pobytový status byl často využíván mi‑
granty, kterým nebylo vydáno pracovní povolení 
či je sám zaměstnavatel nutil, aby si tento po‑
bytový status zařídili. V případě, že má cizinec 
tento pobytový status, vyplývá z obchodního zá‑
koníku, že: „Podnikáním se rozumí soustavná 
činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a  na vlastní odpovědnost za 
účelem dosažení zisku“ (§ 2, 513/1991 Sb.). 
Naši informanti však vykonávali pod zaměstna‑
vatelem práci „jako zaměstnanec“, která nave‑
nek byla zastřena formálně jako podnikání. Pro 
zaměstnavatele zde samozřejmě vnikají různé 
výhody, které jsou mimo pracovně‑právní for‑
mální vztahy. 

Paní N. využila této taktiky, aby si uchovala 
práci v  okamžiku, kdy jí její zaměstnavatel ne‑
chtěl prodloužit smlouvu. Bylo to v  roce 2008, 
rok před tím, než získala trvalý pobyt. 

Paní N.: „Pracovala jsem jako operátorka 
strojů v  T… přes vietnamskou agenturu P… 
Potom mi řekli, že musim si udělat podnikání, 
nebo že mi vyhodí. (…) Nakonec mě stejně 
vyhodili, protože jsem byla nemocná dlouho.“ 
(Interview s paní N. ze 7. 10. 2012)

  Možnost získání dlouhodobého pobytu za 
účelem podnikání je jistě výhodnou taktikou 
pro migranty, kterým jde o práci a ekonomické 
zázemí, zároveň však spadá do šedé zóny ile‑
gálních praktik a  neposkytuje žádnou právní 
ochranu pro „zaměstnance“. Je tedy rizikové 
a ve chvíli, kdy stát vydá jakékoli restriktivní na‑
řízení v oblasti zaměstnávání cizinců, je to živná 
půda pro vznik „švarc systému“. Pro doplnění 

– současné legislativní kroky (viz Čaněk 2012) 
vedou k  omezení „švarc systému“, na druhou 
stranu z  analýzy výpovědí našich informantů 
plyne, že se vynachází nové taktiky „jak obejít 
zákon v rámci zákona“. Pro tuto oblast nemáme 
zatím dostatečná empirická data, avšak z  těch 
dosavadních lze usoudit, že se vznik „nového 
švarc systému“ opírá o  sociální sítě, klientský 
systém a  vlastní iniciativu migrantů i  jejich po‑
tenciálních zaměstnavatelů. O to více to ukazu‑
je dynamiku systému strategií a taktik, jak se lze 
dočíst níže.

Paní E.: „Vznikají nová obchodní družstva. 
Oni sdružují podnikatele do veřejných 
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obchodních společností, které obcházejí 
zákoník práce, ale je to jako legální.“ 
(Interview s paní E. ze 14. 9. 2012)

Kombinace taktik a trvalý pobyt
Sňatek s občanem ČR byl v 90. letech pro cizin‑
ce relativně jednoduchým nástrojem, taktikou, 
jak získat legální pobytový status. „154  827 
z celkového počtu cizinců žilo v ČR dlouhodobě 

– tj. na základě dlouhodobého víza či na základě 
povolení k dlouhodobému pobytu – za různým 
účelem plnění pobytu“ (Baršová, Barša 2005: 
220, kurziva aut). Trvale žilo na území ČR přes 
99 tisíc cizinců, většina z nich získala svůj poby‑
tový status za účelem sloučení s  občanem ČR. 
Toto sloučení uznával zákon o  pobytu cizinců 
z  roku 199212 jako celkem běžné. Taktika „fin‑
govaných sňatků“ za účelem získání legálního 
pobytového statusu se vyvinula zejména z toho, 
že doba potřebná k získání trvalého pobytu byla 
v  90. letech minulého století deset let oproti 
dnešním pěti (§ 68, odst. (1), zákon č. 326/1999 
Sb.). Nicméně to byla praxe celých organizova‑
ných skupin, které využívaly instituce manžel‑
ství k zisku z nově příchozích imigrantů. „To, že 
rodinné vazby jsou nejčastějším důvodem po‑
volení k trvalému pobytu, je v souladu se situací 
v  širším evropském regionu; nezanedbatelnou 
roli hraje jistě skutečnost, že bez rodinných 
příslušníků může cizinec žijící v  České republi‑
ce žádat o  trvalý pobyt teprve po deseti letech“ 
(Baršová, Barša 2005: 220). 

Pan S. má v současné době (rok 2012) trva‑
lý pobyt už od roku 1996. Pochází z Pákistánu 
a  cesta k  současnému pobytovému statusu ne‑
byla snadná. Motivace příjezdu do České repub‑
liky vznikla na základě zlepšení finanční situace 
a zároveň na pozvání strýce, který tou dobou již 
pracoval v Německu.

Pan S.: „Tak, já jsem přijel tak jako každý 
jiný imigrant, kvůli, nebo pro lepšího života. 
Jako že budu mít lepší život a  tak. A  ještě já 
jsem měl rodinu v  Anglie, v  Anglii… a  oni 
začali podnikat tady ve vedlejší zemi, jak se 
řekne… v  Německu, v  Dresden. Můj strýc 
volal do Pákistánu, jestli my jsme mohli 
přijít do Německa nebo nějaký vedlejší země, 
třeba Česko, nebo Slovenska, nebo tak…“ 
(Interview s panem S. z 22. 8. 2012).

12 123/1992 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České 
a  Slovenské Federativní Republiky, dostupné z: http://
www.epravo.cz/top/zakony/sbirka‑zakonu/zakon‑o‑po‑
bytu‑cizincu‑na‑uzemi‑ceske‑a‑slovenske‑federativni‑re‑
publiky‑12134.html, navštíveno dne 21. 10. 2012.

Pan S. se svým bratrem se rozhodli emigro‑
vat do ČR, zvláště kvůli přijatelným podmínkám 
pro vstup do České republiky v  90. letech, kdy 
imigrační politika republiky byla značně liberál‑
ní (srov. Drbohlav 2010: 73). 

Získal přes zprostředkovatele z Pákistánu13 
přechodný pobyt na dobu 90 dnů – tzv. turi‑
stické vízum. Využitím sociální sítě se dostal 
ke známému, který mu vízum vyjednal u  jisté 

„agentury“, nebylo to však blíže specifikováno. 
Samozřejmě za to zaplatil nemalou částku. Poté 
se pan S. rozhodoval mezi dvěma kroky. Buďto 
jako jeho bratr zažádá o  povolení k  pobytu za 
účelem podnikání, nebo se ožení za účelem 
získání trvalého pobytu. Opět přes známého 
z Pákistánu získal kontakt na Češku, která měla 
dle jeho slov: „…kamarádky, které jako souhla-
sily a byly volný“ (Interview s panem S. z 22. 8. 
2012).

Po sňatku s Češkou však stále nezískává sta‑
tus trvalého pobytu, několik dní před sňatkem 
mu totiž vypršelo turistické vízum. Dle jeho slov 
však byl před vypršením víza na cizinecké policii 
(dále jen CP) a úřednice mu řekla, že je vše v po‑
řádku, avšak nebylo. Bohužel si to neuvědomil 
a v pase neměl při žádání o povolení k trvalému 
pobytu potvrzení statusu přechodného pobytu. 
Zároveň ještě neměl ani trvalý pobyt. K  vyříze‑
ní žádosti na trvalý pobyt je dána lhůta 90 dnů. 
Bohužel nečinnost orgánů v  oblasti udělování 
povolení k pobytu je známým faktem, a tak vyří‑
zení žádosti trvalo déle (srov. Jelínková, Hánová 
2009). Pan S. je mezitím kontrolován v  MHD, 
a  jelikož nemá v  pořádku doklady, putuje na 
policii, která jeho případ předává CP v  Plzni. 
Represivní složka MVČR – CP má na staros‑
ti přechodné a  dlouhodobé pobyty až do roku 
2011, kdy přechází kompetence na OAMP14. 
Pan S. dostává pokyn k  vyhoštění ze země na 
tři roky, který je následně prodloužen na deset 
let. Toto vyhoštění je reakcí na absenci razítka 
v  pasu. Jelikož byl ale stále ženatý, nechtěl se 
vzdát pomyšlení na trvalý pobyt. Za fingovaný 
sňatek zaplatil nemalou částku. Jeho žena mu 
sehnala pomoc právníka z  neziskové organiza‑
ce. Další taktikou, která zde vyplula na povrch, 
je využívání neziskových organizací – přede‑
vším právního poradenství – v případě, kdy zá‑

13 Zde se uplatňuje taktika využití sociální sítě.
14 Dostupné z  http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny‑v‑ob‑

lasti‑vstupu‑a‑pobytu‑cizincu‑na‑uzemi‑cr‑od‑roku‑2011.
aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d, navštíveno dne 26. 10. 
2012.
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kon používá represi, často neoprávněnou, vůči 
imigrantům. Po vícero odvolání se nakonec pan 
S. po roce a půl, kdy dostával tzv. překlenovací 
víza15, dočkal kýženého trvalého pobytu.

V  tomto případě se taktika „fingovaného“ 
sňatku s  občanem ČR ukázala jako víceméně 
úspěšná. Lze zde sledovat propojení taktik jako 
využití sociální sítě (známý z  Pákistánu, který 
panu T. sehnal „manželku“ a další), využití kli‑
entského systému (vybavení turistického víza), 
využití nevládních i  vládních organizací (od‑
volání v  případě možnosti vyhoštění ze země). 
Pochybení v  uplatnění taktik vychází jak ze 
strany úřadu CP, tak ze strany uživatele taktiky. 
V  konečném výsledku se však taktiky jeví jako 
úspěšný nástroj, ačkoliv jsou často na hranici 
ilegality v šedé zóně.

15 Překlenovací vízum – štítek slouží jako osvědčení 
o podání žádosti a je jím deklarována legálnost pobytu na 
území ČR do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o po‑
dané žádosti.

závěr

Objektem analýzy byly taktiky čtyř migrantů 
na území města Plzně ilustrované na jednot‑
livých případech v  jejich každodenním životě. 
Získáním empirických dat a  jejich analýzou 
jsme dospěli k  následujícím závěrům: četnost 
využití taktik, produkce šedé zóny a  ilegality 
a rozpor mezi zákonnými postupy a každodenní 
praxí. Přínos studie spatřujeme současně v  její 
obsahové stránce a  v  samotném metodologic‑
kém přístupu, teoretickém zakotvení a  mik‑
ro‑perspektivě. 

Tabulka shrnuje běžnost praktik a  jejich 
kombinaci u našich informantů. V grafu ukazu‑
jeme provázanost a kombinaci taktik.

Během analýzy výpovědí jednotlivých infor‑
mantů se nám ukázaly nejběžnější taktiky na‑
šich informantů v Plzni. S přehledem lze říci, že 
přes kombinaci taktik, jakými je využití sociální 
sítě, klientského systému, neziskové nevládní 
a  vládní organizace či změny účelu pobytu, do‑
chází k rozšíření taktik do oblasti šedé zóny až 
ilegality. 

Tabulka 1. Běžnost taktik a jejich kombinace u našich informantů

Sociální síť Klientský 
systém

Nevládní, vládní 
a neziskové 
organizace

Změna pobytu 
a "Švarc 
systém"

Produkce 
jiné taktiky Kombinace

Pan. I. 1 1 1 1 1 1

Paní N. 1 1 1 1 1 1

Paní E. 1 1 1 0 1 1

Pan S. 1 1 1 0 1 1

1 ‑ přítomnost taktiky, 0 ‑ absence taktiky

Graf 1.  Provázanost a kombinace taktik
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Domníváme se, že šedá zóna, do které mo‑
hou být migranti zatlačeni, vzniká vytvářením 
taktik v  závislosti na uplatnění strategických 
koncepcí vládních institucí.

Normativní systém ovlivňuje jistými způso‑
by každého jeho účastníka. Jsme přesvědčeni, 
že specifické rysy jednání migrantů vycházejí 
z  migrace a  zkušenosti s  ní. Pokud člověk jed‑
nou přistoupí do jiného normativního kontextu 
(platí pro něj specifický právní řád – např. cizi‑
necký zákon) prostřednictvím imigrace, ovlivní 
to pravděpodobně jeho jednání. Identifikované 
taktiky vycházejí z malého vzorku, nicméně i tak 
mají dle nás, potenciál rozšířit se v rámci popu‑
lace. Potvrzujeme počáteční domněnku, že ony 
utilitární kroky a zákonné cesty stojí v rozporu 
s praxí, potřebami a reálnými podmínkami živo‑
ta migrantů v Plzni.

Mimo jiné jsme si vědomi, že vliv na feno‑
mén migrace a  jednání migrantů má i  mnoho 
jiných faktorů, jakými jsou například ekono‑
mická politika státu, „push a pull“ faktory, pra‑
covní podmínky či vliv evropského práva, které 
se promítá i  do politik jednotlivých členských 
států. Zvolené téma a  řešená problematika je 
však výsledkem vlivů zejména migrační politiky 
a s ní spojených aktivit České republiky, které se 
k pobytu migranta v České republice váží. Nelze 
proto uvažovat o  jednání migrantů jako o nele‑
gálním či pololegálním počinu bez vazby na tla‑
ky zákonů, migrační politiku a  normativní pře‑
kážky, které jsou součástí každodenního života 
nejen migrantů, ale i občanů cílové země. V této 
souvislosti upozorňujeme na fakt, že migranti 
nejsou ti, kteří se pohybují v šedé sféře či ilega‑
litě sami od sebe. Je třeba proto nahlížet na tuto 
problematiku opatrně a  přemýšlet o  tom, zda 
nejsou k takovým krokům nuceni strategickými 
strukturami. Domníváme se tedy, že je nutné 
s kritickou reflexí nahlížet zejména na tyto stra‑
tegické tahy „těch nahoře“.
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Differences in communication from a  gender 
perspective. A “real” girl is a “polite” girl

Abstract—This article is focused on gender ex-
pectations linked with girl‘s speech. Stereotypical 
ideas regarding gender-specific behavior are still 
prevalent in today’s  society and preconceptions 
which define “lady-like“ character, as well as 
what constitutes the appropriate speech of a “po-
lite girl”, still exist. This article detects the ex-
pectations linked with girls‘ speech as perceived 
by young people in contemporary society and 
describes the ways in which girls live up to these 
expectations. Mixed methods were used to inves-
tigate this thesis; those included a questionnaire 
distributed to one- hundred students and twelve 
semi-structured interviews with both male and fe-
male subjects who participated in the quantitative 
part of this research. The research found that the 
opinion that girls’ speech is subject to greater so-
cial control is widely held by young people. Even 
though the rules of speech for “polite” girls have 
shifted nowadays and are less explicit than in the 
past, girls still have to balance and watch their 
speech more than boys. Furthermore, despite the 
fact that conversational partners expressed a fair 
amount of egalitarian opinions and highlighted 
the diffusion of male and female “worlds”, it 
was still apparent that their upbringing in a gen-
der- separated society has had an effect on their 
gender-separated thinking.

Keywords—social expectations, girl‘s speech, verbal 
act, lady-like characteristic, gender stereotypes, 
language socialization  

ÚvOd

SOUČASNÁ sociologie vnímá genderové 
hranice ne jako ostré, ale spíše jako volně 

prostupné. Ve skutečnosti stále však fungu‑
jí genderové stereotypy, které udržují ostrost 

těchto hranic. Dnešní společnost nám ve větši‑
ně případů nabízí dva rozdílné světy – mužský 
a ženský. Každý den jsme konfrontováni s před‑
stavami či hodnotami, které jsou považovány za 

„typicky“ mužské či ženské (Decarli Valdrová 
2001). Součástí tohoto rituálu každodennosti je 
i genderově odlišná verbální komunikace, která 
bude hlavním předmětem tohoto článku. 

V sociologii je gender natolik významná ka‑
tegorie, že ji lze jen těžko opomenout. Jak říká 
Lorber (1994), gender prostupuje všechny slož‑
ky společnosti. Různé autorky a různí autoři de‑
finují gender odlišně, já vycházím z pojetí West 
a  Zimmermana, kteří vnímají gender jako čin‑
nost, jako „zvládání situačního jednání ve světle 
normativního souboru postojů a  činností odpo-
vídajících jednotlivým pohlavním kategoriím“ 
(West, Zimmerman 2008 [1987]: 101). Gender 
vidí jako opakované rutinní chování, jež provo‑
zují muži i  ženy. West a  Zimmerman tedy při‑
cházejí s koncepcí „dělání“ genderu1. Na jejich 
koncepci navazuje Lorber (1994), která vnímá 
gender jako rutinní základ každodenních aktivit, 
jehož předpoklady jsou brány jako samozřejmé. 
Tato zdánlivá samozřejmost může vést k  do‑
mněnkám, že je gender zakořeněný v  našich 
genech. Pravdou však je, že gender neustále 
vytváříme. Lorber vnímá gender výlučně jako 
produkt socializace, který je vystaven lidským 
činnostem a interpretacím. „Konstruování gen‑
deru“ začíná, jak říká Lorber, v době, kdy jsme 
podle vzhledu našich pohlavních orgánů přiřa‑
zeni k  určité pohlavní kategorii (Lorber 1994). 
Pohlavní kategorie se stává genderovým statu‑
sem skrze genderové ukazatele, mezi něž Lorber 
řadí např. oblékání, mluvu, chůzi či gestikulaci.

1 „Dělat“ gender = „soubor sociálně řízených činností 
v rovině vnímání, interakcí a mikropolitiky, jež odrážejí kon-
krétní zájmy beroucí na sebe podobu maskulinní a femininní 

‚přirozenosti‘“ (West, Zimmerman 2008 [1987]: 100).
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Je nesporné, že gender je úzce vázán na spo‑
lečenská očekávání. Goffman (1999) tato oče‑
kávání pojímá skrze metaforu divadla. Zabývá 
se otázkou, jak jedinec prezentuje sám sebe 
před ostatními a  jakých prostředků využívá 
k  vytvoření kýženého dojmu. Goffman považu‑
je za samozřejmé, že očekáváme soulad mezi 
vzhledem a způsobem vystupování. Na základě 
tohoto požadovaného souladu si vytváříme ur‑
čitý ideál, který nás dokáže bezpečně upozornit 
na výjimky a který vede ke stereotypním očeká‑
váním (Goffman 1999).

V  rámci tohoto článku představím, jaká 
očekávání jsou společností kladena na verbální 
projev dívek z  pohledu dnešních mladých lidí. 
Zajímalo mne, zda lze ještě v  dnešní době, kte‑
rá postupně apeluje na rovnost pohlaví, najít 
odlišná kritéria pro „správnou“ mluvu dívek. 
Není pochyb o tom, že v dnešní době existují pro 
chlapce i pro dívky očekávání spojená s verbální 
komunikací a že i chlapecký projev je vystaven 
určitým verbálním nárokům. Tento článek se 
však zaměří výhradně na to, jak je posuzová‑
na dívčí komunikace, a to z toho důvodu, že ve 
společnosti stále silně funguje genderové oče‑
kávání, že „skutečná“ dívka se rovná „slušná“ 
dívka (Jarkovská 2009: 161). Nároky, které jsou 
kladené na verbální projev dívek, však nelze 
zkoumat samostatně, je třeba je vidět v  celém 
kontextu vztahů mezi pohlavími. 

Informace potřebné pro výzkum jsem získa‑
la prostřednictvím dotazníků distribuovaných 
mezi středoškolskými a  vysokoškolskými stu‑
dujícími. S  některými z  nich byly poté prove‑
deny polostrukturované rozhovory. Do kapitol 
prezentujících výsledky nejprve vstupuji pomo‑
cí kvantifikujících zjištění, které poté prohlubuji 
pomocí kvalitativních zjištění, a obojí vzájemně 
propojuji. Z výsledků výzkumu je patrné, že ná‑
zory dnešních mladých lidí ohledně „správné“ 
dívčí mluvy jsou často ambivalentní – na jednu 
stranu se zdá, že jasná pravidla dnes neexistují, 
na druhou stranu si však dívka stále nemůže do‑
volit říct totéž co chlapec.

gender a jazyk

Naše genderová identita se ustaluje již od útlého 
dětství. V prvních chvílích po našem narození je 
nám podle vzhledu našich pohlavních orgánů 
připsáno jedno ze dvou pohlaví, (Jarkovská 
2009). Genderová identita však není neměnná, 
ale vyvíjí se (Orenstein 2011). I  přesto podle 

Lorber (1994) okolí jedná s  dítětem podle pří‑
slušného pohlaví, z  něhož pramení genderova‑
ná očekávání. Odlišné zacházení, jehož se dítěti 
dostává, tak vyúsťuje v rozdílné chování a pocity 
(např. Jarkovská 2009, 2004).

I když se v dnešní době hovoří o nejasnosti 
či prostupnosti genderových hranic, ve společ‑
nosti stále existuje mnoho stereotypů ohledně 
mužů a  žen. Jak říká Jarkovská (2004), gende‑
rové stereotypy jsou jakýmisi idealizovanými 
představami o  tom, jací/jaké by muži a  ženy 
měli/y být, a  umožňují nám snazší hodnocení 
a  kategorizaci ostatních. Představy o  „správ‑
né“ ženě a  „správném“ muži ovlivňují, jaké 
vlastnosti, schopnosti či možnosti jsou dané‑
mu pohlaví přiřazeny. To se potom promítá na‑
příklad do vnímání sexuality (např. Orenstein 
1997, Tolman 2002, Tanenbaum 2008), pohybu 
(Young 2005) či jazyka. Důležité je však také 
říci, že ženy ani muži nejsou nějakou homo‑
genní skupinou či kategorií. Gender sám o sobě 
neurčuje identitu jedince2, vliv na kategorizaci 
a na následné nerovnosti má také třída, rasa či 
etnicita daných osob (Kolářová 2008). 

Jak upozorňuje Lakoff, jazyk je jednou ze 
složek nerovností mezi mužem a  ženou (také 
Decarli Valdrová 2001); nerovnosti podporuje 
a  ukazuje nám oblasti, ve kterých tyto nerov‑
nosti existují (Lakoff 1973). Rozdíly ve verbální 
komunikaci se podle Oakley (2000) projevují 
již od předškolního věku. Z výzkumu Jarkovské 
(2009) vyplývá, že verbální komunikace je jed‑
ním ze způsobů, jímž muži demonstrují svou 
maskulinitu a  ženy femininitu. Používáním 

„správných“ slov či výrazů dochází k  potvrzo‑
vání té či oné genderové identity. Chlapci často 
používají hrubé nebo zesměšňující výrazy, které 
potvrzují jejich maskulinitu. Pokud by dívka re‑
agovala v podobném stylu, nebylo by to „vhod‑
né“ (Jarkovská 2009). Tato zjištění podporují 
i tvrzení Lakoff, která říká, že mužská pozice ve 
skutečném světě je posilována tím, že muži mají 
dovoleno používat výraznější formy vyjádření 
(Lakoff 1973).

2 Při mém výzkumu konverzační partneři/rky v  rozho‑
vorech často zmiňovali/y vliv třídy, která také podle nich 
ovlivňuje styl mluvy. U  otázky týkající se rozdílného stylu 
mluvy chlapců a  dívek někteří konverzační partneři/rky 
uvedli/y, že rozdíl není jen v mluvě chlapců a dívek, ale na‑
příklad v mluvě lidí s rozdílným stupněm vzdělání (učiliště 
versus vysoká škola) či s rozdílnou pracovní pozicí (pracov‑
ník/nice u pásu versus manažer/ka).
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Jednou z  odlišností je rozdílnost mužských 
a ženských témat, která podle Decarli Valdrové 
vyplývá z odlišných zkušeností. Ženy konverzují 
spíše o rodině, dětech a vztazích, zatímco muži 
se v konverzaci zaměřují spíše na práci, politiku 
nebo sport. Ačkoli součástí rodiny je muž i žena, 
právě žena je vždy konfrontována s tématy, kte‑
rá jsou „jí vlastní“, ať už zastává jakkoli vysokou 
pozici ve společnosti (Decarli Valdrová 2001). 
Toto rozdělování témat přináší nevýhody i  pro 
muže, protože ve společnosti funguje zakoře‑
něná představa, že muži nehovoří o svých poci‑
tech a že projevit slabost by jen snižovalo jejich 
maskulinní charakter (Decarli Valdrová 2004). 
Žena při diskusi podle Decarli Valdrové také té‑
měř vždy zastává pozici, která se od ní očekává 

– příliš se neprojevuje, usmívá se a  udržuje po‑
klidnou atmosféru hovoru. Ženy se také snaží 
spíše zjišťovat názory ostatních, než aby samy 
hájily svou vlastní myšlenku (Decarli Valdrová 
2004).

Muži a  ženy rovněž často mluví o  tom, že 
s  okolím komunikují jinými způsoby. Tannen 
(2006) zjistila, že muži obvykle bývají na veřej‑
nosti hovornější, zatímco žena nemá potřebu 
na sebe poutat pozornost tímto způsobem. Muž 
často bývá středem pozornosti na různých večír‑
cích při vyprávění historek, přičemž o své ženě 
přesto mluví jako o té, co více mluví. „Její“ čas 
totiž podle Tannen přichází doma, kde se role 
obracejí – žena aktivně komunikuje a chce vše 
sdílet, muž se oproti tomu komunikace spíše 
zdržuje. Pro ženy je komunikace způsobem, jak 
ustanovit vzájemné spojení, vyjednávat o  vzta‑
zích a porovnávat zkušenosti. Muži oproti tomu 
používají komunikaci jako prostředek pro pro‑
kázání své nezávislosti a potvrzení své sociální 
pozice v hierarchickém systému (Tannen 2006).

Jednu z  nejdůležitějších rolí v  oddělování 
mužů a  žen hraje socializace, která má velký 
vliv také na jazyk. Sheldon mluví o tzv. „jazyko‑
vé socializaci“, již popisuje jako proces, během 
něhož se děti učí používat jazyk takovým způso‑
bem, který koresponduje s  kulturními norma‑
mi femininity a  maskulinity dané společnosti 
(Sheldon 1993: 84). Jazyk má hlavní vliv na to, 
jak se děti učí genderu, a zároveň gender ovliv‑
ňuje způsob, jak děti používají jazyk ve svém 
každodenním životě (Sheldon 1993). Již malé 
dívky jsou podle Lakoff (1973) prostřednictvím 
jazyka udržovány na „svém“ místě. Dívku, kte‑
rá mluví hrubě neboli „jako kluk“, společnost 
odsuzuje a napomíná. Je na ně apelováno, aby 

se chovaly a mluvily jako malé dámy, s čímž poté 
souvisí absence výrazných sdělení v konverzaci3 
(také Jarkovská 2004). Na muže je apelováno, 
aby mluvili otevřeně. Muži mohou používat 
i hrubší výrazy, pokud by jich však použila žena, 
působilo by to nežensky (Decarli Valdrová 2004, 
2001) či by to vzbuzovalo podezření (Jarkovská 
2009). A právě takový styl vyjadřování, který je 
obecným povědomím hodnocen jako „vhodný“ 
pro dívky a  ženy, odpovídá výrazu „lady‑like“. 
Tento pojem podle Decarli Valdrové označuje 
principy, kterých by se dívka měla podle spole‑
čenských předpokladů držet při komunikaci či 
konverzaci. Mezi takové projevy můžeme zařa‑
dit třeba sílu či výšku hlasu, používání hrubých 
slov nebo užívání výrazů, které samy o  sobě 
snižují ženinu hodnotu při diskusi, např. „Jen 
bych doplnila, že…“ (Decarli Valdrová, 2004: 
13). Součástí „lady‑like“ verbálních prostředků 
jsou i výrazy, které v sobě zahrnují určitou spo‑
lupráci (např. pojďme, měli bychom); (Thorne 
2002), nebo používání „správných“ slov či vý‑
razů k potvrzování té či oné genderové identity 
(Jarkovská 2009).

Existují však určité lingvistické strategie, 
kterých ženy využívají při konverzaci s  ostatní‑
mi, aby zakryly vlastní soutěživost či snahu o se‑
beprosazení, vlastnosti jinak tolik „typické“ pro 

„mužský svět“. Tannen se věnuje lingvistickým 
strategiím, které na první pohled vypadají jako 
vyjádření solidarity, ale ve skutečnosti mohou 
být i vyjádřením moci. Jako příklad takové stra‑
tegie uvádí nepřímost. Nepřímé sdělení není jen 
znakem neschopnosti vznášet požadavky, ale 
i  uměním tyto požadavky sdělit nepřímou ces‑
tou, tedy bez příkazu, což je spíše znakem moci 
než jejího nedostatku (Tannen 1993). Sheldon 
například tvrdí, že dívky využívají zdvořilého ja‑
zyka k tomu, aby zamaskovaly využívání síly při 
probíhajícím konfliktu. Chtějí se vyhnout zjev‑
né hierarchii, jelikož jsou genderovými před‑
poklady nuceny omezovat své sebeprosazování 
(Sheldon 1993). Eckert k tomuto tématu přidá‑
vá, že právě v  případě, kdy dívky v  interakcích 
působí nesoutěživě, projevují pochopení a snaží 
se skrytě řešit konflikty, si můžeme všimnout, 
že je to vlastně „jejich“ forma soutěže (Eckert 
1993). Takovéto lingvistické strategie tedy pou‑
kazují na to, že ženy se jen nemusí přizpůsobo‑
vat očekáváním, která na ně klade společnost,  
 

3 Př. „Zavřete dvěře,“ oproti „Můžete prosím zavřít dvě‑
ře?“ (Lakoff 1973).
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ale mohou těchto očekávání také „využít“ pro 
svůj prospěch.

metOdOlOgie

Aby bylo možné odhalit fungování gende‑
rových stereotypů týkajících se verbální komu‑
nikace dívek, zvolila jsem si hlavní výzkumnou 
otázku: Jaká očekávání jsou společností klade‑
na na verbální projev dívek z pohledu dnešních 
mladých lidí? Výzkum byl založen na interpre‑
tativním přístupu, který říká, že význam a  rele‑
vance sociálních jevů jsou vytvářeny samotnými 
konverzačními partnery/kami v  závislosti na 
konkrétní situaci a jazyce (Petrusek 1993).

Při výzkumu jsem se rozhodla využít postu‑
pů kvantitativních i  kvalitativních metod, tzv. 
smíšených metod. Výhodou kombinací těchto 
metod je možnost dojít k  většímu porozumění 
danému fenoménu skrze odlišné perspektivy 
(Creswell 2009). Každá z metod přispěla do vý‑
zkumu důležitým dílem, větší důraz byl však kla‑
den na kvalitativní informace. Součástí mého 
výzkumu jsou dotazníky a  polostrukturované 
rozhovory. Existují dva hlavní důvody, proč 
jsem se rozhodla využít právě smíšených metod. 
Zaprvé jsem si pomocí dotazníků, které byly dis‑
tribuovány před prováděním rozhovorů, utvoři‑
la lepší představu o daném sociálním prostředí 
a  ujasnila si jednotlivá témata, kterým se chci 
při rozhovorech věnovat. Zadruhé mi dotazníky, 
spolu s  literaturou, posloužily pro triangulaci 
dat z rozhovorů.

Výzkumným vzorkem byli mladí lidé ve věku 
16–24 let, přičemž jsem se zaměřila na studenty/
ky středních a vysokých škol4. Výzkum byl pro‑
váděn v Plzni během školního roku 2011/2012. 
Kvantitativní části výzkumu se zúčastnilo 28 
studentů/ek z  Církevního gymnázia a  24 stu‑
dentů/ek se Střední průmyslové školy stavební, 
přičemž školy byly vybrány náhodným výběrem. 
Z plzeňské ZČU se výzkumu zúčastnilo 48 stu‑
dentů/ek, kteří/ré byli/y vybráni/y nahodile.

Dotazník se skládal z  uzavřených i  otevře‑
ných otázek a  ze sémantického diferenciálu. 
Tvorba samotného dotazníku vycházela z  ope‑
racionalizace a probíhala podle tří zásad: zaprvé 

4  Při porovnávání výsledků některých otázek z dotazní‑
ku se ukázalo, že věk či jiná forma vzdělávání (střední škola 
v porovnání s vysokou školou) hrály svou roli. U studentů/
ek středních škol se častěji vyskytovaly nevyhraněné odpo‑
vědi typu „nevím“ či „spíše ano/ne“. Dále u nich bylo více 
patrné stereotypní uvažování. 

se formulace otázek odvíjela od genderových 
stereotypů, které panují v  naší společnosti 
(viz Jarkovská (2009, 2004), Tannen (2006), 
Thorne (2002) aj.); zadruhé byly některé otáz‑
ky inspirovány zásadami ženské mluvy podle 
Robin Lakoff (1973); zatřetí tvorba séman‑
tického diferenciálu vyplývala z  doporučení 
Miroslava Dismana (2002), jak lze nejlépe 
zkoumat stereotypní představy.

V  rámci výzkumu bylo provedeno 12 po‑
lostrukturovaných rozhovorů s  6 konverzač‑
ními partnerkami a  6 konverzačními partnery, 
přičemž 6 konverzačních partnerů/ek bylo ze 
střední školy a  6 z  vysoké školy. Konverzační 
partneři/rky5 byli/y vybíráni/y na základě je‑
jich zájmu (tzn. poskytnutí e‑mailové adresy) 
zúčastnit se následného rozhovoru. Částečná 
strukturace rozhovorů byla dána dotazníkem, 
který konverzační partner/ka vyplnil/a  cca tři 
měsíce před rozhovorem, kdy probíhala distri‑
buce dotazníků. Otázky z  dotazníku tedy vždy 
posloužily pro obecnou strukturu vedení rozho‑
voru, ale byly doplňovány připravenými rozšiřu‑
jícími otázkami. Před samotným rozhovorem 
byl konverzačním partnerům/kám sdělen účel 
výzkumu, byli/y ubezpečeni/y o ochraně a ano‑
nymizaci jejich výpovědí a  byli/y požádáni/y 
o  ústní informovaný souhlas s  použitím jimi 
sdělených informací.

Analýza dat měla dvě části. Nejprve byla 
kvantitativním způsobem zanalyzována data 
z dotazníků. Data z rozhovorů byla podrobena 
kvalitativní tematické analýze. Na závěr byly te‑
matické okruhy z dotazníků i rozhovorů propo‑
jeny a interpretovány. Jsem si vědoma také exis‑
tujících limitů tohoto výzkumu. Jedním z  nich 
může být nahodilé distribuování dotazníků na 
vysokých školách. Kvantitativní část výzkumu 
tedy rozhodně neaspiruje na reprezentativnost. 
Dalším omezením mohlo být využití pouze roz‑
hovorů v  kvalitativní části výzkumu. Zapojení 
zúčastněného pozorování může být jedním 
z možných směrů, kterým by se výzkum tohoto 
tématu mohl dále ubírat, aby mohly být výpově‑
di účastníků/ic ověřeny v realitě. 

Očekávání sPOjená s verbálním PrOjevem

Jedním z hlavních předmětů výzkumu bylo, zda 
verbální projevy dívek podléhají větší kontrole 

5  Respondentem/kou je označována ta osoba, která vy‑
plňovala dotazník. Konverzačním partnerem/kou ta, která 
se zúčastnila rozhovoru. 
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okolí než verbální projevy chlapců. Více než 
dvě třetiny respondentů/ek potvrdily nějakou 
formu kontroly dívčího projevu. Dívky v  dotaz‑
nících dvakrát častěji než chlapci volily možnost, 
že dívka by vulgárně neměla mluvit vůbec (viz 
tabulka). Žádná z dívek také nezvolila možnost, 
že dívky mohou běžně používat vulgární slova, 
nicméně 7 % chlapců to považuje za možné. 
Kontrola dívčího projevu však není patrná jen 
ze strany dívek, ale i ze strany chlapců. Dvakrát 
více chlapců než dívek totiž souhlasilo s tím, že 
dívky by měly být ty, které si musí dávat větší 
pozor na sprostou mluvu. I  přes 70 % respon‑
dentů/ek, kteří/ré neviděli/y rozdíl v  tom, jaké 
pohlaví by si mělo více hlídat svůj verbální pro‑
jev, je podle výsledků z dotazníků možné říci, že 
dívčí projev podléhá větší kontrole, protože ani 
jeden/jedna respondent/ka nezvolil/a možnost, 
že větší pozor na sprostou mluvu by si měli dá‑
vat chlapci, zatímco větší důraz na hlídání dív‑
čího projevu potvrdila čtvrtina respondentů/ek 
(viz Tabulka 1 a 2).

Tabulka 1. Jak by se podle vás měla vyjadřovat dívka?

měla by 
používat 

co nejméně 
vulgárních 

slov

neměla 
by 

vulgárně 
mluvit 
vůbec

záleží 
to jen 
na ní

může 
běžně 

používat 
vulgární 

slova

dívky 46% 22% 33% 0%

chlapci 55% 11% 30% 7%

Tabulka 2. Kdo si podle vás musí dávat větší pozor na to, 
jestli nemluví sprostě?

dívky chlapci nevím

obě pohlaví 
by si měla 

dávat pozor 
stejně

dívky 16% 0% 2% 82%

chlapci 34% 0% 9% 57%

Důležitou částí dotazníku byla otevřená 
otázka týkající se představy o  slušné dívce. 
Jelikož tato otázka byla v závěru dotazníku a re‑
spondenti/ky předtím odpovídali/y na otázky 
týkající se dívčí mluvy, často se zde objevovalo, 
že taková dívka by hlavně měla být milá a jemná, 
neměla by mluvit vulgárně a být drzá, popřípadě 
že by neměla mluvit příliš nebo když to není nut‑

né. Dále se zde vyskytovaly odpovědi související 
s  jejím chováním, vzhledem nebo sexualitou. 
Několik respondentů/ek však uvedlo, že pojem 

„slušná dívka“ je dnes již zastaralý a  nefunkční 
a  asociuje pro respondenty pouze typ tzv. „do‑
mácí puťky“, tedy někoho, kdo v dnešní době už 
neexistuje. Někteří/ré další respondenti/ky na 
otázku zjišťující charakteristiky „slušné dívky“ 
v  dotazníkovém šetření odpověděli/y, že není 
rozdíl mezi slušnou dívkou a slušným chlapcem. 
Že pokud nějaká kritéria existují, tak jsou stejná 
pro obě pohlaví.

Ačkoli jsou očekávání spojená s  verbálním 
projevem kladena i  na chlapce (někteří konver‑
zační partneři/rky vypověděli/y, že z  pohledu 
okolí je neadekvátní, když chlapec ve svém pro‑
jevu využívá například příliš mnoho zdrobnělin 
či když vyjadřuje emoce více, než je očekáváno), 
při celkovém náhledu na všechny rozhovory 
i  výsledky z  dotazníků je patrné, že z  pohledů 
respondentů/ek a  konverzačních partnerů/ek 
jsou vyšší nároky kladeny spíše na dívky, což 
souvisí také s tím, že tento výzkum se zaměřoval 
primárně na mluvu dívek. Dívky jsou dnešními 
mladými lidmi stále vnímány jako ty, které by si 
měly svůj verbální projev více hlídat, což kore‑
sponduje například se zjištěními Lakoff (1973) 
nebo Jarkovské (2009, 2004). Konverzační 
partneři/rky v rámci rozhovorů ale často zdůraz‑
ňovali/y, že tato rozdílná očekávání nejsou sou‑
částí jejich osobního názoru, že je to spíše jakýsi 
stereotyp zakořeněný ve společnosti. Po otázce 
související s  očekáváním ohledně verbálního 
projevu „slušné“ dívky vždy následovala otázka, 
zda jsou tato kritéria podle názoru konverzač‑
ních partnerů/ek jiná pro „slušného“ chlapce. 
Všichni konverzační partneři/rky při rozhovoru 
odpověděli/y, že ne. Nicméně i přes jejich zjevné 
rovnoprávné smýšlení byli/y schopni/y odlišná 
očekávání společnosti rozpoznat, což je dobře 
patrné například v těchto citacích:

„Z mýho konkrétního pohledu je tohle jako by 
jedno, ale myslím si, že jako ve společnosti to 
ještě jedno úplně není.“ (muž, 22)

„Jako myslím si, že to okolí pořád inklinuje 
k tomu, že holky by si měly dávat víc pozor na 
pusu.“ (žena, 22)

I  když se konverzační partneři/rky ke stere‑
otypům přímo nehlásí, jsou schopni/y je iden‑
tifikovat. Tento protiklad se prolínal celým vý‑
zkumem. Podobného mechanismu si můžeme 
všimnout i  u  výsledků z  dotazníkového šetření, 
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například u  vnímání rozdílné mluvy chlapců 
a  dívek. Respondenti/ky v  mnoha případech 
uvádějí, že v dnešní době se rozdíly v mluvě stí‑
rají, přesto jsou však schopni/y konkretizovat 
určité mluvní chování platné spíše pro chlapce 
nebo spíše pro dívky. Většina konverzačních 
partnerů/ek byla při rozhovorech schopna iden‑
tifikovat genderové stereotypy, jichž si byla plně 
vědoma, ale velmi důrazně se vymezovala vůči 
tomu, že by se s  takovýmto stereotypním roz‑
dělováním ztotožňovala. Mohlo tomu tak být 
proto, že konverzační partneři/rky nechtěli/y, 
abych se jako výzkumnice domnívala, že oni/y 
jsou zrovna ti/y stereotypně uvažující. Dalším 
důvodem tohoto rozporu mohl být fakt, že 
stále žijeme v  genderově rozděleném světě, ve 
kterém jsou však postupně prosazovány ideje 
rovnoprávnosti mužů a  žen. Domnívám se, že 
právě toto uvědomování si stereotypů, ač není 
součástí osobního názoru, je velmi problema‑
tické. I když se dnešní mladý člověk snaží o rov‑
noprávné smýšlení, ze všech stran na něj útočí 
tato stereotypní očekávání, jež nelze ignorovat 
a která ovlivňují jeho chování.

V návaznosti na Tannen (1990) jsem se při 
rozhovorech zaměřila také na genderový stereo‑
typ ohledně množství mluvy. Při obecné otázce 
na množství řeči bylo téměř ve všech rozhovo‑
rech zmiňováno, že dívky mluví více, což se 
shoduje i se zjištěním z dotazníků, kdy dívkám 
bylo v  naprosté většině případů přisuzováno 
spíše mluvení než mlčení. Konverzační part‑
neři/rky mluvili/y o  jakési větší potřebě dívek 
o všem si povídat a vše rozebírat více do hloub‑
ky. Zdůrazňovali/y však, že takhle to vnímají 
obecně, že se samozřejmě setkávají s  upovída‑
nými kluky či mlčenlivými dívkami. Změna však 
nastala při dotazu, zda je tomu tak i ve veřejné 
sféře, např. při diskusích, na konferencích či 
mítincích. Konverzační partneři/rky tvrdili/y, 
že zde ženy mluví méně. Rozhodně si však ne‑
mysleli/y, že příčinou toho by byla větší platnost 
výpovědi muže, která je jí stereotypně přisuzo‑
vána, což nekoresponduje s  tvrzením Decarli 
Valdrové (2004). Domnívali/y se, že je tomu tak 
proto, že v této sféře stále přetrvávají stereotypy 
z dřívějších dob. Z tohoto důvodu se ženy podle 
konverzačních partnerů/ek více bojí a jsou styd‑
livější než muži. Z rozhovorů tedy vyplynulo, že 
konverzační partneři/rky uznávají, že ženy se 
i v dnešní době méně projevují ve veřejné sféře, 
avšak pokud se projeví, není jejich výpovědím 
přičítána nižší hodnota, což naznačuje určitou 

modifikaci stereotypu spojeného s  mluvou ve 
veřejné sféře. Jak stereotyp z  dřívějších dob 
ovlivňuje současnou situaci žen, je vidět v násle‑
dující citaci jedné konverzační partnerky:

„Myslim si, že je to víceméně daný z tý historie, 
jestli se to dá říct, že ty ženský byly utlačovaný 
v  tom, jakože nemají svůj vlastní názor a  že 
nemají co do toho mluvit v tý společnosti, do 
těch veřejných diskusí. Takže ta ženská se 
nemohla jako by vyjadřovat na veřejnosti, 
takže i ta mluva se potom potlačila. Jinak se to 
vyvinulo u chlapa a jinak u ženský, a myslím si, 
že ten stereotyp se udržuje dodneška.“ (žena, 
21)

Domnívám se, že právě s tímto stereotypem 
souvisí fakt, že ženy si své formulace více a pečli‑
věji promýšlejí, než je vysloví. Tento názor se ob‑
jevoval v dotaznících i v rozhovorech. Jelikož je 
na ženy ve veřejné sféře dále pohlíženo jako na 
ty, od kterých se vlastní názor nečeká, stále po‑
ciťují větší tlak veřejně promluvit. Právě protože 
jsou si vědomy toho, že jimi pronesená výpověď 
musí být víceméně bezchybná.

vulgarismy

Ve výzkumu jsem se soustředila také na to, zda 
mezi mladými lidmi stále převládá dojem, že 
chlapci častěji používají sprostá slova než dívky. 
V  dotaznících více než polovina respondentů/
ek identifikovala rozdíly v  mluvě chlapců a  dí‑
vek. Nejčastějším zmiňovaným rozdílem byla 
sprostá mluva a hrubé vyjadřování (71 %), které 
je podle respondentů/ek stále spíše doménou 
chlapců. Dalšími rozdíly, jež se nejčastěji obje‑
vovaly, byly větší přímost a upřímnost výpovědí 
chlapců, rozdílnost témat či větší promýšlení 
výpovědí u dívek. Je však nutno dodat, že mno‑
ho respondentů/ek před vyjmenováním rozdílů 
uvedlo, že rozdíly v  mluvě chlapců a  dívek se 
v  dnešní době často stírají. Tento fakt však ne‑
odporuje tomu, že respondenti/ky jsou stále 
schopni/y určité rozdíly, hlavně v případě spros‑
té mluvy, identifikovat. 

Téma používání vulgarismů bylo snadno 
uchopitelné i  pro konverzační partnery/ky 
v rámci rozhovorů. Vždy se k němu uměli/y jed‑
noznačně vyjádřit a často ho využívali/y pro sdě‑
lování názorných příkladů, což vypovídá o  ros‑
toucím pronikání vulgarismů do běžné mluvy. 
Jedním z velmi zajímavých zjištění z dotazníků, 
které bylo využito při následných rozhovorech, 
bylo rozdílné používání vulgarismů. U  otázky 
ohledně rozdílů v dívčí a chlapecké komunikaci 
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dva respondenti do dotazníku napsali, že dnes 
nevidí rozdíl v množství používaných sprostých 
slov, které je podle nich stejné u chlapců i u dí‑
vek. Rozdíl však viděli v  porovnání mírnějších 
a  hrubších sprostých výrazů. Používání mír‑
nějších sprostých slov (např. vole, prdel) vní‑
mali jako standard pro obě pohlaví. Hrubější 
sprostá slova, jejichž příklady se týkaly hlavně 
vulgárních slov spojovaných se sexuálním ak‑
tem, dávali do souvislosti hlavně s  projevem 
chlapců. Z  těchto výpovědí je tedy zřejmé, že 
rozdíly v mluvě dále existují, jen se v souvislosti 
se současnou společností posouvají jiným smě‑
rem. Jak tuto vnitřní nuanci komunikace, která 
z počátku výzkumu nebyla předpokládaná, vní‑
mali konverzační partneři/rky, je ukázáno v ná‑
sledujících odstavcích.

Když při rozhovorech padla obecná otázka 
pátrající po rozdílném množství vulgarismů 
v mluvě chlapců a dívek, konverzační partneři/
rky ve většině případů odpovídali/y, že rozdíly se 
v dnešní době téměř stírají. Příliš sprostých slov 
v mluvě identifikovali/y jako problém u chlapů 
i  dívek. Zdůrazňovali/y, že nastává určitý po‑
sun například oproti generaci jejich rodičů, kdy 
byla sprostá mluva u dívek tolerována mnohem 
méně. Z  jejich výpovědí však bylo patrné, že 
u  chlapců je takovýto projev stále více tolero‑
ván – společností i  jimi samotnými. Mnohem 
větší rozdíly však vnímali/y při uvedení příkladu 
mírnějších a hrubších sprostých slov. Ve všech 
rozhovorech převládal názor, že je vždy stále 
více zarážející, pokud hrubší vulgarismy pou‑
žije dívka. Nebylo tomu tak, že by taková dívka 
byla například vyloučena z  kolektivu nebo že 
by byla ostatními napomenuta. Taková hrubší 
slova byla vnímána jako ta, která se k dívce stále 

„hodí“ méně než k chlapci. Stále zde tedy existu‑
je jiný standard pro jednotlivá pohlaví (Sheldon 
1993), který už se sice netýká vulgarismů obec‑
ně, ale spíše používání konkrétních sprostých 
výrazů. Na otázku, proč tomu tak je, konverzač‑
ní partneři/rky těžko hledali/y odpověď.

„Třeba i  když kluci mluví o  sexu, tak taky 
používaj takový ty hrubější výrazy než holky, 
který by si holky asi ani nedovolily použít.“ 
(muž, 19)

„Jako že i když holka umí bejt sprostá, takhle 
pořád bych stejně řekla, že tohle říkaj chlapi. 
Z  těch kluků to vypadne prostě jednoduše. 
Když něco takovýho řekne holka, tak mi to 
přijde takový nucený nebo takový, že jí to 

fakt nejde do tý pusy, a ona to ví, ale přesto to 
řekne.“ (žena, 22)

Pokud se zaměříme na  představu konver‑
začních partnerů/ek, že mírnější sprostá slova 
se dnes již stávají součástí každodenního jazyka 
a jejich vnímání v hovoru je benevolentnější, je 
otázkou, zda právě proto nejsou dívkám takové‑
to mírnější vulgarismy více tolerovány. Ohnisko 
toho, co dívka smí/nesmí použít, se pouze po‑
sunulo. Je‑li tomu tak, že společnost ve svém 
vyjadřování všeobecně hrubne, dívky vlastně 
zůstávají pod stejným tlakem jako v  minulos‑
ti. Mohou si „dovolit“ užívat mírnější sprostá 
slova, protože už to vlastně nejsou „skutečná“ 
sprostá slova. Ta jsou podle výpovědí z rozhovo‑
rů stále doménou spíše chlapců.

V  souvislosti s  vulgarismy jsem se konver‑
začních partnerů/ek ptala při rozhovorech také 
na to, zda je možné, že skrze používání spros‑
tých slov chlapci či dívky demonstrují svou 
genderovou identitu. Konverzační partneři/rky 
neměli/y pocit, že by dívky používaly nějaká „ty‑
picky“ ženská slova k předvedení toho, že jsou 

„správné“ dívky. Stejně tak v  jejich výpovědích 
nebylo patrné, že by dívky využívaly sprostá slo‑
va jako určitou formu vyrovnávání se chlapcům. 
Bylo si však možné všimnout, že konverzační 
partneři/rky se domnívají, že chlapci používají 
vulgarismy při zdůrazňování své maskulini‑
ty (Jarkovská 2009) a  s  ní spojené dominance. 
Takovéto názory se objevovaly hlavně v kontex‑
tu chlapeckých part, které konverzační partneři/
rky vnímali/y jako prostředí, kde je třeba něja‑
kým způsobem více dokazovat svou identitu než 
v  partách dívčích. Domnívám se však, že tako‑
véto názory částečně souvisejí se stereotypní 
představou mužské potřeby dominance, která 
je v podvědomí konverzačních partnerů/ek spo‑
jována s biologickými „danostmi“:

„No přijde mi, že kluci mají už geneticky 
zabudovanou potřebu určité dominance, 
nebo jak to nazvat, a  k  dosažení určitého 
postavení si pomáhají vulgárními výrazy.“ 
(muž, 18)

„Jestli někdo používá sprostý slova za účelem 
toho zdůraznění nějaký svý dominance, tak 
jsou to rozhodně chlapi.“ (žena, 23)

Jak již bylo naznačeno, muži se skrze gende‑
rovou socializaci učí určité dominanci, kterou 
projevují, nebo možná i musejí projevovat, také 
v jazyce. V rámci výzkumu bylo však rovněž zjiš‑



24 ANTROPOWEBZIN 1/2013

těno, že ženy se umějí s tímto „handicapem“ vy‑
rovnat, jelikož využívají určitých lingvistických 
strategií (Sheldon (1993) či Tannen (1993)), 
prostřednictvím nichž obcházejí očekávání kla‑
dená společností na jejich mluvu. Jedna konver‑
zační partnerka uvedla případ strategie, která 
souvisela s  množstvím řeči. Domnívala se, že 
dívky více mluví proto, aby si kompenzovaly 
nemožnost fyzického násilí. Což tedy podle kon‑
verzační partnerky nesouvisí ani tak s  tím, že 
by je společnost za účast na fyzickém konfliktu 
odsuzovala, ale hlavně s  tím, že účast na fyzic‑
kém konfliktu je pro ně daleko těžší vzhledem 
ke konstituci jejich těla. Zde je možné všimnout 
si propojení s myšlenkami Young (2005), která 
tvrdí, že tělesná síla je ovlivněna  genderovým 
uspořádáním společnosti. Z  toho je tedy mož‑
né vyvodit, že do fyzického konfliktu se dívky 
nepouštějí proto, že jejich tělesná konstituce, 
ovlivněná genderovým řádem, jim to neumož‑
ňuje, a využívají raději jiných, pro ně „snadněj‑
ších“ prostředků.

Další zajímavá lingvistická strategie se pojí 
s projevováním vlastních názorů. Jedna konver‑
zační partnerka hovořila o tom, že má ve svém 
okolí mnoho dívek, které neprojevují svůj názor 
ze zcela zištných důvodů. Na názory ostatních 
pouze přikyvují, i když si často myslí něco jiného. 
Dělají to pro usnadnění vlastního života, jelikož 
se bojí, že kdyby naplno projevovaly své názory, 
byla by jejich situace těžší. To může pramenit 
z nastavení dřívějších společenských očekávání, 
která diktovala, že „správná“ dívka by se nemě‑
la (verbálně) projevovat příliš. Rozdíl je zde však 
v tom, že neprojevovat svůj názor je v takovém 
případě zcela vědomé rozhodnutí, což nekore‑
sponduje s tvrzením, že žena při diskusi pouze 
zastává pozici, která se od ní očekává (Decarli 
Valdrová 2004).

sbližOvání kategOrií

V  dnešní společnosti se v  souvislosti s  posta‑
vením žen hovoří o  emancipaci, která je defi‑
nována jako zrovnoprávnění žen a  mužů. Ve 
všeobecném vnímání může být za tímto zrovno‑
právněním však často skryt posun možností žen 
směrem k možnostem mužů, tedy někam „výš“, 
v čemž je obsaženo, že muži mají lepší postave‑
ní než ženy. Když jsem se v  rozhovorech ptala 
na možnou emancipaci žen prostřednictvím 
jazyka, dostalo se mi mnoho zajímavých od‑
povědí. Konverzační partneři/rky se nedomní‑
vali/y, že by například sprostá mluva sloužila 

dívkám jako prostředek k  vyrovnání se chlap‑
cům. Spíše byli/y toho názoru, že obě pohlaví se 
v dnešní době spíše sbližují – tedy že ženy jdou 

„výš“ a muži zároveň „níž“. Jinak řečeno, že se 
dvě dříve polarizované strany (mužská a  žen‑
ská) sbližují a jejich charakteristiky se prolínají 
(Jarkovská 2009, Thorne 2002), což je patrné 
i z dotazníkového šetření. Jasné genderové kate‑
gorizování kupříkladu konverzačních témat, na 
které upozorňuje Decarli Valdrová (2001), již 
není jen jedinou možností. Prolínání mužských 
a  ženských charakteristik komunikace, které 
velmi dobře vystihují následující citace, se týká 
například témat či používání zdrobnělin: 

„V poslední době se děje víc a víc to, že chlapi 
jsou spíš takový… stali se z nich citlivky prostě 
no. Jsme před čtrnácti dny seděli s  klukama 
doma a  povídali jsme si o  holkách, jsem si 
říkal, kam ten svět spěje (smích).“ (muž, 21)

 „Myslím, že to splynulo... nemyslím, že by 
to splynulo jako z  tý hranice, že by to holky 
přestaly používat, ale že to kluci začali 
používat taky. Já si spíš myslím, že kluci jako 
vyměkli v tomhletom výrazivu.“ (muž, 22)

Spolu s  tímto sbližováním pohlaví se také 
objevoval názor, že postavení mužů ve společ‑
nosti už není v souvislosti s ženskou emancipací 
tak jisté – jeden konverzační partner se napří‑
klad domníval, že muži ztrácejí dominantní vliv, 
který si mohou kompenzovat pomlouváním žen, 
i  když pomluvy jsou stereotypně vnímány jako 

„dívčí“ nástroj (Eckert 1993). Další konverzační 
partnerka při rozhovoru upozorňovala na sna‑
hu mužů posilovat genderové stereotypy místo 
inklinovat k  přirozenému chování, které může 
obnášet určité „ženské“ prvky komunikace, 
jež je tedy třeba zakrýt. Z této výpovědi je tudíž 
možné usoudit, že ani muži se nemohou svévol‑
ně vyjadřovat a že i jejich projev podléhá určité 
kontrole. Toto prolínání „ženského“ a  „muž‑
ského“, které může ústit v jeho silnější odmítání, 
poukazuje na to, že řád dvou základních os, kte‑
ré nám umožňují snazší orientaci ve společnosti 
(Jarkovská 2004), se nabourává.

závěr

Očekávání spojená s  dívčím projevem dnešní 
mladí lidé vnímají jako nepříliš přísná a zároveň 
méně explicitní. Z výzkumu vyplývá, že dnešní 
mladí lidé se málokdy setkávají s nějakými vše‑
obecně uznávanými pravidly, jak by měla mluvit 
mladá dívka. Vše se stává záležitostí spíše indi‑
viduálních názorů. Navíc kritéria ohledně sluš‑
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ného vyjadřování se neliší podle pohlaví, sou‑
visejí spíše s  jakousi morálkou, kterou by měl 
mít podle účastníků/ic výzkumu každý. Přesto 
i zkoumaná generace stále vyrůstá ve světě pře‑
trvávajících dichotomií „ženského“ a „mužské‑
ho“ (například Lakoff (1973), Orenstein (1997),  
 
Tannen (2006)), což ovlivňuje její vnímání okol‑
ního světa.

I  když si generace dnešních mladých lidí 
často uvědomuje genderové stereotypy, těžko 
hledá původce těchto rozdílných očekávání. 
Za diferencovanými očekáváními ohledně ver‑
bálního projevu tedy nestojí konkrétní „vynu‑
covatel“ a  tato očekávání se posouvají do více 
podvědomé formy. Domnívám se, že to je však 
možná ještě nebezpečnější než explicitně vyjád‑
řená pravidla. V návaznosti na Baumana (2004) 
a  podle výsledků z  výzkumu lze říci, že dívky 
jsou sice podle dnešních mladých lidí v součas‑
né společnosti svobodnější než dříve, na druhou 
stranu jim však tato svoboda poskytuje větší 
nestabilitu. Dívky tak stále musejí balancovat 
a  hledat jakousi zlatou střední cestu, přičemž 
nemají jasné styčné body, podle kterých by se 
mohly orientovat. Stále tedy zůstává otázkou, 
co si dívka může dovolit.

Ačkoli chlapci a dívky upozorňují na stírající 
se rozdíly mezi pohlavími, identifikovat rozdíly 
mezi muži a ženami, kterým nás učí naše okolí, 
pro ně není obtížné. Rozdílné způsoby vyjadřo‑
vání či odlišnost sdílených témat, jimž jsme se 
naučili, poté způsobují vážné problémy v  part‑
nerské komunikaci a  následně i  ve vztazích. 
Důležité je však příliš se nezabývat odlišnost‑
mi mužského a  ženského světa. Tím se podle 
Thorne (2002) můžeme odklonit od zkoumání 
důležitých zdrojů komplexity, tedy toho, co mají 
muži a  ženy společného. Tento fakt nás může 
dovést k  uvažování o  intersekcionálním přístu‑
pu k  genderu. Jelikož se více rozdílů vyskytuje 
v  rámci skupin než mezi nimi, musíme mít na 
paměti, že gender není jediná určující proměn‑
ná. Často bývá důležitější zaměřit se na sociální 
třídu, rasu či etnicitu, nebo tyto kategorie pro‑
pojit s genderem.
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Old age through young eyes: the source of disre-
spect for seniors

Abstract—As we live in an ageing society, inter-
generational cohesion represents an increasingly 
important theme. Sociological research has how-
ever shown that this cohesion is sometimes un-
dermined by conflict or lack of respect between 
members of different generations. This is why 
this study aims to explore the mindset which fu-
els young adults’ expression of ageist attitudes 
toward seniors. The main questions are: What 
triggers hostile feelings in some young adults to-
ward the elderly and what can lead young people 
to vent these feelings? A  qualitative sociological 
research was used to answer these questions. In-
depth interviews were attended by adult residents 
of the Czech Republic, aged 19-28. The research 
confirmed the findings of earlier social research-
ers; namely, that prejudice against the elderly is 
not only shared, but also commonly expressed. 
This indicates that the fight against age-inequal-
ity is currently in its early days. The research 
further revealed that the most likely explanation 
for young people’s ageist behaviour is their disre-
spect towards seniors. The reasons for this disre-
spect seem to be particularly: contempt for age-
ing as a process of decline, disapproval of Czech 
senior citizens’ passive lifestyles and the imitation 
of behavioral patterns where rude communica-
tion with older family members is the norm. The 
research concluded that the ageist behaviour 
of young adults towards seniors is not a  conse-
quence of any specific intergenerational conflict. 
More likely, young people view seniors as an easy 
target for venting their frustrations. As the article 
draws to a  close, the author discusses the possi-
bilities of dealing with these problems with the ob-
jective of reinforcing intergenerational cohesion 
in the Czech Republic.

Keywords—Intergenerational relations, youth, old 
age, qualitative research, ageism

ÚvOd1

Téma mezigeneračních vztahů je v dnešní době 
aktuálnější než kdy jindy vzhledem k proměnám 
demografické struktury obyvatelstva. Lidé se 
dožívají vyššího věku, starších lidí relativně při‑
bývá. Zároveň jsou díky pokrokům v  medicíně 
a změnám v životním stylu zdravější a aktivněj‑
ší. Přesto se nezdá, že by společnost upouštěla 
od stereotypních představ o seniorech. Naopak 
média často mluví o vztazích mezi generacemi 
v termínech jako mezigenerační konflikt, nebo 
dokonce válka generací, zejména s  důrazem 
na projevy znevažování a diskriminace seniorů 
mladými lidmi. 

V  nedávné době přispěly k  rozproudění 
diskusí dvě iniciativy: 1) facebooková skupina 

„Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vra‑
žedné – důchodci“ s překvapivým množstvím fa‑
noušků zaměřená na sdílení nadávek, vtipů a ze‑
směšňování seniorů2 a  2) videoklip „Přemluv 
bábu!“, v  němž dvojice mladých umělců nevy‑
bíravým způsobem nabádala své vrstevníky, aby 
odradili prarodiče od volby levice v  parlament‑
ních volbách. Tyto dvě akce ilustrovaly pohnuté 
vztahy mladé generace a seniorů, které dokláda‑
jí i výsledky některých sociologických výzkumů. 
Společnost na podobné akce reaguje znepoko‑
jením, některé skupiny iniciují konkrétní kro‑
ky. Příkladem byla kampaň „Mluvme o  stáří“, 
kterou pořádala obecně prospěšná organizace 
Elpida s. r. o. s  cílem probudit diskusi o  životě 
starších lidí a  podpořit solidaritu vůči senio‑

1 Tento článek vznikl za podpory Grantové agentury 
Karlovy univerzity, grant číslo 76310 „ Ageismus jako střet 
generací – Stereotypy a autostereotypy věkových skupin“.

2 Tato skupina sdružila během prvního měsíce od svého 
založení na jaře 2010 celkem 240 tisíc fanoušků. Po násled‑
ném zájmu médií a  veřejnosti byly administrátory vyma‑
zány některé nejostřejší a často velmi hrubé příspěvky. Do 
informací o skupině bylo doplněno vysvětlení, že se jedná 
pouze o  recesistickou skupinu, jejímž cílem není vybízet 
k nesnášenlivosti. Dodnes se označilo za příznivce skupiny 
přes 370 tisíc osob.
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rům (www.mluvmeostari.cz). Snaha o  zmírně‑
ní negativního pohledu na seniory a  zamezení 
diskriminaci stáří je deklarována i  ve strategic‑
kém dokumentu české vlády Národní program 
přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. 
V tomto zásadním dokumentu, který je součástí 
plánu přípravy na stárnutí české populace, stojí: 

„Politika přípravy na stárnutí by měla reagovat 
na dvě základní výzvy: integrovat starší osoby do 
ekonomického a  sociálního rozvoje a  vytvořit vě-
kově inkluzívní společnost.“

Tento článek prezentuje výsledky kvalitativ‑
ního sociologického výzkumu, jehož cílem bylo 
zmapovat postoje některých zástupců mladé 
generace k seniorům. Článek se přitom nezabý‑
vá rozborem stereotypů stáří, které již byly po‑
psány mnohokrát jinde. Jeho otázka tkví v tom, 
které postoje a  přesvědčení mladých mohou 
vzbuzovat nepřátelství k  seniorům a  co vede 
tyto mladé k ventilaci jejich negativních emocí.

seniOři dle dOsavadníCh sOCiOlOgiCkýCh 
výzkumů

Postoje veřejnosti k seniorům 
Fakt, že se starší lidé netěší vysokého spole‑
čenského statusu a  uznání mladších, byl em‑
piricky doložen v  několika výzkumech v  České 
republice i  v  zahraničí3. Z  výzkumu European 
Social Survey z roku 2009 vyplývá, že téměř 70 
% Čechů starších šedesáti let mělo v posledním 
roce zkušenost s  projevy nedostatku respektu 
nebo se špatným chováním druhých kvůli je‑
jich věku (Benešová 2010). Znevažování kvůli 
věku je tak nejrozšířenější formou diskriminace 
v  českém prostředí. Rozšířenost věkové diskri‑
minace v  Česku potvrdily i  výsledky výzkumu 
Vidovićové, podle kterých mělo zkušenosti pří‑
mo s  věkově diskriminačním jednáním celkem 
18 % Čechů. To je vyšší číslo než podíl diskrimi‑
novaných na základě pohlaví, zdravotního sta‑
vu, náboženského vyznání, etnicity či sexuální 
orientace (Vidovićová 2008: 160). 

K diskriminaci seniorů přispívá velké množ‑
ství stereotypů, které se k  této skupině váže. 
Nejčastější stereotypy stáří jsou například: 
špatné zdraví, mentální úpadek, zbytečnost, 

3  V  zahraničí se výzkumu věkové diskriminace 
v  posledních letech věnovaly například britské studie 
Age Concerned England (2004) a  Reaserch on Age 
Discrimination (2007) nebo mezinárodní výzkumy Active 
Age (2006) či Eurobarometer (2002).

osamělost, chudoba, nevrlost, senilita, dezori‑
entovanost, impotence a  podobně (Tošnerová 
2002, Vidovićová 2008, Palmore 1990 a  další). 
Při poučeném vhledu do problematiky je přitom 
možné dokázat (a  všichni zmínění autoři tuto 
snahu vyvinuli), že se vždy jedná o zásadní zjed‑
nodušení, které většinové realitě neodpovídá. 

Rozpoznání společenského znevýhodňová‑
ní seniorů vedlo k  vytvoření pojmu ageismus, 
který poprvé použil americký psychiatr a geron‑
tolog Robert Butler (1969) koncem 60. let mi‑
nulého století. Dnes se tímto pojmem označuje 
nežádoucí přeceňování významu věku vedoucí 
ke  stereotypizaci a  diskriminaci zástupců jaké‑
koli věkové skupiny. Ageismus je přitom jev hoj‑
ně rozšířený i v České republice, a snaha o jeho 
mírnění je proto jednou z  priorit Národního 
programu přípravy na stárnutí (2008).

Dopady ageismu
Jaká jsou nebezpečí ageismu? Hlavním důvo‑
dem, proč se snažit ageismu bránit, je přiro‑
zená snaha o  vytváření soudržné společnosti, 
a  to soudržné též v  termínech věku. Solidarita 
je maximou, o  kterou usiluje každá společnost 
v zájmu svého fungování i kvality života jednot‑
livých aktérů. (Věkově) Soudržná společnost je 
schopna spolupráce bez znevýhodnění někte‑
rých skupin v  oblasti pracovního trhu, vzdělá‑
vání, přístupu k  vzácným statkům, službám 
a podobně. 

 Nezanedbatelnou destrukční funkcí ageis‑
mu a souvisejících věkových stereotypů je však 
i  jejich schopnost internalizace samotnými 
oběťmi stereotypů. Zjednodušeně řečeno, zku‑
šenosti seniorů s  ageismem a  vědomí existen‑
ce stereotypů snižují jejich sebevědomí, a  tím 
i  schopnost stereotypy překračovat. Dochází 
zde k  uplatnění konceptu sebenaplňujícího 
proroctví. Ten v  souvislosti s  věkem předsta‑
vily ve svém integrovaném bio‑socio‑kongni‑
tivním modelu ageismu autorky Bugentalová 
a  Hehmanová (2007). Podle tohoto modelu 
biologické podmíněnosti věku slouží k  tvorbě 
věkově podmíněných očekávání. Pokud jsou 
tato očekávání zmírněna věkově neutrálními 
praktikami a  politikami, nedochází k  narušení 
kognitivních a  sociálních kompetencí dotyč‑
ných a stereotyp zůstává nepotvrzen. Pokud ale 
naopak dojde k podpoře očekávání ageistickými 
praktikami a  politikami, dotyčné věkové skupi‑
ny se cítí stresovány, jejich kognitivní a sociální 
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kompetence toto vědomí naruší, a sami zúčast‑
nění tak k  potvrzení stereotypu a  k  jeho repro‑
dukci přispějí. Ageismus tak v  podstatě sám 
sebe reprodukuje. 

Zdroje ageismu vůči seniorům
Analytická část tohoto článku se snaží hledat 
odpovědi na to, jak mladí vnímají postavení se‑
niorů a čím si ho vysvětlují. Dostupná literatura 
přináší pestrý výčet možných zdrojů ageismu. 
Shrnutí práce mnoha autorů přináší Vidovićová 
(2008: 120–144). Ve zkratce se jedná zejména 
o tyto fenomény:

Ve společnosti se vyskytují věkové a  gene‑
rační konflikty v zájmech i v hodnotách. Mladí 
a  staří stojí v  případě některých politických 
otázek a odpovědností sociálního státu na opač‑
ných stranách bariéry, což může narušovat vzá‑
jemnou solidaritu (blíže například Corsten 1999, 
Schirrmacher 2005, Silverstein et al. 2000).

Zejména média dále rozšiřují ve společnosti 
takzvanou demografickou paniku (Vidovićová 
2008: 26–38). Ta se projevuje živením strachu 
populace ze stárnutí obyvatelstva. Tento strach 
podporuje nevraživost lidí vůči seniorům jako 
ekonomické přítěži. Příklady šiřitelů této paniky 
najdeme i mezi odborníky, příkladem může být 
Schirrmacher a  jeho kniha Spiknutí metuzalé‑
mů (2005).

Dalším důvodem, který je možné zároveň 
považovat za zdroj i  dopad ageismu je věková 
segregace. Věková segregace má v  zásadě dvě 
roviny – rovinu symbolickou, která znamená 
vnímání celkové odlišnosti věkových skupin, 
a  rovinu reálnou, neboli neexistenci vzájem‑
ných kontaktů. Pokud se mladí lidé se seniory 
nesetkávají, nemají dostatečnou osobní zku‑
šenost se stářím. Tím segregace přispívá k  oče‑
kávané homogenitě seniorské věkové skupiny 
a ke vzniku stereotypů a předsudků (o významu 
věkové segregace blíže např. Abrams et al. 2008, 
Caspi 1984, Hagestad, Uhlenberg 2005, Riley, 
Riley 2000).

Poslední významný typ zdrojů ageismu na‑
zývá Vidovićová „nevhodnými paradigmaty 
stáří“ (2008: 136–138). Těmi je míněn stav, kdy 
etapa stáří má v  dnešní společnosti negativní 
image něčeho statického a  zbytečného. Tuto 
představu šíří také média pomocí způsobů, ja‑
kým o  seniorech a  o  „seniorských tématech“ 
informují (Vidovićová 2008: 138–144). Šíření 

nevhodných paradigmat stáří souvisí s  kultem 
mládí, který se v západních společnostech rozví‑
jí přibližně od 60. let (Haškovcová 1990). Lidé si 
cení výkonnosti, která je od doby industrializace 
spíše než zkušenostmi ovlivňována schopností 
práce s technologiemi. V tom je síla mladých lidí, 
kteří tak začali být obdivováni nejprve pro rych‑
lost své práce, postupně se jim společnost začala 
přizpůsobovat a cenit si jich na všech frontách. 
Výstupem je dnešní povaha společnosti upřed‑
nostňující mládí před všemi ostatními životními 
etapami.

Tématem kultu mládí a  odmítání stáří se 
zabývají i  psychologové (například Terry 2008, 
Martens 2004). Ti vidí důvody ageismu také 
v lidském strachu ze smrti. Stáří je dnes vnímá‑
no v  úzké souvislosti s  pojmem smrti. Pohled 
na seniory vzbuzuje v  lidech strach, protože 
jim připomíná jejich vlastní smrtelnost. Tato 
nepříjemná představa vyvolává pocity, kterým 
se „nestaří“ chtějí vyhnout. Proto mohou staré 
lidi přehlížet v  touze vyvarovat se myšlence na 
vlastní budoucnost. Toto přehlížení opět vede 
k  segregaci věkových skupin a  k  prohlubování 
předsudků vůči stáří.

metOda výzkumu

Tento článek prezentuje výsledky kvalitativního 
sociologického výzkumu zaměřeného na posto‑
je mladých lidí k  seniorům a  ke stáří. V  rámci 
něj bylo na podzim roku 2010 dotázáno deset 
respondentů ve věku 19 až 28 let formou polo‑
strukturovaných hloubkových rozhovorů. Tento 
výzkum představoval kvalitativní pokračování 
výzkumného projektu, kterému předcházela 
analýza kvantitativních dat na téma ageismu 
z  výzkumu European Social Survey Round 4 
(Benešová 2010). Hlavním cílem kvalitativní 
fáze bylo porozumět skupinové zkušenosti sa‑
motných mladých lidí s  ageismem a  mezige‑
neračními vztahy a  popsat, jak mladí prožívají 
a  interpretují věkové uspořádání svého žitého 
světa. Tento článek čerpá zejména z  odpovědí 
na část otázek týkajících se rozeznávání a  kon‑
strukce mezigeneračních podobností a  rozdílů, 
vnímaných omezení mezigeneračního porozu‑
mění a interpretace osobně prožitých kontaktů 
a konfliktů se staršími lidmi. 

Výběr respondentů byl omezen věkem. 
Cílem bylo dotazovat osoby v období tzv. mladé 
dospělosti, tedy osoby přibližně mezi dvaceti 
a třiceti lety, které již mají za sebou adolescentní 
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období, ale stále jsou (sebou samými i většinou 
společnosti) považováni za mladé. Výběr neměl 
v  souladu s  kvalitativní metodologií zkoumání 
zajistit reprezentativitu vzorku, zároveň však 
bylo usilováno o  pestrost výběrového souboru 
vzhledem k  demografickým charakteristikám 
respondentů4. Jména respondentů u  následují‑
cích citací byla v zájmu anonymizace změněna.

výsledky – mladí O seniOreCh

Výsledky v  první řadě ukázaly, že respondenti 
povětšinou odmítali, že by v  České republice 
panovala jakákoli „generační válka“ nebo že by 
starší (či mladší) lidé byli v  Česku kýmkoli dis‑
kriminováni. Stejně tak většina uváděla, že má 
dobré vztahy se svými prarodiči a osobně nemá 
se  starými lidmi žádný problém. Zároveň však 
všichni dotázaní hojně využívali při své argu‑
mentaci negativních stereotypních tvrzení o se‑
niorech. Tato tvrzení byla přitom sdělována bez 
zábran, jako by mladí lidé nepociťovali stud ani 
potřebu stylizace při ventilaci negativních emo‑
cí vůči seniorům. Příkladem je respondentka, 
která zmínila, že mladí občas nadávají na senio‑
ry v tramvajích. Když se moderátorka zeptala na 
důvod, respondentka odpovídá:

„No tak teda já občas mám taky úplně 
podobnej pocit, když jedu třeba dopoledne do 
školy (...), a  teď prostě plná tramvaj, ale ne 
těch studentů, ale těch důchodců, který prostě 
musej hned ráno vyrazit k doktorovi nebo do 
Tesca, protože tam maj slevy, tak to jako to 
sem taky nadávala no.“ (Katka, 19 let)

Podobně uvolněný styl argumentace bylo 
možné zaznamenat v  minulosti u  přízniv‑
ců facebookové skupiny „Jejich revírem je 
Kaufland“ i  videa „Přemluv bábu!“. Když mé‑
dia následně prezentovala reakce zúčastněných 
mladých na zájem veřejnosti, bylo z jejich výpo‑
vědí znát překvapení nad veřejným pohoršením 
(Např. Studio 6: Rozhovor s herečkou Marthou 
Issovou z  klipu „Přemluv Bábu!“). Většina 
mladých lidí si totiž evidentně neuvědomuje, že 
ventilace stereotypních výroků na účet seniorů 
je něco podobně špatného jako urážení jiných 

4 Výsledný soubor respondentů tvoří šest žen, čtyři 
muži. Polovina respondentů byli studenti vysoké školy, tři 
s  dokončeným vysokoškolským vzděláním, dva s  dokon‑
čeným středoškolským vzděláním. Šest respondentů bylo 
z Prahy, ostatní z menších měst i malých obcí ve středních, 
východních a jižních Čechách. Jedna respondentka již měla 
vlastní děti, jedna žila v domácnosti s prarodiči. 

menšin. Pokud by se jednalo například o rozho‑
vory o Romech, dala by se očekávat výrazně vyš‑
ší míra stylizace respondentů a  větší opatrnost 
při vyjadřování názorů na danou menšinu jako 
celek. Ochota mladých nepokrytě vyjadřovat 
stereotypní názory na seniory ukazuje, že boj 
proti ageismu v Česku je zatím na svém počátku.

Co těm mladým vlastně vadí?
Jaké mohou být konkrétní důvody necitlivého 
chování mladých vůči seniorům? Naprosto zá‑
sadním pojmem se zdá být slovo úcta. Úcta je to, 
co mladí vůči seniorům uvědoměle ztrácejí. Jak 
ilustruje zamyšlení respondentky nad tím, zda 
se mezigenerační vztahy nějak historicky vyví‑
její:

Nela: „Jako asi jo. Myslim si, že třeba tam 
byla větší úcta. Možná je to ten problém, že ty 
starší lidi dneska necejtěj takovou tu úctu, proto 
třeba taky jsou ty konflikty, řekněme (...).“

Moderátorka. „A čím myslíte, že to je, že ty 
starší lidi tu úctu necítí?“

Nela: „Protože ty mladý asi tolik teda jako 
nemaj tu úctu k  těm starším. A  to zase 
nevim proč, protože jako taková ta přirozená 
autorita, jako že je to starej člověk, jako že 
teda k  němu by měla automaticky ta úcta 
být, určitě jsou lidi, který to takhle cejtěj (...) 
[Ale to, že senioři] jí necejtí, si myslim, že je 
v mnohých případech oprávněný, protože tam 
prostě není.“ (Nela, 20 let)

V  rozhovorech bylo přitom možné iden‑
tifikovat tři hlavní oblasti, které snižují úctu 
mladých k  seniorům, a  to: 1) pohrdání životní 
etapou stáří, 2) odmítání životního stylu senio‑
rů, 3) následování rodinných vzorů. Postupně je 
možné je blíže rozvést:

Pohrdání etapou stáří – rebelie proti procesu 
stárnutí
Příkladem opovržlivého vnímání stáří jako ži‑
votní etapy je odpověď respondenta na otázku, 
co může mladé vést k  natočení pohrdlivého vi‑
dea o seniorech. Respondent po zamyšlení nad 
tím, že mladí lidé jsou někdy prostě hloupí, do‑
dává:

„Co dál může mladejm vadit. Tohle si myslim, 
že jim vadí. A hlavně to, že to stáří neuznávaj, 
že řeknou já až zestárnu jo, tak si proženou 
hlavou kulku. Nechci bejt starej, nechci bejt 
nemocnej, nechci se těžce zvedat z  postele 
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a řikat si, ty jo dneska mě zase bolí obě kolena 
a todle. A že tim stářím pohrdaj.“ (Bruno, 20 
let)

Tento postoj dovedou částečně vysvětlit psy‑
chologické pohledy nastíněné výše. Významné 
je také všimnout si generalizace, která vévodí 
této citaci – stáří je vnímáno jako něco obecně 
nepříjemného, staří jsou všichni nemocní a  ne‑
šťastní. Zároveň tento postoj vychází z  kultur‑
ního uspořádání dnešní společnosti s převažují‑
cím kultem mládí. Ten je pak dominující v další 
oblasti zdůvodnění nízké úcty mladých:

Odmítání životního stylu seniorů
Největším problémem pro mladé je pocho‑
pit a  uznat životní styl seniorů, které znají. 
Výpovědi českých mladých tak podporují tezi 
amerického sociologa Willise (1990), který 
říká, že mladí dnes nekonstruují svou kolektiv‑
ní identitu na základě podobné životní situace 
nebo demografických událostí, ale na základě 
životního stylu, trávení volného času a způsobu 
konzumního chování. Takové uvažování bylo 
pro respondenty typické, když základní výtkou 
mladých vůči seniorům byla distance od jejich 
životního stylu. Negativně vnímaná je zejména 
pasivita seniorů v trávení volného času („mě do-
cela mrzí na mých prarodičích taky teďka to, že 
už vlastně žijou děda jenom zahrádkou a babička 
jenom jídlem“ Vojtěch, 20 let). Vděčným téma‑
tem vtipkování na účet seniorů je pak jejich styl 
konzumního chování („támhle pro Perlu jedu 
na druhou stranu Prahy prostě, protože je o dvě 
koruny levnější“ Lucie, 27 let). 

Téměř vše podstatné, čeho si dnešní mladí 
váží, je dostupné spíše jim než seniorům. Mladé 
neokouzluje hmotné zabezpečení, šetrnost, po‑
koj, klid či životní zkušenosti. Vyznávají aktivitu, 
výkonnost, důraz na pěstování zájmů, zážitky, 
cestování, vzdělávání, moderní technologie 
a  komunikaci. To vše je dle zkušeností respon‑
dentů českým seniorům cizí. Mladí z toho často 
vyvozují jednoduše to, že jim senioři nemají co 
nabídnout:

 „Úloha toho starýho člověka v tý společnosti 
už není tak výlučná nebo důležitá jako byla 
dřív, protože já si pamatuju, že děda můj, 
když mi vypráví o svým dědovi (...), jak prostě 
říká, jak ho strašně rádi poslouchali, jak 
měl ty zážitky a  takhle a  oni, jak se nikam 
nepodívali jo prostě, jak byla ta válka. (...) 
Ale teďka jako, mně přijde, že třeba já mám 
zajímavější zážitky než mají oni, protože oni 

byli v Jugoslávii jednou za život a to je všechno 
jako, kde jsem už byl i já.“ (Vojtěch, 20 let)

Částečně se tak vyměňují role vnoučat 
a  prarodičů na ose učitel – žák. Vnoučata uka‑
zují svým prarodičům fotografie z  dovolených 
a vypráví jim, jak se žije v cizině. Učí prarodiče 
s  mobilním telefonem, a  pokud jsou dostateč‑
ně pokrokoví, tak i  s  počítačem. Tato změna 
rolí přirozeně souvisí se změnou  pociťované 
úcty k  nejbližším seniorům, které mladí znají. 
Naopak pokud prarodiče (nebo jiní senioři) ces‑
tují, pracují, ovládají technologie nebo pěstují 
své zájmy, výrazně tím jejich prestiž v očích mla‑
dých stoupá. Mladí tak explicitně dichotomizují 
seniory do dvou separátních skupin – ti aktivní 
a ti ostatní. Vlastní prarodiče přitom většina do‑
tázaných řadila mezi „ostatní“, tedy mezi méně 
respektovanou skupinu. O aktivních seniorech 
dotázaní věděli spíše z doslechu nebo ze širších 
sociálních sítí:

„To třeba kamarádky babička, ta jezdí 2x do 
roka na dovolenou k moři a do lázní a na kole 
prostě jezdí s kamarádkama prostě a jakože 
je taková jako furt aktivní a  to se mi líbí 
a s takovýma lidma třeba jako by se dalo jako 
mít nějakej bližší vztah.“ (Katka, 19 let)

„[Znám seniory] konkrétně od mámy, která 
má jako přítelkyně, kamarádky jsou docela 
i starší věkový kategorie a většina je to velmi 
jako aktivních žen. Čili tam vidim jako ten 
ideál takovýho toho, že přesně, že se nezabije 
doma prostě u  vaření, nezabije ten den 
vařením a  uklízením, ale má stále takový 
ty svoje priority přes den, jakože kultura, 
zážitky.“ (Nela, 20 let)

„Jsou takový babičky a  dědečkové, co jsou 
vitální a prostě pořád něco novýho zkoušej. Ty 
moji to bohužel, jo, bohužel nejsou takový.“ 
(Bruno, 20 let)

Neúcta v rodině: význam rodinných vzorů
Třetí téma, které se v souvislosti se snižující se 
úctou mladých k  seniorům objevovalo, bylo 
téma výchovy v rodině. Tyto úvahy je možné roz‑
ložit do dvou linií. Zaprvé někteří mladí uvedli, 
že se neúctě ke stáří v  podstatě naučili doma – 
odkoukali ji od svých rodičů z jejich jednání vůči 
prarodičům. 

„Je pravda, že můj táta se se svým tátou docela 
hádá, takže já jsem to tam jako viděl, že on 
s nim vlastně tak trošku pohrdá, tak já jsem 
začal s nim jako taky pohrdat. A pak jsem jako 
uviděl, že táta je spíš takovej, že má problém 
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s víc lidma (...) a tohle jsem si uvědomil někdy 
po tý mrtvičce [prarodičů], když jsem jako 
za babičkou za dědou docházel hodně do 
nemocnice a  měl jsem o  ně opravdu strach.“ 
(Vojtěch, 20 let)

Tento motiv se objevil ve výpovědích několi‑
ka respondentů, ať už z jejich vlastní zkušenosti, 
nebo zkušenosti zprostředkované. Pokud se ro‑
diče před dětmi vyjadřují o prarodičích neuctivě, 
případně s  nimi neuctivě jednají, začnou děti 
považovat takové jednání za normu. Kořeny 
snížené úcty dnešních mladých k  seniorům je 
tak zřejmě možné hledat již u  snížené úcty ke 
stáří v generaci jejich rodičů. 

Z  výpovědí respondentů dále vyplývá, že 
když už je neúcta vůči stáří na světě, jejímu 
ventilování nahrává celková výchova mladých 
k větší suverénnosti nebo, jak uvedli někteří re‑
spondenti, „oraženosti“. Přesvědčení, že dnešní 
mladí vyrůstají obecně ve společnosti, která jim 
dává větší prostor pro ventil jakýchkoli emocí, 
je tak dalším opakujícím se motivem ve výpo‑
vědích respondentů. O  této problematice však 
dotázaní většinou hovořili ve třetí osobě, neboli 
častěji vyprávěli, jak nevychovaní jsou „ostatní 
mladí“, případně jak oražení jsou dnešní teen‑
ageři, vůči kterým se vymezovali jako starší. 

„Ty mladý, bych řekla, že se změnili, že jsou víc 
jako ofouklý prostě. Možná byli dřív jakoby ty 
mladý víc vedený k  ňákym hodnotám, aby si 
jako uvědomili hodnoty.“ (Lucie, 27 let)

diskuse

Výpovědi mladých respondentů ukázaly, že 
jejich vztah k  seniorům může být narušen růz‑
nými vlivy, jejichž společným jmenovatelem je 
zejména snižující se úcta ke stáří. Naopak pou‑
ze velmi okrajově byl respondenty zmiňován 
význam jakýchkoli generačních konfliktů v  zá‑
jmech společenských, politických či ekonomic‑
kých. Výsledky tak napovídají, že senioři nejsou 
pro mladé skutečnými protivníky v  jakémkoli 
boji. Spíše snížená úcta dovoluje mladým využí‑
vat seniory jako snadný cíl a ventil jejich frustra‑
cí. Ať už se jedná o pubescentní rebelii, či potře‑
bu obsadit roli „obětního beránka“ k žertování. 

Výše popsané výsledky vybízejí k zamyšlení 
nad způsoby zvyšování úcty mladých ke stáří. 
Příprava konkrétních kroků na podporu mezi‑
generační solidarity je úlohou pro expertní úva‑
hy v konkrétních společenských oblastech. Lze 
však načrtnout přehled postupů, jejichž integ‑

rování do programů a politik na podporu mezi‑
generační soudržnosti má potenciál zvyšovat 
jejich úspěšnost. Podobně jako důvody neúcty, 
lze i možnosti zvyšování úcty mladých vůči stáří 
rozdělit do tří okruhů:

1) Despekt mladých vůči stáří coby životní 
etapě lze překonávat diskusí a  osvětou. 
Lepší informovanost o skutečné podobě 
stárnutí by měla vést k  narušení univer‑
zalistické představy mladých o stáří jako 
etapě plné neštěstí. Při vědomí všech 
souvislostí mohou mladí spíše přijmout 
tuto životní fázi za rovnocennou ostat‑
ním.

2) Fascinace mladých aktivním životním 
stylem a odmítání způsobů trávení času 
českých seniorů lze těžko programově 
měnit. Na nejvyšší úrovni by v  tomto 
kontextu bylo nutné změnit celé zamě‑
ření dnešní společnosti na výkonnost, 
hromadění zážitků a aktivitu. Na mikro‑
úrovni má však smysl zaujmout strategii 
opačnou: podporovat programy aktiv‑
ního stárnutí. Ty pomáhají seniorům 
obsazovat mladými lidmi ceněné spole‑
čenské role – role studentů, cestovatelů 
či obecně role „aktivních důchodců“. 
Podpora aktivního stárnutí přitom již je 
pevně zakořeněna v  programových do‑
kumentech České republiky i  Evropské 
unie (Národní program přípravy na stár‑
nutí 2008–2012; Active Aging. A Policy 
Framework 2002.) Ačkoli je jistě mož‑
né vést diskuse o  utlačivé síle diktátu 
aktivního stárnutí (viz Hasmanová 
Marhánková 2010), v  tuto chvíli vede 
cesta seniorů k  většímu respektu mla‑
dých právě přes jeho mechanismy. Byla 
tak odhalena pozitivní latentní funkce 
podpory aktivního stárnutí.

3) Třetí fáze mezigeneračního sbližování 
tkví předně v  prevenci, a  tedy ve výcho‑
vě dětí k respektu a slušnosti v nejširším 
měřítku. Konkrétní rada pro rodiče zní 
nechovat se před svými dětmi povýšeně 
vůči jejich prarodičům. Na straně vycho‑
vatelů na všech dalších úrovních je pak 
vhodné zvýšit apel na slušnost a  tole‑
ranci vůči všem odlišným společenským 
kategoriím. 

Veřejnost, mladé lidi nevyjímaje, by také 
měla být explicitně seznamována s pojmem age‑
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ismus, aby došlo k uvědomění, že i znevažování 
druhých na základě věku je existující formou 
diskriminace. Tato potřeba potvrzuje nepostra‑
datelnost zařazení výchovy ke kladným mezilid‑
ským vztahům a lidským právům do Rámcových 
vzdělávacích programů od mateřských škol po 
střední stupeň vzdělávání, ke kterému došlo dle 
Zprávy o plnění Národního programu přípravy 
na stárnutí na období let 2008 až 2012, 2010.

Výsledky snažení ve všech těchto třech 
směrech sbližování generací může vždy jen ak‑
celerovat podpora mezigeneračního setkávání. 
Mezigenerační kontakty jakéhokoli charakteru 
umožňují generacím vzájemně se poznat, sni‑
žují bariéru mezi pojmy „my“ a „oni“ a zvyšují 
zábrany pro vyjadřování nepřátelství vůči „ne‑
známému nepříteli“. 

závěr

Výsledky kvalitativního výzkumu postojů mla‑
dých lidí k  seniorům ukázaly paradoxnost vní‑
mání seniorů mladými respondenty. Dotázaní 
téměř jednohlasně uváděli, že se seniory nemají 
žádný problém. Zároveň ale vyjadřovali znač‑
ně stereotypní nahlížení na stáří a  postupně 
vypovídali o  množství problematických oblastí 
mezigeneračních vztahů. Popisované střety při‑
tom nejsou vnímány v kontextu protichůdných 
politických zájmů či potřeb různých věkových 
skupin, ale pouze jako důsledky nízké úcty a níz‑
kých zábran mládí. Tento nedostatek úcty pra‑
mení zejména ze tří impulsů: negativního obra‑
zu stáří jako životní etapy, intolerance k pasivitě 
životního stylu seniorů a z nedostatečné výcho‑
vy ke slušnosti spolu s následováním rodinných 
vzorů vzájemné neúcty. 

Závěry popsaného výzkumu představují 
vzhledem k  jeho metodice spíše hypotézy o  vý‑
znamu jednotlivých fenoménů na mezigenerač‑
ní vztahy v Česku, které by si zasloužily potvrze‑
ní prostřednictvím dalšího zkoumání. Již nyní je 
však zřejmé, že do snahy o sbližování mladých 
lidí a seniorů je třeba různými způsoby zaintere‑
sovat všechny generace zároveň, jak bylo popsá‑
no v diskusi článku (tedy mladé, jejich rodiče ve 
středním věku i seniorskou generaci samotnou). 
I další studie, zaměřené například na konkrétní 
zkušenosti naopak seniorů s jednáním mladých 
a na jejich vnímání vzájemných vztahů, by byly 
přínosem pro zvažování možností podpory vě‑
kově inkluzívní společnosti.
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češi nemají jánOšíka ale vinnetOua1

V  roce 1870 se do Čech po dvouletém pobytu 
v americké divočině vrátil pozdější národní bás‑
ník „rodných širých lánů“ Josef Václav Sládek. 
Ve svých básních, zejména ve slavné skladbě 

„Na hrobech indiánských“ popisuje americkou 
společnost, která je na jedná straně tak svobod‑
ná, že jí evropské národy mohou jen závidět, ale 
na druhé straně hovoří o bezpráví na Indiánech, 
slovy že „děsnějšího neviděly světy“ a že podob‑
né násilí nezažily ani barbarské kmeny kdysi 
bojující s Římany. Bílý osadník se sice ve škole 
učí, že Indián je lidská bytost, ale pak jde do lesa 
a zastřelí Indiána jako veverku.

Počátkem 70. let 19. století začíná jiný slav‑
ný národní umělec Mikuláš Aleš – a  to souběž‑
ně s kresbami pro cyklus „Vlast“ – pracovat na 
svých indiánských motivech. Později píše ame‑
rickému Čechovi redaktoru Salabovi, který mu 
z Ameriky posílal knihy a etnografické obrázky 
o  životě původních obyvatel, že jeho malířský 
kořen leží v  lesích a  polích a  lukách. Hrdě se 
hlásí k  tomu, že jej básník Vrchlický demasko‑
val jako Indiána, protože na ulici, v hospodách 
i  kavárnách přátelům čítal z  nově přeložených 
Písní o Hiawathovi.

Američtí antropologové i  poučení zahranič‑
ní návštěvníci jsou v Čechách zaskočeni nějakou 
živou indiánskou notou, jakou v této míře nena‑
lézají v okolních evropských státech. Němci se 
sice připravují na velkolepé oslavy Karla Maye, 
ale jedná se jim víc o vlastní novoromantickou 
tradici, než o  Apače. Indiáni, kteří k  nám přije‑
dou, v první chvíli vůbec nerozumí tomu, že ně‑
kdo přes léto může žít v teepee, budovat si potní 
chýši a nevěří vlastním očím, když Čechové zvlá‑
dají dovednosti, jako je rozdělání ohně pomocí 
luku a tulejky, jaké oni již dávno zapomněli.

Kupodivu se zdá, že něco indiánského je 
součástí české národní povahy. Vysvětluji si to 
tak, že nemáme podobný symbol odvahy a svo‑

1 Část eseje byla v  přepracované podobě publikována 
v časopisu Respekt 36/2012.

body, jaký mají např. Slováci v Jánošíkovi, což 
je typický ušlechtilý desperado pevně spjatý se 
svými lesy a  horami. Nemáme Jánošíka, ale 
máme Vinnetoua. Dokonce i  v  našem skaut‑
ském hnutí je víc lesní moudrosti než válečné 
síly. Víc jej ovlivnil citlivý malíř a  spisovatel E. 
T. Seton, který chtěl z  chlapců za pomoci indi‑
ánské zkušenosti udělat muže, než jeho spolu‑
pracovník plukovník Baden‑Powell, který z nich 
chtěl udělat vojáky. Powell pocházel z generace, 
která ještě bojovala s Indiány, a viděl v nich ne‑
přátele. Seton mu nemohl zapomenout, že při 
přípravě zásad skautského hnutí vypustil vše, 
co se o přírodě naučil od Indiánů.

studOvat a uvěznit

V létě tohoto roku jsem na pozvání mého bílého 
kolegy a kamaráda, který byl již před mnoha lety 
adoptován do kmene, odjel do Navažské rezer‑
vace na hranicích čtyř jihozápadních států Utah, 
Colorado, Arizona a  Nové Mexiko. Žili jsme 
v  bezejmenné rodinné usedlosti Black Horse 
Mitchella poblíž místa Shiprock, obklopeni 
ovcemi, vraky automobilů a  místní kulturou. 
Černý kůň je jeden z  posledních indiánských 
šamanů, spíš – jak uvidíme dále – bychom měli 
říkat kněží, který praktikuje tradiční ceremo‑
nie, včetně složitých kreseb z písku. Jako jedni 
z  mála bělochů jsme měli možnost účastnit se 
původních obřadů, které nesmějí být přesně za‑
psány ani dokumentovány. Jak jsme se do této 
privilegované situace vůbec dostali?

Především skoro všechny původně malé sku‑
piny znají, a pokud to jde, využívají výhod adop‑
ce, protože potřebují obohatit svoji genetickou 
zásobárnu. Cizinec, který se stane součástí indi‑
ánské rodiny, nejenom už není cizincem, či do‑
konce nepřítelem, ale často je naopak nositelem 
zvláštní cenné síly. Něco podobného platí i pro 
účast na obřadu, kde cizinec, který nepřichází 
obřady studovat, ale vnitřně se jich účastnit, je 
vlastně posiluje o nějaký osobitý „bonus“ a jeho 
přítomnost je vítaná. Jeden z Navahů nám však 
řekl: „Cizinci nás vždy přicházeli buď uvěznit, 
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nebo studovat.“ Nám připadá studium něčích 
zvyků jako chvályhodná věc, ale domorodci 
v něm často vidí jen jinou formu nadřazenosti.

Součástí tréninku navažského šamana je 
napodobovat, ale nevyptávat se. Obřadu se učí 
tím, že se jej účastní. Vysvětlení se pak obvykle 
odehrává někde mezi tradicí a jeho vlastní inter‑
pretací. Ceremonie je daná, může být zjednodu‑
šena, ale nesmí být změněna. Naproti tomu její 
vysvětlení je do určité míry záležitostí osobní 
zkušenosti, anebo se váže jen na určitý klan, ja‑
kých jen u Navahů kolem pěti set.

Navahové mají navíc zvláštní, řekl bych, že 
skoro český smysl pro humor. Podobně jako 
bychom uměli třeba vážným nadřazeným cizím 
antropologům sehrát scénku o Velkém Švejkovi, 
tak se Navahové baví tím, co bělochům navy‑
právěli za nesmysly. John Wayne a  jeho štáb 
byli překvapeni, když Navahům pouštěli wes‑
terny natočené v rezervaci, že se Indiáni dobře 
baví i  na nevhodných místech. Nevěděli, že 
Navahové film pojali jako happening a v navaž‑
štině jej glosovali větami typu, že „ten blbej kov‑
boj se zase netrefil“.

Ale i Černý kůň uměl dobře stočit rozhovor 
z  vážného tématu o  tom, kdy bohové vstupují 
do kresby z písku, na frašku na téma, že jej vždy 
trápil problém, kde všude jsou blondýny plavo‑
vlasé. Za této situace bylo mnohem zábavnější 
se na žádná indiánská mystéria nevyptávat 
a  tvrdit Černému koňovi, že je nejspíš Čerokí, 
který se o Navazích něco málo dozvěděl nejspíš 
od Mexičanů.

navahOvé a tibeťané

Kořeny navažského jazyka sahají na střední 
Sibiř do jenisejské oblasti. Odtud se kmeny 
zhruba před 13 tisíci lety daly na pochod, zřej‑
mě přešly Beringovu úžinu a  dlouhou dobu 
žily na území dnešní Kanady. Možná až kolem 
roku 1000 naší éry pronikaly menší skupiny da‑
leko na jih a přejímali kulturu a zemědělství od 
vyspělejších Anasaziů a  Pueblanů, ale k  hlavní 
migraci pravděpodobně došlo až kolem roku 
1300. Migrace určitě neměla charakter jednoho 
velkého jednoznačného proudu, ale spíš se jed‑
nalo o nezávislý pohyb mnoha různých skupin, 
z nichž některé přicházely od jihu a přinášely si 
dědictví mezoamerických kultur.

Široce je diskutován nejenom směr a  doba 
migrace, ale také možnost, že zhruba před dvě‑

ma tisíci let přišly ze Sibiře další lovecké skupi‑
ny. Jedna věc je totiž skutečně nápadná. Někteří 
Navahové, ale i jiní Indiáni se podobají nejenom 
Mongolům, ale i  Japoncům a  některé prvky je‑
jich vnímání světa (např. jin‑jangové rozlišo‑
vání) jsou blízké třeba staré čínské před‑kon‑
fuciánské přírodní filosofii. Podobně i  sypání 
pískových kreseb je podobné tibetskému sypání 
mandaly. Sami Navahové se odvolávají na da‑
lajlamu a  novější tibetskou tradici, podle které 
spolu souvisí mužné štíty Himalájí s  ženský‑
mi údolími navažských pískovcových kaňonů. 
Zdálky sice působí spojení Tibeťanů a  Navahů 
jako mělký moderní mýtus hnutí „new age“, ale 
když mezi nimi žijete, tak na „azijské stopy“ člo‑
věk naráží neustále a snadněji se tato záležitost 
vysvětluje nějakou relativně nedávnou migrací 
než tradicí udržovanou od konce ledové doby.

Obřady sPjaté s léčením

Prakticky všechny ceremonie, které Navahové 
mají, se týkají buď uzdravení člověka, nebo 
odstranění nějakého špatného vlivu a  očištění. 
Opět se jedná o typickou strategii malé skupiny, 
která přežije, pokud si udrží vnitřní soudržnost. 
Role šamana či lépe kolegia šamanů byla spíš 
aktivní – to znamená, že vyhledávali a odstraňo‑
vali příčiny nemoci či sváru.

Obřad má část, kterou můžeme popsat jako 
šamanskou, a  část kněžskou. Do šamanské 
části patří diagnóza, která se provádí například 
pozorováním světla hvězd skrze krystal nebo vy‑
sypáním žhavých uhlíků před pacienta a čtením 
jejich tvarů a  ohnivých čar. Černý kůň postu‑
puje trochu jako šaman a trochu jako Sigmund 
Freud. Ostatně byl ve Vídni a o Freudově díle ví. 
Uvidí nějaký tvar, dejme tomu rybu, a  vyptává 
se pacienta, co to může znamenat. Postupně se 
rozhovorem založeným na asociaci pozorova‑
ných tvarů dobírají příčiny nemoci a podle toho 
je stanoven typ obřadu.

Obřady trvají od několika hodin do několika 
dní. Představují pravděpodobně nejsložitější 
náboženský systém světa, protože u jednoho ob‑
řadu bylo ještě koncem 19. století zaznamenáno 
antropologem Washingtonem Matthewsem 
520 různých písní, které musí být přesně opa‑
kovány. K tomu přistupuje jedna či více kreseb 
z písku. Běžná kresba má rozměr zhruba 2 x 2 
m a je velice detailní. Jiné kresby jsou až dvojná‑
sobné. K tomu přistupuje vykuřování, modlitby, 
kropení vodou a  další činnosti. Obřady nesmí 
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být zaznamenány. Celkový počet pískových kre‑
seb je přitom větší jak 500!

Šamanovi trvá pět až sedm let, než si zapa‑
matuje několik delších obřadů, a tuto znalost si 
dalších dvacet či více let prohlubuje. Za učení 
se dnes platí. Navíc šaman nesmí mít tři dny 
před obřadem styk s  ženou. Kmen je početný, 
nemocných lidí je mnoho. Na současného ša‑
mana je toho příliš – musí mít neuvěřitelnou 
paměť, rozvinutou intuici, znát dobře navažský 
jazyk, vzdát se normálního manželského života 
a  shánět peníze na živobytí během dlouhého 
studia. Pochopitelně, že musí věřit tomu, co 
dělá. Tato víra však rovněž přináší strach, že 
se v kontaktu s mocnými silami dopustí nějaké 
chyby a bude za to muset zaplatit. Během naší 
návštěvy kousl Černého koně pavouk – černá 
vdova. Pochopitelně jsme hovořili o tom, zda to 
nebyl následek nějaké ceremoniální chyby.

budOuCnOst a arCheOlOgie mysli

Pro mne samotného představoval účast na ob‑
řadech velký, klidný zážitek jakési archeologie 
mysli, protože základy ceremonie možná vychá‑
zely ještě z  nějakého mezolitického základu ty‑
pického pro lovce a sběrače, kteří žili i na našem 
území. Nejednalo se přitom o nějaké vize, cesty 
kosmem nebo duchovní zážitky, ale spíš o to, jak 
náboženství vytváří praktickou sociální struktu‑
ru lidí, kteří si věří, pomáhají a spolupracují. 

Dojímalo nás hned několik věcí. Tou první 
byla krása složitě sypaných kreseb. Ceremonie 
jsou koncipovány pro všechny smysly – oko po‑
zoruje kresby, tělo se jich dotýká, ucho vnímá 
hudbu a rytmus a tabák působí na čich. Obřady 
jsou dlouhé, ale uvolněné. S výjimkou klíčových 
okamžiků je možné odcházet, smát se, děti pijí 
colu. Obřad se sice týká hlavně pacienta, ale je 
zaměřen na všechny přítomné, asi jako když 
v  katolickém kostele probíhá křest. Tím, jak 
si účastníci obřadu přejí vlastní zdraví, tak jej 
intenzivně přejí i  pacientovi. Při ceremonii tak 
vzniká jakési skoro rodinné pouto. Málo platné, 
po obřadu už cítíte ostatní jako své vlastní lidi. 
Zážitek je vždy individuální, ale já sám jsem 
měl v  srpnové navažské poušti pocit, že jsou 
Vánoce, že se sjela celá rodina a že ve vzduchu 
je něco svátečního. Právě pro ten pocit, že je pří‑
jemné a posvátné být s ostatními členy klanu, si 
myslím, že kus indiánské tradice se vrací a stále 
bude vracet. Tradice není vzpomínka, ale něco, 
co funguje i v budoucnosti. Antropolog v člově‑

ku však jasně vnímá, jak se tento spíš posvátný 
než magický model vyvinul v malé komunitě lidí, 
která přežívá díky vzájemné pomoci a  soudrž‑
nosti.

Celé toto navažské náboženství, pokud je 
takto nazveme, protože Navahové nemají slovo 
pro náboženství, představuje jednu z  dooprav‑
dy velkých tradic lidstva. Správně by mělo být 
zapsáno na nějakém dědictví UNESCO, ale je 
víceméně tajné a  nesmí být zaznamenáno. Na 
druhou stranu je tak komplikované (všechny za‑
psané písně a písečné kresby by vyplnily několik 
knih o rozsahu Bible), že některé obřady zná už 
jen pět posledních šamanů.

Přesto ale perspektiva není špatná. Stále víc 
mladých lidí se chce učit navažsky, zajímají je 
tradice svého kmene a  místo vysedávání před 
televizí se věnují sportu. Typický Indián je totiž 
tlustý, nezaměstnaný a nejméně osm hodin den‑
ně se dívá na stupidní regionální americkou te‑
levizi. Utekl od tradičního náročného způsobu 
života a  osvojil si americké hodnoty, které mu 
příliš nevyhovují. 

Ale jedná se i  o  něco víc. Původní, nesen‑
timentální indiánské hodnoty, jako je citlivost 
k přírodě, nějaké vědomí posvátnosti zvířat i sa‑
motné země a méně lakotný a kořistný způsob 
života, se vracejí i k Euro‑Američanům. Začalo 
to již před lety velmi nenápadně v  pop kultuře. 
Žádného Čecha, Rakušana či Maďara by asi 
nenapadlo vymyslet Star Trek, Hvězdnou bránu 
nebo Spider Mana, ale v Americe to je přirozené. 
Navažská Spider Woman žije v kaňonu a vrcho‑
lu skalní věže, hvězdy jsou považovány za vstup 
do jiných světů a indiánští hrdinové k nim putují 
celá staletí. Indiánský mytický svět byl zabydlen 
hmyzími monstry dávno před hollywoodskými 
filmy.

Myslím si, že to všechno je jen předvojem 
vážnějšího myšlenkového světa, který v této kri‑
zi důvěry v západ stále sílí. Jsem rád, že Jaroslav 
Vrchlický rozeznal Mikuláše Alše jako Indiána, 
takže úplně přirozeně máme na co navazovat.

z CestOvníhO deníku

Úryvek 1
Dál budu psát naprosto přirozeně, tak, jak pro‑
jíždíme touto zemí s  významným indiánským 
medicinmanem. Kdybych tuto cestu podnikl 
s  kolegy se Stanfordovy university, psal bych 
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třeba o  obsahu vzácných zemin v  meteoritic‑
kých mikrosferulích, které jsem kdysi rovněž 
studoval.

Black Horse ukazuje ke hvězdám a říká: „We 
were planted“ – byli jsme sem přeneseni z hvězd. 
Jakoby obrovská duha složená z té nejlepší vody 
a nejkrásnějšího světla kosmu vedla mezi plane‑
tami a něco po ní cestovalo. Mohl to být chytrý 
hmyz jako z prvního světa Navajo. Duha mohla 
vzniknout srůstem rákosových stébel, jejichž 
středem jako galaktickým tunelem putovali lidé 
a  hmyz do dalších světů. Navajo mají hluboký, 
pro mne nesrozumitelný vztah ke kolektivní 
inteligenci hmyzu. Myslím, že něco z pocitů, že 
mimozemšťané jsou vlastně kobylky nebo mra‑
venci, se odráží na těch komplikovaných kru‑
zích v  obilí, kterým se říká insektogramy, a  na 
některých indiánských petroglyfech hmyzích 
bohů.

Duhu si také umím představit jako dvě proti 
sobě se otáčející svítivé tubusy. Z meteoritového 
kráteru je vidět na posvátnou navažskou horu 
Mt. San Francisco u Flagstaffu. Člověk se vůbec 
nediví, že v  této kosmické krajině se vyprávě‑
jí kosmické mýty. ET je tady doma už pár tisíc 
let. Myslím, že došlo k zajímavé interakci mezi 
mytickým indiánským světem a  pop kulturou. 
Všechny ty tak populární hvězdné brány, Star 
Treky ale i popisy galaktických katastrof napros‑
to přirozeně navazují na indiánské mytologie. 
Ty právě zde nevznikly náhodou, zrodila je sama 
země a její utváření i její meteorologie.

Cesta je nádherná, obloha se mění tak často 
a  dramaticky, že se nedivím množství navaž‑
ských bohů, kteří se vztahují k různým atmosfe‑
rickým projevům. Za den jsem tady viděl víc me‑
teorologických jevů než v Čechách za půl roku. 
Pravda přišla prachová bouře, pak velké dešťové 
mraky, kusy duhy a  taky jsme viděli něco jako 
oblouk duhy, ale tvořený jenom šedavým svět‑
lem a žlutý západ slunce. Velkolepost krajiny je 
dána velkolepostí oblohy.

Obědváme v Chinle. Přichází za námi stará 
paní, má bolest. Cítí se sama a opuštěná příbuz‑
nými, kteří už vedou jiný život. Říká: byla jsem 
silně věřící křesťan, ale teď se dívám nazpět do 
míst, kam patřím.

Pro Black Horse to je naléhavý případ. 
Jdeme do hoganu. Black Horse vysypává drce‑
nou kukuřičnou moukou obloukovou cestičku 
od vchodu do chýše směrem k paní. Medvěd Šaš 

přináší uhlíky. Black Horse zpívá modlitbu. Šaš 
sbírá mouku, přináší jí paní, zametá cestičku 
smetákem, tak aby na hliněné podlaze byla vi‑
dět široká dráha. Black Horse hovoří, dává rady. 
Paní prochází cestu, je to žlutá cesta ženy, která 
vede z vnějšího prostoru před chýší směrem do‑
vnitř k ní samotné. Paní pláče.

Pak probíhá vykuřování nástrojů. I  my 
kouříme tuto dýmku míru, která je dýmkou 
očištění a  zároveň domovem bytostí, které ob‑
řad stvrzují. Popisuji své pocity, neptám se na 
vysvětlení, jsem to já, kdo zde přeje uzdravení, 
jsem součástí děje a  nejsem tu za antropologa. 
[Mimochodem: oblíbené žerty Indiánů se tý‑
kají toho, co zase antropologům nakecali. Češi 
studovaní týmem nějaké věhlasné západní uni‑
versity by taky dokázali organizovat pivní obřad 
s úlitbou sv. Švejkovi.] Paní se ulevuje, začíná se 
usmívat, zve nás abychom se vrátili, že nám poz‑
ději ukáže nějaké petroglyfy. Václav nerozumí, 
kde se ocitl a proč tu je, ještě před pár hodinami 
byl na kovovém a skleněném letišti a najednou, 
bez přechodu a  vysvětlení se ve čtyřech lidech 
účastní velmi osobního navažského rituálu.

Úryvek 2
Dnešek byl důležitý, ale původně to měl být klid‑
ný odpočinkový den. Místo toho volal Damian 
Temná voda, že je zapotřebí udělat ceremonii. 
Nejdřív jsme si mysleli, že to bude pohřební 
ceremoniál za dceru medicinmana z  vedlejší‑
ho klanu, ale nakonec se jednalo o Hadí obřad 
v  místě vzdáleném tři hodiny jízdy na jižním 
konci rezervace. Muž měl problémy s  páteří. 
Měl to být krátký a  jednoduchý obřad, ale na‑
konec trval přes tři hodiny, jiné ceremonie však 
mohou trvat víc jak devět soustředěných dní.

Jednalo se o  cyklus zpěvu, modliteb a  akcí. 
To nejjednodušší je kropení směsí vody a bylin, 
kouření dýmky, ale také o  vytvoření systému 4 
bodů, které se posypávají pylem kukuřice, mle‑
tým galenitem (PbS), táhnou se přes ně verti‑
kální čáry, pak se křížově propojují, jednotlivé 
ubrousky s body se pak zabalují, skládají na sebe. 
Ceremoniál měl komunitní, rodinnou, společ‑
nou část a  pak individuální, kdy byl Damian 
jenom s  mužem venku, pak opět komunitní. 
Každý se účastnil. I my jsme měli určité skrom‑
né role. Mezitím Black Horse vyprávěl anekdoty 
ze života šamanů a rodina pila colu. Bylo to este‑
ticky velmi působivé. Vzpomínal jsem na umělce 
Wolfganga Laiba z okruhu Josepha Beuyse, co 
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podobně pracoval s hromádkami pylu. Wiener 
Aktionism je pochopitelně zvoraný pokus o  ri‑
tuální denacifikaci a očistu společnosti, ale bez 
pomoci bohů.

Základem obřadu bylo sypání písku, nej‑
prve se za pomoci specializovaných nástrojů 

– takového dřevěného pádla – vytvořila písková 
matrice jako brána, interface se světem vyšších 
bytostí. Na ní se reliéfně vytvořily spirály hadů. 
Ti se nejprve posypali různými barvami (každá 
má význam, není tady prostor pro improvizaci), 
jinými barvami se jim udělala očička, ocásky, 
kresby kůže. Mezitím další písně, kropení, pití 
vody z mušlí. Pak se muž posadil na největšího 
hada. Damian sbírá špetky písku z různých částí 
hadů, potírá mužovi chodidla, polévá jej bylin‑
kovou vodou. Black Horse mezitím vdechl mou‑
chu a teď chrchlá, menší dítě si otevírá druhou 
colu. Nemohu popsat všechny detaily, ale dá se 
říct, že ceremonie je rytmizována, složená z prv‑
ků, které se spirálně opakují a že má soukromou 
a  veřejnou část. Podstatné je, že podobně jako 
v katolickém kostele se při křtu obnovuje křest 
všech lidí, tak zde se léčí všichni přítomní.

V  podstatě to je hrozná nuda s  několika vi‑
zuálně krásnými okamžiky. Jenže pak se stane 
něco neobvyklého, člověk se cítí nějak zklidněný, 
vyléčený ze starostí, je mu fyzicky lépe. Možná 
to budeme umět popsat, až se na to vyspíme. Ale 
možná to je příliš osobní.

Během obřadu v té zvláštní atmosféře, která 
je navenek skoro normální, ale něco působí ve 
hloubce, začne Black Horse mluvit. Řekne, že 
jednou šel do Wallmartu a  jeho oči uviděli tele‑
vizi, nemohly se od ní odtrhnout. Tak ji koupil. 
Pokračuje: Kupujeme věci, o kterých jsme nikdy 
neslýchali, ale ony jenom chytají prach. V  pod‑
statě jim říká, že život není o věcech. Všichni to 
víme, je to banalita, ale v této chvíli se informa‑
ce v mysli kóduje jinak. V kontaktu s něčím, co 
obřadem prochází, to najednou vnímáme jako 
pravdu a divíme se, že jsme mohli hromadit zby‑
tečné věci. Jen tak mimochodem léčí mysl. Tohle 
je jedna z nejpozoruhodnějších věcí, jakou jsme 
zde zažili.

indiánský slOvníček – středOevrOPská 
PersPektiva

Abbey Edward (1927–1989): pětkrát ženatý filosof 
a  trochu sebestředný spisovatel s  anarchistickými 
a  přírodovědnými sklony; po smrti ho na vlastní přání 
vložili do modrého spacáku a zahrabali v poušti, aby zúrod‑

nil pelyňkovou step. Pak hrob polili whisky a  pivem, a  šli 
domů tančit a  milovat se. V  letech 1956–1957 pracoval 
jako ranger v Arches. Zamiloval si pískovcové krajiny Four 
Corners a  své umanutí vtělil do klasického titulu „Desert 
solitaire“. Tuto knihu musí znát každý, kdo v  této oblasti 
pracuje. Je dále autorem několika dalších knih. Proslul 
termínem „monkeywrench“, který označuje ekologickou 
sabotáž. Je srovnávám s  Aldo Leopoldem a  jeho knihou 

„Sand County Almanac“.

Adam Fortunate Eagle (*1929): indiánský míšenec, 
aktivista, umělec, nepřítel státu. Organizoval obsazení 
Alcatrazu. Později se vylodil v Itálii a jménem indiánského 
lidu prohlásil, že podobně jako Kolumbus, tak i on pro svůj 
lid objevil Evropu. Indiánské hnutí se v 70. letech víceméně 
rozpadlo, ale mělo jeden velký praktický význam, že poli‑
tika amerikanizace (říkalo se jí asimilice) byla v roce 1971 
nahrazena určitou formou práva na sebeurčení.

Aleš Mikuláš (1852–1913): český národní umělec, jehož 
dílo je považované za samotnou esenci češství. Z roku 1879 
pochází jeho první datovaná kresba Indiána. Roku 1907 
napsal americkému Čechovi, redaktoru Salabovi, který 
mu posílal publikace o životě Indiánů: „Můj malířský kořen 
leží v  lesích, polích a  lukách. Že jsem Indián odedávna pot-
vrdil nedávno Vrchlický, že prý když vyšel Sládkův překlad 
Hiawathy, tak prý po ulicích i v kavárnách jsem přátelům ci-
toval, mně tak zamilovanou báseň.“ Alšovo indiánské dílo je 
inspirováno Sládkem a promítá se do něj i osud zmizelých 
Polabských Slovanů.

Aliens: doslova cizinci, ale slovo se v  poslední době 
často překládá jako mimozemšťan. Prakticky ve všech 
současných šamanských tradicích se mluví o tom, že Aliens 
chodí mezi námi. Šaman ve stavu přímého vidění rozeznává 
vyzařování tvorů a jasně cítí, že tu a tam potkají něco velmi 
odlišného, osobu, o které i my říkáme, že „spadla z Měsíce 
nebo že je z jiné planety“. Cizinci mají dobré mimikry, ale 
člověk na ně občas narazí hlavně v metru.

Beuys Joseph (1921–1986): pro mnoho lidí vůbec 
nejdůležitější evropský umělec druhé poloviny 20. století. 
Za největší umění považoval učit, zbytek je jen odpad. Měl 
díru v hlavě a byl zachráněn před smrtí krymskými kozáky. 
Blízkost smrti často v  člověku otevře jiná stavidla. Beuys 
podobně jako Luna, Durham či Black Horse pracoval na 
ozdravění společnosti, vědomě používal šamanské tech‑
niky. Něco udělal – třeba vložil růži do odměrného válce 
z chemické laboratoře a neměl potřebu to vysvětlit, stejně 
jako šaman koná a nemluví. Pravděpodobně tímto gestem 
vnášel do vědy lidskost a krásu. V roce 1974 přiletěl do New 
Yorku, nechal se odvést ambulancí do galerie, kde sdílel 
společnou místnost s polodivokým kojotem. Lidé se na něj 
chodili dívat. Ráno přinášeli ekonomické zpravodajství, 
tuším Wall Street Journalu, kojot je trhal na kusy a  močil 
na ně. O rok později Beuys takto upravené papíry vystavil. 
Místnost měla jen jedno zamřížované okno. Po třech dnech 
se Beuys opět nechal odvést na letiště, z Ameriky viděl jen‑
om kojota a výhled ze zamřížovaného okénka. Interpretace: 
Amerika je nemocná, proto ta ambulance. Amerika je 
nemocná, protože se nesmířila s  kojotem, nenaučila se 
žít s  duchem a  kulturním hrdinou Prvních lidí. Ti žijí za 
mřížemi. Je zapotřebí, aby indiánský duch přemohl ne‑
lidský svět lidí z Wall Street. Proto tuto akci nazval „I like 
America and America likes me“ místo toho, aby ji nazval 
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„I  like Americans…“. Rovněž jeho další koncepty a  akce 
jako např. pokus proměnit studenou strukturu Světového 
obchodního centra na teplou a lidem příjemnou strukturu 
(později byl bohužel chlad oceli a  skla změněn na žár), 
koncepci sociální skulptury či sedm tisíc dubů pro Kassel 
jsou pozoruhodné. Některé rysy tohoto proudu moderního 
umění jsme pochopili teprve po navažských ceremoniích.

Black Horse Mitchell (asi 1941): šaman, učitel, hudebník. 
Narodil se na pískovcové planině na okraji komplexu Mesa 
Verde. Otec padl ve válce a Black Horse jej nikdy nepoznal. 
Maminka odešla s  nějakým kovbojem a  jeho zanechala 
babičce. Do jedenácti let žil prakticky sám. Později se 
naučil anglicky a  napsal dodnes přetiskovanou knihu 

„Miracle Hill, the story of a Navajo boy“ (1967, University 
of Oklahoma Press). Dnes píše její pokračování. Pracoval 
jako řidič, později jako pomocník v  Úřadu pro indiánské 
záležitosti a  jako učitel tradičních dovedností, jako je 
keramika, a  zejména navažského jazyka na řadě škol od 
těch základních až po univerzity. Zpočátku pomáhal při 
obřadech, ale později se osamostatnil a  dnes představuje 
jednoho z  několika posledních tradičních navažských 
medicinmanů. Nicméně rovněž toužil po dráze umělce 
a  rockového hudebníka. V  Čechách bychom tento typ 
označili slovy hloubal, podivín, zapadlý vlastenec a ve velké 
úctě bychom jej zařadili do národního obrození.

Boruhradský Šimon (1650–1697): zachránce města 
Mexiko před povodněmi, jezuitský učenec architekt a  ur‑
banista, který vystupoval pod jménem Simón de Castro. 
Jako bratr laik působil na dvoře místokrále, uplatnil se 
jako stavitel např. při rekonstrukci vyhořelého, dnes pre‑
zidentského paláce. V  roce 1692 navrhl rozsáhlý systém 
kanálů, kterými zachránil město Mexico před každoročními 
záplavami, a  později totéž provedl pro město Coyacán. 
Odmítl vysvěcení na kněze, aby si jej místokrál neodvezl 
jako svého osobního zpovědníka, a požádal o přeložení do 
Kalifornie, kde chtěl působit mezi Indiány, ale cestou se na‑
kazil morem a zemřel.

Brož Jan Štěpán (1865–1919): katolický farář v St. Paul 
v Nebrasce, který podobně jako Hrdlička měřil a zkoumal 
místní Indiány. Autor knihy „Z prérie“ (1913), zabýval se 
i historií a přírodními vědami Nebrasky. V roce 2007 vydali 
karmelitáni knihu o třech českých misionářích v Nebrasce 
(Jan Vránek, Alois Klein, J. Š. Brož).

Burian Zdeněk (1905–2005): malíř, kterého zná každý, 
ale jehož význam si uvědomuje málokdo. Prostřednictvím 
ilustrací ke 470 knihám a školních obrazů neunikl jeho ne‑
nápadnému vlivu žádný muž či chlapec dnes starší čtyřiceti 
let. Nejbližší jeho tvorbě je Mikuláš Aleš. Dílo obou se 
měnilo jen málo, bylo v podstatě celý život realistické, linie 
bravurní a duch lidový. Oba se vší vážností a zodpovědností 
pracovali pro školní dítka. U Alše to je jednodušší, protože 
jeho lidovost je na první pohled jasně viditelná, a  je‑li li‑
dová píseň jedním z vrcholů českého umění, pak jím musí 
být i Alšova ilustrace ke Špalíčku. Aleš byl historiky umění 
dlouho přehlížen, Burian je dodnes. Oba byli, každý ve své 
době, národem milováni. Žádný jiný český malíř dnes nemá 
tolik obdivovatelů a sběratelů jako Burian. Jenže sběratelé 
Burianova umění jsou lidé z  ulice a  od táborových ohňů, 
i není většího důkazu jeho nejskutečnější lidovosti.

Burian se narodil v  Kopřivnici na severní Moravě a  celý 
život v sobě nesl nějakou, snad valašskou přímost, nezálud‑
nost a cit pro přírodu a svobodu. Pro svůj nesporný talent 
byl pány Hynaisem a Švabinským přijat hned do druhého 
ročníku malířské akademie v  Praze, ale ze školy odešel. 
Probíjel se těžce, ale záhy začal ilustrovat. Další vnější 
život je zdánlivě monotónní. Trampoval, kreslil, necestoval 
do ciziny, žil s  jednou ženou, kterou poznal na trampinku, 
spolupracoval s celou řadou profesorů. Jsem velice vděčen 
prof. Špinarovi, že nás při hodině paleontologie k  panu 
Burianovi vzal na exkurzi. Pamatuji si tichého dělníka kres‑
by, pověšenou kytaru a  téměř fauvistický obraz z  jižních 
moří zcela nepodobný zbytku díla.

Trvalo mi to déle jak třicet let, než jsem nahlédl pod povrch 
Burianových obrazů a kreseb, a s velkým překvapením jsem 
zahlédl jiný svět. Především, Burian chodil do zoologické 
zahrady, takže jeho zvířata včetně těch pravěkých mají 
jednu určitou povahu, mají vnitřek; nabízí se slovo duše. 
Jeho rekonstrukce, zejména z vrcholného období přelomu 
50. a  60. let, v  sobě téměř vždy obsahují napětí a  nějaký 
příběh jako od Curwooda či Setona. Nejedná se mu jenom 
o to, jak lidé či zvířata vypadají, ale jak žijí a cítí. Zakladatel 
hlubinné ekologie Arne Naess může přemýšlet o  tom, že 
je zapotřebí se vžít třeba do antilopy, ale Burian to sám od 
sebe umí. Podívejte se na jeho portréty předků člověka, nej‑
sou to antropologické typy, ale skuteční jedinci, jako by se 
Burian napojoval na strom lidských předků, ale také tušil, 
jak přemýšlí dinosaurus. Určitě mu v  tomto vyciťování 
pomohli kolegové paleontologové, kteří byli s  pravěkým 
světem sžiti a měli jej promyšlený.

Teprve když se člověk k stáru trochu naučí pohybovat se 
časem a  cítit minulost jako něco hodně živého a  některá 
zvířata jako posvátná, tak začne rozeznávat intuitivní 
suverenitu, s  jakou se Burian, poutník bezčasím (no‑
time) pohyboval v  cizích krajích a  jiných časech. Tohle 
není nic snadného a  kromě přirozené vlohy vyžaduje 
usilovné studium detailů, které jsou procítěny. Možná 
mu chlapecká návštěva nedaleké jeskyně Šipky otevřela 
nějakou časoškvíru. Všimněte si, že pokud Burian kreslí 
z  vlastní vůle, a  nikoliv na objednávku, častěji kreslí tote‑
mová zvířata, jako jsou mamuti nebo medvědi. Je tu vztah 
mezi druhy zvířat zobrazovaných paleolitickým umělcem 
i  Burianem. Jedná se o  nějakou přirozenou míru splynutí 
obou.

Dalším podstatným vtiskem musel být trampink, a  to 
v  podání zhruba roku 1920. Od Boba Hurikána či Rady 
a  Žáka víme, jak trampové cítili a  jak žili. Dnes tomu 
říkáme romantika, ale jedná se o hlubší a složitější pocit – 
uvolnění se od tíže doby, osvobození se od města, studená 
voda po ránu, píseň a  závan dobrodružství. Odtud je jen 
krok ke kresbám kouzelníků a šamanů a později celá série 
obrazů o  mužích tvůrcích vyřezávajících mamuta či for‑
mujících Věstonickou Venuši. Zde již volně vane indiánský 
duch, a dokonce jedna z nejkrásnějších českých kreseb 20. 
století – kresba šílené Viktorky o  magické, hvězdné noci 
má v  sobě něco indiánského. Však také Burianem ilustro‑
vaná „Babička“ Boženy Němcové je na antikvárním trhu 
snad ještě nedostupnější než knihy ilustrované Štýrským 
či Toyen.

Gustav Klimt ve svých podvědomých kresbách „rybí krve“ 
je pokládán za prvního praktika psychoanalýzy ještě před 
tím, než ji pro svět naformuloval jeho kolega Sigmund 
Freud. Ale když se soustředíme na Burianovy obrazy, tak 
nalezneme nějakou na první pohled nenápadnou, ale 
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hluboce prožitou filosofii přírody a  jasného, přímočarého, 
svobodného vztahu k životu. Tady se Burian stává učitelem, 
který nechce učit, ale sdílet a  sloužit velice hlubokému 
a  dlouho trvajícímu světu zvířat, odvahy a  věčných tajem‑
ství. Lidé to tuší a sbírají jeho knihy, neboť jim dávají prosté 
a silné věci. Proto si myslím, že jeho srovnání s Mikulášem 
Alšem není od věci a umělců jeho spontánní pronikavosti se 
rodí sotva pár za století.

Velká kolekce Burianových obrazů, hlavně těch týka‑
jících se člověka a  zvířat doby ledové, je umístěna v  Brně 
v pavilonu Anthropos, zatímco starší rekonstrukce můžete 
zhlédnout v  Zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Kdo 
má rád Burianovy ilustrace, měl by vidět skutečné ob‑
razy, protože reprodukce špatně zobrazují tu tajemnou 
záležitost, které Adorno říkal „aura“.

Collier John (1884–1968): člověk který pomohl Indiánům 
víc než kdo jiný. V letech 1933–1945 sloužil jako Komisař 
pro indiánské záležitosti. V  roce 1947 vydal vynikající út‑
lou knihu „Indians of the Americas“, ve které shrnul 25 
let životních zkušeností. Příběh amerického Indiána, tak, 
jak prochází staletími, vynáší na povrch tři charakteristiky, 
které běžný člověk dosahuje pouze za využití hlubokých so-
ciálních dovedností. Je to psychologická zralost, mnohost-
rannost a  intenzita života v  rámci smířeného klidu. Tento 
klid v sobě obsahuje běžný život i vědomí tragického osudu… 
Indiáni ukazují na nebe, kde se klene Mléčná dráha, ale také 
upozorní, že Mléčná dráha má řadu výběžků, cest člověka 
vesmírem, které nevedou nikam.

Durham Jimmie (*1940): významný umělec indiánského 
původu – Čerokí, básník, aktivista, přemýšlivý člověk. 
Jednou jako umělecké představení ukamenoval ledničku. 
Jindy řekl, že to, že se budovy ve městě opakují, nás vede 
k  přesvědčení, že svět je stabilní. Počátkem 90. let přijel 
do kláštera v Plasech, kde Miloš Vojtěchovský organizoval 
v rámci Nadace Hermit setkání desítek významných umělců. 
Nic neříkal, chodil kolem, vyřezával nějakou hůl. Pak ji za‑
bodl do země a odjel. Neměl tam už co dělat. Interpretace 
může být dvojí – buď se jednalo o  „praying stick“, tedy 
hůl reprezentující něco vyššího, k  čemu se modlíme a  ob‑
dobu totemu, nebo nalezení „axis mundi“, osy světa, což 
třeba může být osa teepee. Myslím si, že se mu jednalo 
o  ceremonii, o  přání, aby mladá česká společnost nalezla 
nějaký střed a ideál. Přírodní obdobou modlících se holí či 
kůlů jsou pro Navahy pískovcové skalní věže (Monument 
Valley). Možná i  proto máme rádi Prachovské skály, je 
to totemová oblast a  pravěké svatyně jako třeba Čertova 
ruka v  Českém ráji. V  rozhovoru s  Manuelem Cirauquim 
(Bombsite) říká: Nechci o  těch starých dnech mluvit, ale 
v  sedmdesátých letech, když jsme měli Americké indiánské 
hnutí, tak jsme ztratili 300 členů hnutí. Byli zavražděni 
FBI, policií, policií z indiánského byra… V našem stupidním 
malém hnutí nás není mnoho. Jimmie Durham žije v Evropě, 
jeho dílo je inspirativní a vlastně se netýká umění. Pokud je 
jeho informace o zabíjení indiánských aktivistů ještě v 70. 
letech alespoň částečně pravdivá (mnoho Indiánů tomu 
věří), pak lépe rozumíme vzájemné nedůvěře, je to jako by 
indiánské války stále ještě pokračovaly, i když teď je zrovna 
mír. Durhamův návod na ukamenování ledničky: koupíte 
si ledničku, přivážete ke stromu, házíte po ní kamení tak 
dlouho, dokud není mrtvá. Pochopíte, proč to děláte. *** 
Pro nás Čechy se již lednička stala součástí kulturní identity, 
protože již nejméně od vrcholného středověku používáme 
ledové sklepy, ale měl jsem nedávno vážný rozhovor s naší 

televizí, že by se měla polepšit jinak jí čeká durhamovský 
projekt.

DVA: česká hudební skupina, o které se někdy hovoří jako 
o  indiánské. Nápaditá, příjemná hudba vtipně používá 
neexistujících jazyků. Jejich tvorbu rovněž v neexistujícím 
jazyku (ale s  českým překladem) interpretuje kavárenský 
Indián Pavel Malý Klusák ben Velký Klusák. Upozorňuje, 
že u nás se postupům spontánní hudby hodně blížila kapela 
Žabí hlen a že o ne‑evropskou inspiraci vážné hudby měli 
zájem Jan Rychlík a  Rudolf Komorous. Hudby ovlivněné 
americkou krajinou a jejím mýtem je doopravdy hodně a je 
nutné říct, že se jedná víc o bělošský než indiánský pohled 
na svět. Ze starší evropské tradice můžeme jmenovat 

„Indian Queen“ od nejvýznamnějšího anglického barokního 
skladatele Henry Purcella (1695) a  operu‑balet Jeana 
Phillipa Rameaua „Les Indes galantes“, jehož čtvrté jed‑
nání je založeno na milostném příběhu dcery indiánského 
pohlavára. Základem opery je historická návštěva indián‑
ských náčelníků v  Paříži v  roce 1725, kam byli vysláni na 
setkání s Ludvíkem XV. V průběhu 20. století vznikla řada 
děl, které můžeme zařadit do oblasti „Má americká vlast“, 
jako je např. „Appalachian Spring“ od Aarona Coplanda 
až po „Canyon“ Philipa Glasse. Rádi bychom doporučili 
tyto tituly: John Cage – In a  landscape, Imaginary land‑
scapes; Charles Ives – Concord Sonata přímo ovlivněná 
Thoreauem, Emersonem a  Whitmanem, Unaswered 
question a  Universe Symphony; William Schuman – díla 
na texty Walta Whitmana; Harry Partch (svého času 
spřízněný s tuláky a hudbou Indiánů Yaqui) – „And on the 
Seventh Day, Petals Fell in Petaluma“; Le Monte Young – 
experimentální, místy neposlouchatelná hudba založená 
na peyotlových snech a produkujících skladby s dlouhými 
názvy, jako je např. „The Tortoise Recalling the Drone of 
the Holy Numbers as they were Revealed in the Dreams of 
the Whirlwind and the Obsidian Gong, Illuminated by the 
Sawmill, the Green Sawtooth Ocelot and the High-Tension 
Line Stepdown Transformer“ a Paulino Oliveros s jejím kon‑
ceptem „deep listening“ – hlubokého naslouchání.

Dvořák Antonín alias Anton Dvorak (1841–1904): v roce 
1891 odjíždí do USA, kde se má stát zakladatelem americké 
klasické hudby. Opakuje však, že v  Americe píše českou 
hudbu s americkými motivy. Napsal Novosvětskou (1893), 
ve které Správa národního parku Grand Canyon slyší oh‑
las velkého kaňonu. Při návštěvě české osady Spillville 
poslouchá zpěvy a  tance Indiánů Kikapoo, kteří v  indián‑
ských válkách kdysi pomáhali Tekumsehovi, ale teď už to 
jsou bídníci. V  téměř skandálním, prorockém rozhovoru 
pro New York Herald se v  článku „Real value of Negro 
melodies (1893)“ vyjadřuje v  tom smyslu, že budoucnost 
americké hudby je v hudbě černošské a indiánské, a to de‑
setiletí před vítězstvím jazzu. Dobová diskuse je nesmírně 
zajímavá (např. Boston Herald, 28. 5. 1893), Dvořákovi 
oponenti zcela správně a  věcně uvádějí Dvořákovy 
názory na správnou míru, ale jejich racionalita se stejně 
časem (nejpozději za George Gershwina) musí sklonit 
před správně cítěnou Dvořákovou hudební iracionalitou. 
Komponoval několik náčrtů pro operu Hiawatha, ale nikdy 
ji neuskutečnil. Dvořák se vyjadřoval klasickým způsobem, 
ale cítil moderně a  věčně; měl rád příbramské horníky 
a dlouho před Messianem poslouchal ptáky, v Čechách dro‑
zda a  žluvu, v  Americe pěnkavovitou tanagru (asi to byla 
rozšířená Pheucticus melanocephalus). O  jeho americkém 
životě pojednávají čtyři beletristické knížky: „Spirituál 
bílého muže“ od Zdeňka Mahlera (1990), Gosmanův 
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„Podzim v  Novém světě“ (1991), Škvoreckého „Veselý sen 
o Dvořákovi“ (1982) a Ivanovova „Novosvětská“ (1984).

Friml Rudolf (1879–1972): hudebník, jeden ze 
zakladatelů amerického hudebního divadla, v  Americe je 
víc znám, než u nás; autor „Indiánské písně lásky“ a „Krále 
tuláků“. Náleží Broadwayi, a nikoliv lesu, ale je čestné jej 
zde zmínit. Studoval u  Antonína Dvořáka. Jednou tvrdil 
že pomocí Ouija tabule (destička s  písmeny) komunikuje 
s  duchem zemřelého skladatele Victora Herberta, který 
mu radí noty. Kamarádil se s nadaným Antonem Seidlem, 
původem z  Pešti, který provedl Dvořákovu Novosvětskou 
a pomáhal Griegovi s realizací jeho „Lyrická suity“.

Gans Joachim-Chajjím (poslední zpráva 1596): žid 
z  České Lípy, znalec nerostů, člověk rudolfínské doby. 
V  roce 1585 vyplula z  Plymouthu Greenvillova výprava, 
která měla v  Karolíně založit první bělošskou osadu. Po 
přistání se Gans věnuje geologii, ale osadníkům docházejí 
zásoby. Dochází ke střetům s Indiány, naštěstí v roce 1586 
dorazí expedice vedená Francisem Drakem, pak přijde 
bouře a  zničí úrodu. Osadníci se vracejí do Evropy. Gans 
pracuje v  anglických měděných dolech, je však uvězněn, 
propuštěn, odchází na kontinent a kupuje si dům v České 
Lípě. Ivan Sviták mu společně s  Hansem Trumpelem 
věnoval tenký, soukromý tisk „First Bohemians in America“ 
(1992).

Garibaldi Giuseppe (1807–1882): italský revolucionář, 
který kromě italských tažení bojoval za nezávislost 
Uruguaye a Brazílie. Na tomto místě jej připomínám kvůli 
malé anketě mezi našimi italskými a  řeckými příteli na 
téma, zda si jako malí hráli na Indiány. Nehráli, prošli jinou 
akulturací. Řekové dokonce neznají ani Vinnetoua. To je 
pak těžké budovat Evropskou unii.

Gilg-Jelínek Adam (1653–1710?): jezuitský misionář u in‑
diánského kmene Serí v mexické provincii Sonora. V roce 
1699 se spolu s Eusebiem China či Kina vydává podél řeky 
Colorado až k  přítoku Gila u  Yumy. Výsledkem cesty byla 
na svoji dobu dokonalá Chinova mapa Kalifornie. Sepisuje 
indiánské slovníky kmene Pima a  Seri, které zůstaly v  ru‑
kopisu.

Gold Peter: současný americký antropolog a  etnomuziko‑
log, který působil na řadě univerzit a  v  muzeích. Pobýval, 
jak u Indiánů, tak opakovaně i v Tibetu. Troufl si na srovná‑
vací studii navažské a tibetské spirituality „Posvátná tajem-
ství Navahů a Tibeťanů“ (česky Pragma, 2000).

Hrdlička Aleš (1869–1943): neúnavný český antropolog, 
který projezdil celý svět a  shromáždil sbírku 15 tisíc lid‑
ských pozůstatků z  celého světa, tedy celý multikulturní 
hřbitov. Když mu bylo 13 let, tak se rodiče přestěhovali do 
New Yorku, od mládí tvrdě pracoval v továrně na doutníky. 
Pak onemocněl a  místní rabín mu poradil, aby studoval 
medicínu. Měřil lidské pozůstatky, dospěl k  názoru, že 
lidé pocházejí z  jednoho společného předka, později pro 
nacisty byl postoj, který neuznával rasy, nepřijatelný. Byl 
dobrý chodec a občas psal články o české kultuře, civilizaci, 
a  dokonce malířství. Působil mezi Indiány Pima, Apači 
a  pracoval v  kaňonu Chaco. Měřil a  měřil. Postupně pro‑
jezdil skoro celý svět, ale jeho hlavním tématem zůstává 
spojení Sibiře a  Severní Ameriky. Jako první na základě 
tisíců měření doložil, že Indiáni přišli do Ameriky poměrně 

nedávno, a  to ze Sibiře (Peopling of America, 1915). 
Publikoval stovky vědeckých prací, a  to včetně několika 
kulturně antropologických pozorování třeba o kráse nebo 
indiánských pastích na zvěř. Psal příspěvky do důležité 
monografie „Handbook of American Indians north of 
Mexico“ (1910). K  přátelům a  domorodcům byl milý 
a  působil trochu potrhle a  naivně. K  soupeřům se choval 
poměrně nevybíravě. S  lidskými pozůstatky pracoval, jak 
bylo tehdy obvyklé, jako se studijním materiálem. Co 
nešlo měřit, jako třeba duše, tak nebral úplně vážně. Je to 
zakladatelská postava fyzické antropologie na americkém 
kontinentě, z jeho práce dodnes vycházejí názory na původ 
prvních Američanů. Ale přesto je ve způsobu, jakým bral 
do ruky pozůstatky lidí, něco neosobního a chladného. Tři 
všeobecné zákony šíření lidstva: 1, ve směru nejmenšího 
odporu; 2, ve směru největších slibností, zvláště co se týká po-
travy a podnebí; 3, tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, 
epidemií, tlakem svých či jiných lidí.

Frič Alberto Vojtěch (1882–1944): Čechy nemají podob‑
nou rodinu nadaných umělců, vědců a  revolucionářů, 
jako jsou Fričovi. A. V. Frič měl zřejmě největší zkušenost 
s  živými  Indiány ze všech Čechů 20. století. Působil 
výhradně v  Jižní Americe, byl to velký znalec kaktusů, 
a  dokonce experimentoval s  jejich narkotickými účinky, 
část jeho díla tedy patří do tradice současného peyotismu 
a  Native American Church, a  to dlouho před Castanedou 
a hipíky. Po souboji s jaguárem, při kterém téměř zahynul, 
získal mezi Indiány obrovské renomé. Oženil se s Indiánkou 
Černou kachnou, narodila se jim dcera Hermína‑Hermínie, 
o které se Fričova rodina dozvěděla až nedávno. Frič odjel 
v  době, kdy jeho žena byla těhotná. Čtyři své příbuzné 
naučil střílet z pušky, aby rodině zajišťovali potravu. Podle 
všeho jej Lorai – Černá kachna velmi milovala a Frič si to 
uvědomil, až na palubě parníčku, který jej odvážel. V tomto 
rozpoložení srazil pěstí k  zemi neodbytného cestujícího. 
Lorai zpívala píseň žalu. Deset let na něj čekala a  pak se 
znovu provdala, ale až do konce života zůstala smutná 
a sklíčená.

Hermínin nejstarší syn Rodolfo z kmene Čamakoko nap‑
sal pro poučení Čechů „Indiánskou knížku“ (2012), což 
je pozoruhodný, dojemný česko‑indiánský projekt, který 
vyústil v  dar stáda krav, aby Čamakokové měli z  čeho 
žít. Frič má asi 200 indiánských potomků. Kromě řady 
vědeckých pojednání Frič napsal tři slavné dobrodružné 
knihy s ilustracemi Zdeňka Buriana – Hadí ostrov, Dlouhý 
lovec a  Strýček Indián. „Kde bych se byl nadál, že právě 
v této zemi najdu to, co jsem marně všude hledal – přátelství. 
Že mezi těmito divochy, o  nichž se vypravují horší věci, než 
s  kterými se potkáváme v  jejich vlastní syrové mytologii, že 
mezi nimi potkám uvolněné rozesmáté tváře a dobrácky vtip-
kující starce, že já, cizinec s jinou pletí, nepochopitelným ja-
zykem a zvyky budu přijat tak upřímně do jejich středu, a co 
víc – že se mezi nimi budu cítit jako mezi svými...“ Frič hodně 
psal a přednášel, takže jeho pohled na indiánské války a roli 
bělochů dál přispěl k  rozvoji „sládkovské“ tradice děsící 
se „indiánských hrobů“. Je dalším z lidí, který výrazně for‑
moval duši českých Indiánů jako spolutvůrce tradice, která 
je svým zaujetím a  pocitem „být mezi svými“ odlišná od 
zbytku Evropy.

Fritz Samuel (1654–1725): jezuitský misionář, autor po‑
drobné mapy amazonského povodí. Stal se misionářem 
u  kmene Omaguů a  jako správný jezuita ovládal několik 
jazyků, sepsal indiánský slovník „Grammatica y 
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Vocabulario de las lenguas Omagua y Xebera“. Hodně ces‑
toval, sestavoval mapy, popisoval tehdejší indiánský život, 
který se brzy změnil. Několik aspektů je důležitých – v jižní 
Americe pracovalo pravděpodobně kolem 200 misionářů 
z Čech (jiné prameny uvádějí 130–150). Většina z nich byli 
jezuité a  prošli Klementinem, na jehož chodbách nalez‑
neme téměř neznámé barokní fresky z indiánského života. 
Zatímco u  Navahů působili hlavně španělští františkáni 
(podle jejich misií jsou nazvána všechna ta San Francisca), 
kteří v  krutém prostředí dovedli být rovněž krutí, tak je‑
zuitský přístup byl víc antropologický, začínal znalostí 
jazyka a  zvyků, zřejmě v  něm bylo víc psychologické ma‑
nipulace, ale často i  ochrany indiánských kmenů. České 
působení mezi Indiány Severní Ameriky není s  výjimkou 
Aleše Hrdličky příliš významné, ale v Jižní Americe se jedná 
o  velký vklad – popisy zvyků, mapy a  slovníky, a  to z  dob, 
kdy indiánská kultura byla ještě původní a silná.

Emerson Ralph Waldo (1802–1882): ještě nedávno byl 
považován za největšího nesoustavného amerického filoso‑
fa 19. století, dnes začíná být pozapomenut, protože na naši 
dobu je příliš formální a ušlechtilý. Dílem dlí v anglické ro‑
mantické a esejistické tradici a o Americe toho vlastně moc 
neříká. Je sympatický svým pojetím fragmentárního osví‑
cení, jeho verše a věty přinášejí periodický vhled v noblesní 
část světa. Zmiňuji jej na tomto místě kvůli eseji „Příroda“ 
(1836), důrazu na soběstačnost, znalosti indické filosofie 
(Brahma) a překladům perských mystiků (Saadí). Je dobré 
znát alespoň tři americká díla 19. století, je to výše zmíněná 

„Příroda“, dále Thoreaův esej „Chůze“ a  „Walden“ a  na‑
konec dílo Walta Whitmana. (Asi bych k tomuto seznamu 
ještě přidal Cooperova Posledního Mohykána.) Žil v době, 
která končí A. Dvořákem, kdy ještě americká kultura byla 
hlavně trochu jiná evropská kultura. Viz např. monografii 
R. Rulanda a M. Bradburyho „Od puritanismu k modern‑
ismu“ (1997). Emerson: „vnímáme Ameriku jako báseň“. 
Anebo jinde: „Proč bychom také my nemohli najít vlastní 
vztah k vesmíru?“. Jinak poslední Mohykán nebyl poslední, 
kmene se jejich údajné vymření stále nepříjemně dotýká.

Haenke Tadeáš (1761–1817): botanik, vzduchoplavec‑
experimentátor (první vypuštění balonu u nás), dobrodruh 
z  donucení, objevitel desítek druhů nových rostlin včetně 
pověstné viktorie královské, rovněž se zabýval čilským 
ledkem, výrobou střelného prachu a  fungoval jako vládní 
komisař pro Indiány Chiriguaní. Působil hlavně v  Bolívii. 
Zemřel jedem. Jeden ze světově nejvýznamnějších českých 
přírodovědců všech dob.

Havlasa Jan (1883–1964): za první republiky velmi známý 
romantizující český cestovatel, který se věnoval zejména 
Japonsku, nicméně pobýval i v Americe. V roce 1916 vydal 
po vzoru Sládkových „Amerických obrázků“ knihu „Listy 
ze San Franciska“.

Hedin Sven (1865–1952): cestovatel v  Rusku, Číně 
a  Tibetu, jeho dílo (část byla přeložena do češtiny) čítá 
přes 50 svazků. Měl velký význam pro rozvoj Číny, protože 
jako první navrhoval vhodná místa pro přehrady, silnice 
a  železnice. Velmi pečlivě postupoval při zobrazování kra‑
jiny a  lidí ať již při mapování, fotografování, nebo kresbě. 
Měl velkou vizuální paměť. Na tomto místě jej připomínáme 
pro opakované tvrzení, jak se lidé střední Asie podobají 
americkým Indiánům. Podobnost je ještě hlubší a  netýká 
se jen vzhledu, ale také mnoha postojů k životu. Tato okol‑

nost nás znepokojuje, protože na místě – ať již mezi Indiány, 
nebo Tibeťany, či Mongoly – vidíte, že není náhodná a že je 
těžko výsledkem jenom nějakého kulturního paralelismu. 
Cítíte, ale obtížně můžete dokázat společné kořeny, jenže ty 
by v tomto případě sahaly víc jak deset tisíc let do minulosti, 
zatímco kultura se podle současného pojetí proměňuje 
mnohem rychleji. Pokud bychom vzali vážně tisíciletou 
kulturní, tedy emoční tradici, pak se třeba nebudeme divit 
tomu, že někteří lidé se cítí špatně v  plné tramvaji – lovci 
a sběrači byli zvyklí na samotu a prostor.

Heřman Augustin (asi 1600 – asi 1686): český kolonista, 
původním povoláním rovněž pirát, dvakrát radním v New 
Yorku, tehdy Nieuw Amsterdam. V  roce 1660 vystupuje 
jako vyjednávač ve válce mezi Angličany a  Nizozemci. 
Vstoupil do služeb lorda Baltimora, putoval divočinou, 
vytvořil mapu Marylandu a  Virginie. Za toto dílo dostal 
rozsáhlé panství Bohemia Manor a později i titul lorda. Je 
autorem všude publikovaného pohledu na New York (1656 
tisk Jana Visschera). V Marylandu jsou po něm pojmenová‑
na dvě města.

Chládek Stanislav (současník): narodil se v  Brně a  žil 
v  moravských Hrotovicích. Vystudoval na Vysoké škole 
chemicko‑technologické v  Praze. V  r. 1969 emigroval 
do USA a  pracoval v  několika akademických institucích 
jako výzkumný pracovník a  profesor biochemie. Jako 
člen československého národního týmu několik let závo‑
dil na kajaku. Se svou ženou Emou v  roce 1965 vyhrál 
mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě a  mnohokrát 
i  mistrovství republiky. V  osmdesátých letech začal jez‑
dit na mořském kajaku a  účastnil se mnoha kajakářských 
expedic po světových mořích, včetně výprav okolo Velké 
Británie, USA, Francie, Jugoslávie, Antarktidy, Aljašky 
a  Aleutských ostrovů. Během výprav na mořském kajaku 
kolem Britských ostrovů a Irska studoval keltskou historii 
a  mytologii. V  současné době se zabývá archeologickým 
průzkumem Aleutských ostrovů. Dvanáct let bádal v  rit‑
uálních jeskyních starých Mayů, o  kterých napsal dvě po‑
zoruhodné knihy, ze kterých pochopíme určitou temnotu 
tohoto náboženství. Například po příchodu křesťanství je 
doloženo ukřižování malých dětí, protože Kristova oběť 
nebyla dostačující. 

Ve své poslední knize (Academia 2013) vrhá určité světlo 
na postavu castanedovského čaroděje Dona Juana. Píše: 

„Mayové Ch’ol, kteří žijí ve vesnici Joloniel v  mexickém 
státě Chiapasu, oslavují květnový Den kříže modlitbami, 
které odříkává mayský rituální představený tatuch ve 
vesnickém katolickém kostele. Oslava pokračuje poutí 
do nedaleké jeskyně Jolja a  místní s  sebou nesou obraz 
Panny Marie, který se obvykle nachází na oltáři v kostele ve 
vesnici. Obřady se přesouvají do malé jeskyňky přímo pod 
předkolumbovské malby a pokračují oběťmi a modlitbami 
za déšť k horskému bohu jménem Don Juan. Zdá se, že Don 
Juan je křížencem mezi starým mayským bohem, možná 
Itzamnou, a křesťanským světcem. Tvrdí se, že žije v jeskyni 
a projevuje se jako závan chladného vzduchu. 

Kamel Jan Jiří (1661–1706): lékárník, botanik, misionář. 
Nějakou dobu pobyl v  Mexiku, ale jeho hlavní působiště 
bylo na Filipínách, je po něm nazvána kamélie, kterou 
však nikdy nespatřil. Vydal Historia plantarum (I–III. Vol., 
Londýn, 1704).
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Komenský Jan Amos (1592–1670): projevoval velký 
zájem o  Ameriku a  to, jak se zdá, ze dvou důvodů – tím 
prvním byla možnost založení nového řádu světa 
založeného na smíru a  evangelizaci a  tím druhým byla 
slavná několik staletí trvající diskuse, která začala ve 
Vallaloidu v roce 1550 tvrzením dvorního kronikáře Ginése 
de Sepúlvedy a biskupa Bartolomé de las Casas o postavení 
Indiánů. Kronikář hájil názor, že Indiáni jsou ve stavu 
přirozeného otroctví, zatímco las Casas zastával zcela mod‑
erní názor, že každý člověk se rodí svobodný. Sepúlvedova 
kniha „O spravedlivé válce proti Indiánům“ byla dokonce 
zakázána inkvizicí, ale na věci to prakticky nic nezměnilo, 
protože intelektuálové seděli v  Madridu a  Indiáni na 
Amazonce. Komenský si dělal výpisky např. z německého 
vydání slavné monografie José de Acosty „Historia natu‑
ral y moral de las Indias“ (1590 v  Seville, o  něco později 
německý překlad), ale jím připravované „Theatrum“ bylo 
i  se všemi indiánskými poznámkami zničeno při požáru 
Lešna. Komenský věnoval pozornost domorodým jazykům, 
jako je kečuánština. Myslím, že Komenského nejvíc ze 
všeho lákala tehdy poměrně obecná myšlenka o  založení 
svobodné náboženské kolonie nepostižené evropským 
duchovním morem, jakou se snažili uskutečnit puritáni 
a další protestantské skupiny či v jižní Americe jezuité. Tato 
myšlenka byla živá ještě po staletích a přispěla k formování 
samotných základů Spojených států, které ve své podstatě 
jsou – a  do značné míry zůstávají – náboženským projek‑
tem (viz kapitola o dnešní apokalypse).

Kroupa Bohuslav (1838–1912): neklidný malíř. V  roce 
1870 po řadě evropských cest přijal místo ilustrátora 
v  Montrealu, kde přispíval do Canadian Illustrated News 
a dalších novin. V jejich službě putoval Kanadou. Ilustroval 
cestopis expedice Sadforda Fleminga „From ocean to 
ocean…“. Odjel do Kalifornie, zamířil na Colorado Plateau, 
v  Tucsonu se na pět měsíců přidružil ke skupině Indiánů 
z  kmene Parušapatů. Studoval jejich život a  kreslil je. 
Prošel řadu zemí, vrátil se do Evropy a  působil hlavně ve 
Skotsku a později v Praze. Své cestopisné zkušenosti uložil 
v  díle „An Artist ´s  Tour through America and Sandwich 
Islands“ (Londýn, 1890). Několik jeho článků a  kreseb 
nalezneme ve Světozoru z  1878, jsou velmi kvalitní, re‑
alistické, ale s  romantickým duchem (např. indiánské 
pohřebiště). Pozůstalost je podle Prokopa Tomana uložena 
v  Náprstkově muzeu. V  Severní Americe působilo málo 
českých umělců – V. Preissig, F. T. Šimon, a zejména tehdy 
velmi významný Jan C. Vondrouš, který v  cizině získal 
několik prestižních ocenění za grafiku. Víc je však zajímala 
světla velkoměsta než stíny prérie. Preissig nicméně vytiskl 
barevný linořez s  postavou Walta Whitmana ukazujícího 
na okolní harmonickou krajinu, kde bok po boku stojí 
domky osadníků i  indiánská teepee. Je to nenápadná, ale 
utopicky angažovaná grafika.

Laib Wolfgang (*1950): německý umělec, nejprve proslul 
mléčnými kameny – tedy mramorovými kvádry, do kterých 
byly vyhloubena miska zarovnaná mlékem do jedné roviny 
s  kamenem. Výměna mléka byla každodenním rituálem. 
Celý život pracoval s  pylem různých rostlin a  barev. Kdo 
chce pochopit, co může pyl znamenat pro navažské pískové 
kresby nebo apačské rituály, tak ať si projde katalogy jeho 
tichého, výrazného díla, nebo od jara do podzimu sbírá pyl 
a pak si z něj vysype čtverec nebo kruh.

Longfellow Henry Wadsworth (1807–1882): americký 
Vrchlický, za dobu svého života považován za největšího 
amerického básníka, dnes nečtený klasik, další americký 
Evropan, ale člověk citlivý a  laskavý. Celé dílo – až na zá‑
pisky z  cest – je na internetu: navštívil Prahu, pozoroval 
mlhy nad řekou a  napsal o  ní průměrnou romantickou 
báseň o městu obleženém duchy. V roce 1855 vydal „Píseň 
o Hiawathovi“ složenou z indiánských mýtů. Myslím, že ji 
psal podle Eddy. V  každém případě se jedná o  průlomový 
čin, vzápětí třicet dalších vydání. Americe se otevřel 
svět ušlechtilého Indiána. O  pár let později vydává další 
poeticko‑politický manifest „Básně o  otroctví“, které byly 
opět přijaty podobně jako u  nás Čechovy „Písně otroka“. 
Longfellow psal v pracovně, Whitman mezi živly. Whitman 
přežil.

Luna James (*1950): umělec, performer indiánského 
původu, který pěkně pracuje s  ironií a  humorem ne‑amer‑
ického, ale spíše českého typu. Vystoupí třeba v  muzeu 
a  jemným melodickým hlasem nabádá publikum, aby se 
nechalo vyfotit se skutečným Indiánem. Obléká se přitom 
nejprve do tradičního indiánského obleku a  nakonec 
přijde v džínách. V prvním případě na něj lidé stojí fronty, 
v  posledním už nikoho nezajímá. Publiku pak vysvětlí, 
že Amerika nemá ráda pravdu, ale romanci. Myslím, že 
základní postoj jeho života se dá vyjádřit slovem, které 
často používá – „emendatio“. Znamená to něco jako 

„zlepšení“, ale v Lunově pojetí se jedná o „Healing ceremo‑
ny“, kdy prostřednictvím vhledu do situace a  následující 

„rituální“ performance se snaží vytvořit takovou akci, která 
lidem cosi ukáže, a tím dojde ke zlepšení či ozdravení. Je to 
Black Horse, ale v prostředí současného světového umění.

Mach Josef (1883–1951): rouhač a  cynik, básník, kdysi 
přítel Jaroslava Haška. Chodil jsem na četné tajné schůze, 
kde řádila anarchie v  plné hrůze... V  roce 1912 odjel do 
Ameriky, kde žil deset let, vydělával si jako učitel a novinář. 
Autor anarchisticko‑erotické sbírky „Robinson Krusoe“ 
a  zádumčivě humoristických básní „Plavba do Ameriky“. 
Pokud v  tomto svazku zbude místo, tak vám předvedeme 
nějakou jeho báseň, aby bylo hned jasné, co to bylo za živla.

Matthews Washington (1843–1905): původně lékař, 
který se oženil s  Indiánkou. Zakladatelská postava studia 
navažských legend (Navajo Legends, 1897) a  rituálů, byl 
zasvěcen do ceremonií. Působil ve Fort Wingate. Každý, 
kdo se zabývá Navahy, se s  jeho střízlivým, věcným 
a důvěryhodným popisem lidí a země musí seznámit.

May Karl (1842–1912): redaktor ústeckého časopisu 
„Doly a  hutě“. Nějakou dobu žil v  hotelu Herzig‑Srdíčko 
pod Průčelskou soutěskou v  Brné jižně od Ústí nad 
Labem, kde psal román „Vánoce“ a  možná i  další díla. 
Nejjednodušší a velmi krásná cesta, jak se z Brné dostat do 
Ústí bylo nasednout na přívoz v Brné a pod skalisky Vrkoče 
s  jedním z  největších českých vodopádů projít pěšinou ve 
skalnaté stráni směrem na Soudný vrch a odtud prastarou 
Solní ulicí k branám města. Cestou se otevírají pohledy na 
labský kaňon a  siluetu Střekova. Byla to tehdy oblíbená 
výletní trasa. Není to nikde doloženo, ale domnívám se, že 
touto cestou May chodíval a  promýšlel zde motivy svých 
románů. Tady někde v  labských skalách možná přežívá 
duch Vinnetoua.
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Nakai Carlos (*1946): flétnista indiánského původu 
(Navajo a  Ute) z  Flagstaffu, který natočil tři desítky alb 
a několikrát byl nominován na cenu Grammy. Jeho krásná 
hudba plná prostoru je na jednu stranu vychvalována, 
protože v  80. letech podnítila zájem o  indiánskou kul‑
turu. Na druhou stranu je zatracována jako příliš líbivá 
a  odpovídající vkusu bílých, sentimentálně – mysticky 
naladěných Američanů. Je to však dobrý úvod třeba k  pís‑
ním peyotlového obřadu, které mohly být na CD zazna‑
menány, nebo k syrovějším projevům místní etnické hudby.

Náprstek Vojtěch (1826–1894): vlastenec, „Amerikán“, 
svého času prodavač rakví. V  USA žil deset let. Rychle 
pochopil, že vznikající česká společnost potřebuje fungující 
moderní organizace, jako jsou knihovny nebo Klub českých 
turistů. Jeho obdivuhodné organizační, sběratelské 
a  mecenášské dílo se nese hlavně v  duchu pokroku. Měl 
zájem o  národopis (kulturní antropologii), účastnil se 
mírové mise k Dakotům. Kdyby si ale měl vybrat žárovku 
nebo luk, tak sáhne po žárovce.

Neumann Josef (1648–1732): další významný český, je‑
zuitský antropolog a misionář, který působil mezi slavnými 
běžci Tarahumary, co uběhnou až 200 km. V  roce 1730 
sepsal „Historii povstání Tarahumarů“, což je klasický 
titul. Zatímco v  novější době vyšlo několik výborů dopisů 
českých misionářů v  Indii a  Číně, tak řada indiánských 
a dalších národopisných rukopisů a knih čeká na česká vy‑
dání, překlady a kritické edice.

Moravští bratři (1772): protestantská misionářská církev 
původně založená moravskými pobělohorskými exulanty, 
která působila na více kontinentech, mimo jiné i  mezi 
Indiány Severní Ameriky.

Paclt Čeněk (1813–1887): dobrodruh, psanec, neohrožený 
člověk, v  letech 1846–1848 bojoval na americké straně 
ve válce proti Mexiku, pak se účastnil (naštěstí trochu 
lítostivě) tažení proti Seminolům na Floridě. Později pros‑
pektor v Austrálii a Jižní Africe.

Piňosová Kateřina (současník): vytváří velké barevné 
kresby s  jakoby indiánskými motivy. Přicházejí k ní různé 
bytosti většinou rostlin, stromů, ale třeba i  vnitřních 
orgánů, a  říkají si o  zpodobnění. Nejsou to kopie ani 
parafráze indiánského světa, ale napojování se na podobný 
svět. Členka pražské Surrealistické skupiny, malířka, který 
bude jednou zapomenuta, nebo slavná. Ilustrovala „Útržky 
ze zápisků mrtvého přírodovědce“ od Jana Evengelisty 
Purkyněho, které se podobají slavné eseji „Eureka“ od A. E. 
Poea či „Knížce o životě po smrti“ od Gustava T. Fechnera.

Pohl Johann Baptist (1782–1834): „proto‑frič“, rodák 
z  České Kamenice, botanik, geolog, vystudoval lékařství, 
polyhistor. Sloužil jako lékař a  později botanik v  pražské 
zahradě Kanálce. V  roce 1817 doprovázel arcikněžnu 
Leopoldinu do Brazílie, kam se provdala za Dona Pedra, 
syna portugalského a  brazilského krále a  pak pokračoval 
v  pozici geologa na společné rakousko‑brazilské expedici 
organizované samotným Metternichem. Pak další čtyři 
roky sbíral rostliny, včetně řady neznámých druhů. Náleží 
mu jeden ze dvou prvních popisů manioku, což je na jižní 
polokouli plodina zhruba tak důležitá jako pro nás brambo‑
ry. Vrátil se s podlomeným zdravím, pracoval jako správce 

sbírek vídeňského Naturhistorische musea. Publikoval 
důležitý cestopis „Cesta do vnitrozemí Brazílie“ a základní 
dílo „Plantarum Brasiliae etc.“. Rovněž se věnoval české 
květeně. Dne 30. července 1822 bychom jej ráno potkali 
v  Chebu na náměstí, kde čekal na J. W. Goetha (německý 
básník a objevitel svařeného vína), aby se spolu mohli vydat 
na Komorní hůrku.

Pound Ezra (1885–1972): politicky kontroverzní bás‑
ník, svým dílem „Cantos“, jednou z  největších skladeb 
20. století, vytvořil přenosnou náhražku Britského muzea. 
Přímo navazuje na Whitmanův „Zpěv o mně“. Na Pounda 
zase navazuje William Carlos Williams eposem „Paterson“. 
Na Patersona nejspíš navazuje Gary Snyder dlouhou básní 

„Mountains and Rivers without End“. Všechny tyto básně 
obsahují kus světa či kus Ameriky, jsou způsobem, jakým 
země mluví k bělochům.

Richter Jindřich Václav (1653–1696): jezuitský misionář, 
který na horním toku Ucayali vedl několik trestných výprav 
proti Indiánům, ale později byl jimi zabit.

Röhr Jan (1692–1762): jezuitský misionář, který působil 
mezi bolivijskými Indiány a po velkém zemětřesení v roce 
1746 obnovil katedrálu v Limě.

Roezl Benedikt (1824–1885): botanik, zahradník, cesto‑
vatel, lovec orchidejí, mírný a vzdělaný muž. Mezi českými 
přírodovědci‑cestovateli nalezneme v  první řadě botaniky, 
pak geology a  později entomology. Roezl působil hlavně 
mezi Panamou a Kalifornií. V roce 1874 se vydal z Colorada 
přes oblast Four Corners dál na jih. Na této cestě nas‑
bíral sto tisíc orchidejí. Roezl má tuze pěkný pomník na 
Karlově náměstí proti Faustovu domu. Nechaly jej postavit 
zahraniční zahradnické spolky a tím naštvaly Čechy, kteří 
ani netušili, jaký význam Roezl měl.

Ruprecht Falcký (1619–1682): ze světového hlediska 
pravděpodobně nejvýznamnější člověk, jaký se kdy v Praze 
narodil, tady bych správně měl napsat tři vykřičníky, 
abych tuto informaci skutečně zdůraznil, ale my to ve své 
středoevropské zahleděnosti ani netušíme. Již dětství bylo 
příznačně dobrodružné („sám doma“) – matka jej po bitvě 
na Bílé hoře zapomněla na Pražském hradě, ale Kryštof 
z Donína si na něj vzpomněl a vrátil jej rodině. Byl to slušný 
malíř a  grafik, téměř vynalezl novou grafickou techniku – 
mezzotintu. Měl si o  čem povídat s  Václavem Hollarem 
a také v jeho srubu visela Hollarova veduta Prahy. Byl jeden 
ze tří zakládajících členů londýnské Královské společnosti. 
Bojoval příliš mnoho bitev. Skupina King Crimson mu na 
albu „Lizzard“ věnovala dlouhou skladbu. Připomínáme 
jej na tomto místě z  jiného důvodu. Byl prvním ředitelem 
Společnosti Hudsonova zálivu a svého času asi i největším 
soukromým vlastníkem půdy na světě – tzv. Rupertovy 
země, která lemovala Hudsonův záliv. Hudson Bay 
Company sice obchodovala hlavně s  kožešinami, ale de 
facto vykonávala vládu nad území asi 80x větším, než je 
Česká republika, tedy o rozloze celé západní Evropy (zase 
bych přidal pár vykřičníků). Z  jejích obchodních stanic 
vznikla města, jako je Vancouver. Pro kanadskou iden‑
titu má Hudson Bay Company naprosto základní význam, 
a  to včetně několika staletí indiánských kontaktů, válek 
a obchodů. Na jejím počátku stojí rodák z Prahy.



46 ANTROPOWEBZIN 1/2013

Vrchlický Jaroslav (1853–1912): český básník, v šedesáti 
svazcích jeho díla nalezneme řadu přírodních básní, ale 
jinak stojí pevně zakotven v  evropské kultuře, a  zejména 
italské renesanci. Indiánská inspirace jej stejně jako Julia 
Zeyera minula (Poutí k  Eldorádu), neměli z  čeho čerpat 
a  Čechům té doby bylo víc zapotřebí přinést klasickou 
evropskou kulturu a  orientální báje. Jeho přítelem byl 
Antonín Klášterský, který překládal Longfellowa. Vrchlický 
se americkému světu nejvíc přibližuje při překládání Walta 
Whitmana.

„Kraj byl jako velká kniha, v které možno jasně číst, 
hladká skála zavírala poslední té knihy list“

Sax Tomáš Oximus (současník): bývalý karmelitánský 
mnich – bratr Jakub, který strávil sedm let na misiích 
u  jihoamerických Indiánů, zatím „poslední“ indiánský 
misionář z Čech. Ponoukáme jej, zatím marně, aby o svých 
zkušenostech napsal zprávu, protože má o  čem vyprávět. 

„Když jsme lovili, tak jenom tolik, kolik jsme snědli. Když jsme 
chytali ryby, tak jenom tolik, kolik jsme potřebovali. Hrozně 
se mi po nich stýská, dali mi víc než západní civilizace.“

Seton Ernest Thompson (1860–1946): významný, dnes 
skoro zapomenutý americký spisovatel a  malíř s  ob‑
rovským vlivem na český tramping. V  roce 1936 navštívil 
Prahu, údajně se tak stalo na pozvání českého geologa 
Radima Kettnera, který byl skaut a  předtím pracovně 
navštívil USA. V Čechách byly za zasvětitelské považovány 
dvě knihy – „Rolf Zálesák“ a  „Dva divoši“. Kdo se první 
seznámil s  Rolfem, tak na něj celý život přísahal. Já se 
jako první seznámil se Dvěma divochy, a tak přísahám na 
ně. K jejich sepsání Setona údajně vybídl Rudyard Kipling, 
tvůrce Kima a  Mauglího. Přeloženo bylo víc jak dvacet 
Setonových knih včetně průměrného životopisu „Cesta 
životem a přírodou“ (Orbis, 1977). Seton znamenal velice 
mnoho pro utváření americké identity a vztahu k divočině. 
Ponoukal Henryho Forda k  ochraně ptáků, diskutoval 
s Markem Twainem, svým vztahem k přírodě přátelsky ov‑
livnil Theodora Rooswelta, který se pak osobně angažoval 
v  ochraně americké přírody a  nevnímal Indiány jako 
nepřátele. Seton měl osobní spor s Johnem Burroughsem, 
ale urovnal ho a  Burroughs mu dokonce ukazoval místa, 
kde se přátelil s Whitmanem. Ano, svět byl tehdy propojený 
od básníků až po prezidenty. V  roce 1930 prodal svůj ma‑
jetek a koupil si usedlost na výspě Skalistých hor nad Rio 
Grande a usadil se v „našem“ kraji mezi Novým Mexikem 
a Coloradem. Do určité míry je pro Ameriku typické, že ve 
skautingu zvítězil plukovník Baden‑Powell jako zástupce 
bílé armády, zatímco Setonova „Liga lesní moudrosti – 
woodcrafteři“, která čerpala z  indiánského pojetí světa, 
prakticky zanikla. Kdo by v  Americe chtěl být Indiánem? 
Pomalu ani většina Indiánů ne.

Sládek Josef Václav (1845–1912): básník a  překladatel. 
Z pohledu českého Indiána naprosto základní zjev. V roce 
1868 odjíždí do Ameriky, protlouká se všelijak, píše sou‑
bor fejetonů „Americké obrázky“. Sbírá rostliny. Ameriku 
jako zemi neomezené svobody a  neomezeného útlaku 
vnímá kriticky a  ostře, a  to právě v  době pro Navahy 
nejtragičtější. V  roce 1872 vydává v  dodnes kvalitním 
překladu Longfellowovu „Píseň o  Hiawatě“. V  Čechách ji 
četl kdekdo, včetně A. Dvořáka. Již od samého začátku, a to 
velmi záhy, prakticky v  závěru národního obrození, vtiskl 
českému prostředí objektivní pohled na život amerických 
Indiánů, jaký dodnes leckde postrádají americké učební 

osnovy. Po Sládkovi už nebylo možné dívat se na Indiány 
jenom jako na kruté a lstivé divochy či degradované opilce, 
jakými pochopitelně občas byli a jsou. Max Brod uvádí, že 
když Franz Kafka začal psát román „Amerika“ (1912), tak 
studoval všechny dostupné materiály, měl by mezi nimi 
tedy být i  Sládek. Je zajímavé, že český romantismus byl 
do sebe tak uzavřený, že v něm neustále cirkulují ta stejná 
jména mezi Goethem a  Byronem a  role Indiána je zcela 
potlačena ve prospěch Cikána. V kritickém Sládkově tónu 
pokračuje dnes téměř neznámý Josef Mach a po něm A. V. 
Frič a další.

Hučí vlny jezera 
do tmavého večera 
Ó, nech sebevíce hučí 
bouři v prsou nepřehluší 
z vln mi nikterá (z básně U Michiganu, 1875)

Salzmann Zdeněk (*1925): český kulturní antropolog, 
který působil na řadě amerických univerzit. Prováděl teré‑
nní výzkum mezi Indiány, zejména kmene Arapaho, Navajo 
a Hopi. Sestavil slovník arapažského jazyka a podílel se na 
jeho obnově a  zachování. V  Praze navštěvoval přednášky 
Pražského lingvistického kroužku. Po válce odjel do USA, 
kde na přímluvu Romana Jakobsona začal studovat antrop‑
ologii a lingvistiku. Jeho největší indiánský zážitek se odeh‑
rál celkem nedávno na louce u  Dobříše, kde čeští Indiáni 
postavili indiánský tábor, jaký v druhé polovině 19. století 
stával na Velkých pláních (dle rozhovoru s  B. Šalandou, 
1999, Pardubice).

Snyder Gary (*1930): beatnik, zenbuddhista vždy si 
vědomý svých vlastních amerických kořenů, zvláštní a  in‑
spirativní zjev, v Praze obcházel místa s gotickými zelenými 
muži, řada knih i  českých překladů. „Nakonec jsem došel 
k  tomuto: Je-li to, co praví buddhisté, Šošoni, Hopiové či 
křesťané pravda, pak veškerá průmyslová, materiální 
společnost je na špatné cestě, protože její energie je me-
chanická a slouží jen k obsluze sebe samotné: Pravé hodnoty 
leží v rodině, přírodě, mysli a svobodě.“

Sealsfield Charles neboli Karl Postl (1793–1865): člověk 
z  rakousko‑moravského pomezí od Znojma, kde dodnes 
můžete navštívit Sealsfieldovu vyhlídku. Osvícenec, 
kněz, spisovatel, bystrý pozorovatel, svobodný zednář. 
Procestoval Spojené státy, získal americké občanství. Vždy 
měl přístup k  vyšším kruhům, stal se dokonce poradcem 
Josefa Bonaparta – Napoleonova bratra. Jeho podrobnější 
životopis je uveden v  knize „Rakousko – jaké je“ (Praha 
1992), jinak autor řady povídek a  románů z  indiánského 
prostředí – „Tekoah aneb Bílá růže“ a  další. Život dělil 
mezi Ameriku, kde měl pozemky, a  Evropu, kde měl kon‑
takty. Jeho novelistické dílo má často autobiografický 
základ, popisuje to, co sám viděl nebo o čem se v jeho okolí 
vyprávělo, takže jeho díla jsou označována za „etnografické 
romány“.

Stingl Miloslav (*1930): cestovatel, etnograf, znalec in‑
diánských kultur. Napsal okolo třiceti knih, které za mi‑
nulého režimu vycházely v nákladu až sto tisíc kusů. Velký 
vliv měli jeho „Indiáni bez tomahavků“ (1962).

Strobach Augustin (1646–1684): jezuitský misionář, 
který se vylodil v  Mexiku a  později zemřel mučednickou 
smrtí na Mariánských ostrovech.
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Šolc Václav (1919–1995): etnograf, spisovatel, ředitel 
Náprstkova muzea. Autor knih „Indiáni na jezeře Titicaca“ 
(1966), „Indiánským Mexikem“ (1983) a dalších. Význam 
poučených spisovatelů, jako je Stingl či Šolc, spočívá 
hlavně v tom, že v dobách, kdy se nemohlo volně cestovat, 
tak udržovali živý kontakt s  navštívenými zeměmi, byli 
mosty mezi Československem a  domorodci. Tehdy jim 
mnozí záviděli a později je označovali za agenty.

Tirsch Ignác (1733–1781): další z  významných českých 
misionářů, které ani pořádně neznáme a neumíme všechny 
vyjmenovat. V  Americe dokončil teologická studia, pak 
se vydal s  Václavem Linckem přes Sonorskou poušť do 
Jižní Kalifornie, kde působil mezi Indiány Pericú. Napsal 
a  nakreslil „Codex pictoricus mexicanus“, který je uložen 
v  Národní knihovně ČR pod signaturou MS XVI B 18. 
Na  téměř padesáti naivních kresbách popisuje rostliny, 
zvířata a  Indiány i  další tamější obyvatele při různých 
činnostech. Mnoho jezuitských misionářů se věnovalo 
zpěvu, skládání hudby a  divadlu. Jednou snad zjistíme 
a  zahrajeme všechny „novosvětské“ psané 150 let před 
Dvořákem.

Thoreau Henry David (1817–1862): nezávislý, otevřený 
básník a  spisovatel zásadního významu, typický je pro 
něj klidný a  přirozený vztah ke světu. Emerson v  dnešní 
době upadá, Thoreau stoupá. Důležitá je esej „Chůze“ 
a  kniha „Walden“, která ovlivnila české skautské hnutí. 
Cesta k  nezávislé Indii vedla přes Gándhího, jemuž se 
v  hlavě zkřížila Thoreauova stále aktuální, dokonce stále 
aktuálnější esej „Občanská neposlušnost“ s  Tolstého paci‑
fismem, který převzal od českého post‑husitského hlou‑
bala Petra Chelčického. Pacifismus zase převzali hippies 
a běloši, prý hlavně mormoni, jej poněkud uměle, ale velmi 
úspěšně naroubovali na filosofii kmene Hopi. I  při další 
revoluci doporučuji držet se Chelčického a  Hopiů. Podle 
politologických analýz jsou mírné revoluce posledních de‑
setiletí úspěšné z asi 55 %, zatímco ty násilné jen z asi 28 
%, takže Thoreau stojí za studium z  více hledisek. Kromě 
toho „Chůze – Walking“ představuje pro všechny poutníky 
nádherný text.

Trumpel Hans (1. polovina 16. století): saský horník 
z Jáchymova. V červenci 1528 vyrazila první za tří skupin 
horníků na misi organizovanou Welsery z  Augšpurku, 
jejímž cílem byl objev nových ložisek drahých kovů. Během 
prvních měsíců zemřelo na Haiti 18 horníků, někteří se 
vrátili do Evropy jiní pokračovali dál do Ameriky. V druhé 
polovině 16. století končí éra evropských ložisek stříbra 
včetně Kutné Hory, protože ložiska byla vyčerpaná a  po 
finančním otřesu nemohla konkurovat bohatým nalezištím 
Nového světa. Dá se očekávat, že do Nového světa odchá‑
zelo mnoho polokočovných horníků ze saských, českých 
a  uherských horních měst, ale nebyl to ten typ lidí, co po 
sobě zanechává písemné zprávy.

Tyl Josef Kajetán (1808–1856): ve své lidové frašce z roku 
1850, tedy dlouho před Sládkem, „Lesní panna“ nešetří 
nikoho – nepořádnou vládu ve Vídni, židy, cikány ani 
české vlastence, kteří se vydávají do Ameriky, nové země 
kanánské, kde je všeho dostatek. Čechy protože propadli 
lichému volání dálav, žida Taussiga, protože jim falešně 
napsal, že se má v  Americe krásně, a  cikány, protože 
přepadají poutníky. Emigranti se nakonec dostanou do 
Ameriky a  v  pustinách se utkají s  Indiány, kteří naprosto 

oprávněně vidí v  přistěhovalcích dravce, kteří jim berou 
půdu a vybíjejí zvěř. Tuto záležitost vnímá Tyl realisticky – 
Indián není nepřítel, jen brání svoji zem – a řeší ji návratem 
emigrantů do vlasti a  setkáním milenců na české vsi. Pro 
Tyla, kdysi miláčka, později zrádce národa, je charakteris‑
tický podivný, trudný život v  manželském trojúhelníku se 
dvěma sestrami, z  nichž jedna nemohla mít děti a  druhá 
jich měla příliš. Z Fidlovačky pochází česká hymna a Češi 
byli prvním národem, který takto povýšil muzikálový šlágr. 
Až do roku 1938 měla česká hymna oficiální maďarské 
znění, ze kterého vyjímáme pro radost natěšeného čtenáře 
několik veršů:

„Hol honom, hol hazám 
Hol patak zúg a hegyháton, 
Csörgedez a rónaságon. 
Üde virág a kertben...“

Ullrich Jan (současník): znalec kmene Lakotů a  jejich 
slovesnosti, autor obsáhlého lakotského slovníku (2008); 
je zde velká šance, že jeho nejlepší indiánské knihy budou 
teprve napsány, protože kdo rozumí jazyku, ten zná i duši, 
a někdy ji dokonce umí vyjádřit.

Vráz Enrique Stanko (1860–1932): další z  podivných 
Čechů, cestovatel a  spisovatel prakticky po celém světě. 
Jeho pravé jméno není dodnes známo. Významné působení 
v  jižní Americe a  pozdější návštěva u  kmene Hopi (1899), 
odkud přivezl cenné fotografie. Příběh tohoto českého 
cestovatele je do značné míry typický – cestoval skoro 
bez peněz, z  domova dostával jen malou podporu, končí 
v chudobě, většina sbírek prodána do zahraničí, menší část 
v  Náprstkově muzeu. Vráz společně se slavným archeolo‑
gem E. H. Thompsonem vykopával majské město Čičen‑
Itzá. Vrázovy fotografie překresloval Zdeněk Burian a  to 
byla jeho největší malířská škola.

Wiener Aktionism: znepokojivé, anti‑estetické hnutí, 
které se v  60. letech (1960–1971) odehrávalo zejména ve 
Vídni a v Německu. Jeho hlavními protagonisty byli Günter 
Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch a Rudolf Schwarzkogler. 
Jednalo se o  jakési rekonstrukce umělecko‑pohanských 
obřadů, které mají naléhavě cítěný vnitřní účel a  vznikají 
z  nějaké nejspíš hluboce podvědomé společenské potřeby 
v typickém freudovském biotopu měšťanské Vídně. Nejlépe 
to je vidět na působivých filmech, kde se skupiny nahých 
mužů a  žen polévají zvířecí krví a  obkládají vnitřnostmi, 
chodí v  průvodech, malují rozlévanými barvami a  otisky 
těl. Myslím, že Vídeňský aktionismus je obdoba navažské 
Enemy way. Ve vídeňském případě se jedná o nedotažené 
upozornění a  pokus o  očistu společnosti, která veřejnosti 
předkládá čistou fasádu, ale uvnitř ještě žijí krvaví duchové 
nacistického období. Mnoho dalších příkladů spontánních 
obřadů je možné nalézt mezi performery, jako je Tomáš 
Ruller. 

Zeisberger David (1721–1808): nejčastěji zfilmovaná 
česká, respektive moravská postava, a  to včetně hol‑
lywoodských velkofilmů. Misionář, předobraz Davida 
Gamota, potrhlého zpěváka žalmů z románu J. F. Coopera 

„Poslední Mohykán“. Moravský bratr, který působil mezi 
kmeny Delawarů, Mohykánů a  Irokézů, založil první 
bělošskou kolonii na území dnešního státu Ohio. Během 
války za nezávislost byl v roce 1781 zajat Angličany a jeho 
indiánská osada krutě vyvražděna. Byl nazýván apoštolem 
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Indiánů, po jezuitském vzoru (sám byl Moravský bratr) 
sestavoval irokézský slovník. Dnes je neprávem zapomenut, 
přestože takovýchto lidí jsme na rozdíl třeba od Španělů či 
Angličanů měli jen několik. Nedivil bych se, kdyby slavná 
scéna s  Vaškem převlečeným za medvěda ze Smetanovy 
opery „Prodaná nevěsta“ využila indiánského motivu 
člověka převlečeného za medvěda z  již tehdy populárního 

„Posledního Mohykána“.

Zelený Mnislav Atapana (*1943): diplomat, kulturní 
antropolog, jeden z několika mála Čechů, kteří dlouhodobě 
žili mezi Indiány. Uskutečnil mnoho výprav do Latinské 
Ameriky, byl adoptován kmenem Džavalapiti, napsal řadu 
publikací včetně knihy o šamanství a hesel do mezinárodní 

„Encyclopedia of World Cultures“.

Zemánek Jiří (současník): filosof, máchovský poutník, 
propagátor chytrých alternativních přístupů k životu, a to 
včetně indiánských a  šamanských. Autor a  editor řady 
katalogů, jako je např. „Divočina, příroda, duše a  jazyk“ 
(Kant 2003). Propaguje tvorbu malířů, jako je Martin 
Mainer, Otto Placht, Karel Malich, Miloš Šejn (jeho nikdy 
nevydaná monografie visí na webových stránkách Bohemia 
rosa), Michal Singer, Vladimír Kokolia, Jan Hísek a  další. 
Mainer je silně ovlivněn světem vizí, Placht si jako Frič vzal 
za ženu Indiánku. Malich vidí ochranitelské energie kopců. 
Všichni jmenovaní mají něco společného s  přirozeným 
světem a  posvátným větrem. O  tomto světě píše David 
Abrams (byl v Praze, líně se protahoval na zdi u Belvederu, 
pak jsem ho potkal v jeskyni Nad Kačákem, těsně před tím 
mi kanadský student vyprávěl, jak ho Davidovy knihy in‑
spirovaly k tomu, že přerušil studia a šel sázet stromy a za 
chvíli na to se David objevil ve Svatém Janu pod Skalou, 
doopravdy to bylo překvapení). Světu sibiřských šamanů 
rozumí Pavlína Brzáková. Mezi Indiány Hopi působil výt‑
varník Vladimír Vimr. Tomáš Ruller dodnes nezpracoval 
tuny svých materiálů, hlavně videokazet s  rozhovory tak 
významných indiánských aktivistů, že je celý život honila 
FBI. Red Power!!! Kokolia se sice naučil čínsky a  kom‑
postovat, ale svoji indiánskou zkušenost, pokud vím, zatím 
nikdy nereflektoval.
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DOMINANCE anglosaského poznání, ob‑
časná jazyková, a  snad i  mentální bariéra, 

a s tím související nižší míra zájmu o daný kon‑
text zapříčiňují, že nebývá příliš zvykem před‑
stavovat na českém sociálně‑vědním poli nej‑
aktuálnější španělsky psané odborné publikace. 
Přijde‑li tak již pod ruku českého výzkumníka 
nějaká kniha z  Pyrenejského poloostrova, je to 
zpravidla léty prověřené, do desítek jazyků pře‑
ložené a ve vědeckém diskursu za „už klasické“ 
označované dílo, které je díky jej předcházející 
fámě zbaveno jisté syrovosti a kouzla všedního 
bádání. Je proto osvěžující mít příležitost re‑
cenzovat jen několik měsíců starou španělskou 
publikaci „Segregaciones y construcción de la 
diferencia en la escuela“ (Segregace a konstruk‑
ce jinakosti ve školním prostředí), která si dost 
možná neklade módní ambici být tou nejci‑
tovanější a  zároveň nejprodávanější, ani tou, 
která bude v  mnoha vysokoškolských sylabech 
figurovat jako „povinná“, a  bude tak čtenáře 
„nutit“ k  sobě samé. Má však mnohem pokor‑
nější, a přesto vyšší cíle, totiž nabídnout čtenáři 
„svobodné čtení“ a  erudovaně re/prezentovat 
vskutku čerstvý a  poctivý empirický výzkum, 
který v  sobě kloubí interdisciplinaritu, různé 
teoretické perspektivy, metodickou rozmanitost 
a konečně i téma, které může podnítit kritickou 
diskusi nad otázkami, jež svou aktuálností a vý‑
znamem přesahují „naše“ hranice, a nemusí tak 
být nezajímavé a neobohacující ani pro českou 
společenskovědní obec.

Editoři knihy „Segregaciones y construcci-
ón de la diferencia en la escuela“ Javier García 

Castaño, profesor sociální antropologie na 
Univerzitě v Granadě a ředitel tamního výzkum‑
ného střediska Instituto de Migraciones, a dok‑
torka Antonia Olmos Alcaraz z téhož pracoviště, 
stejně jako zbylý kolektiv autorů z dalších před‑
ních univerzitních center v Barceloně, Madridu 
či Valencii se dlouhodobě věnují tématu, jemuž 
sociální praxe posledních dekád předurčila ve 
španělském kontextu enormní důležitost, a sice 
primárnímu a  sekundárnímu vzdělávání těch, 
kteří jsou v daném diskursu označováni za „ci‑
zince“, „přistěhovalce“ a souhrnně řečeno za „ty 
druhé“. Je třeba mít na paměti, že Španělsko je 
aktuálně jednou ze zemí s nejvyšší mírou přistě‑
hovalectví na světě a  otázka kvality vzdělávání 
„těch, kteří přišli“ a jejich potomků je předmě‑
tem trvalého zájmu nejen akademiků, ale i  po‑
litiků, úředníků, médií a  veřejnosti. Jak přitom 
ve svém prologu uvádějí do problematiky sami 
editoři recenzované knihy, pozornost odborníků 
na dané téma se ubírá především ke dvěma as‑
pektům: a) způsobu rozmístění „přistěhovalec‑
kých studentů“ mezi jednotlivé školy či v rámci 
jedné vzdělávací instituce; b) segregaci a nerov‑
nosti přímo či nepřímo způsobené takovou dis‑
tribucí žáků. Právě tyto dva aspekty pak rezonují 
i v principiálních výzkumných otázkách, na něž 
kolektiv autorů hledá v  dané publikaci odpo‑
vědi: jakým způsobem je ve Španělsku žactvo 
distribuováno a  jaká je míra vlivu jednotlivých 
agentů na takové rozmístění?; jak je distribuce 
„přistěhovaleckých studentů“ ovlivněna pověs‑
tí školy a  existencí duálního, tedy soukromého 
a veřejného vzdělávacího systému?; jak se proje‑
vují mechanismy segregace a koncentrace „těch 
druhých“ v každodenní výukové praxi a jaký má 
tato výuková praxe dopad na samotné studenty?

Kolektivní dílo o segregaci a konstrukci jina‑
kostí ve španělském školním prostředí je struk‑
turováno do dvou základních bloků, přičemž 
v  prvním jsou obsaženy empirické případové 
studie, jejichž společným předmětem zkou‑
mání je distribuce žáků‑přistěhovalců a  jejich 
segregace mezi vybranými španělskými vzdě‑
lávacími institucemi. Oproti tomu druhý blok 
je poskládán primárně z  etnografických zkou‑
mání problematiky segregace a koncentrace žá‑
ků‑přistěhovalců v rámci jedné konkrétní školy. 
Výsledkem je tak dobře doplňující se kombinace 
studií provedených na dvou různých úrovních, 
což umožňuje komplexnější pohled na dané 
téma, které sice není na mezinárodním ani 
španělském společenskovědním poli novem, 
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s ohledem na svůj charakter a opravdu význam‑
né proměny ve španělské sociální realitě si však 
žádá permanentní aktualizaci a neustálé hledání 
nových možností jeho uchopování a nazírání. 

První z bloků publikace začíná studií Diany 
Lopéz‑Falcón a  Jordiho Bayona i  Carrasco 
z Universitat de Barcelona, kteří analyzují vztah 
mezi místem bydliště nezletilých cizinců a jejich 
rozmístěním na různých barcelonských vzdělá‑
vacích institucích. Analýza přitom plně reflek‑
tuje pozadí demografických proměn, pro něž je 
příznačné, že poměr skupiny imigrantů ve škol‑
ním věku narůstá v poslední dekádě rychleji než 
poměr imigrantů ve španělské společnosti jako 
celku. Autoři částečně relativizují význam fakto‑
ru geografické blízkosti bydliště při výběru školy 
a jako podstatnější zmiňují a empiricky podchy‑
cují faktor pověsti školy a s ním spjatého feno‑
ménu „white flight“, který má ve španělském 
kontextu podobu masového přechodu španěl‑
ských rodin, resp. jejich dětí na „lepší“ soukro‑
mé školy, jejichž kvalita – jak často prezentují 
tamní média – není saturována přítomností imi‑
grantů. Veřejné barcelonské školy se proto na‑
opak stávají „školami pro cizince“. Výsledkem 
je značná koncentrace žáků‑přistěhovalců na 
určitých školách, a  tím pádem i  jejich segrega‑
ce, která sice není nikterak kodifikována, je však 
neustále přiživována diskursivní praxí. V závěru 
Lopéz‑Falcón a Bayon i Carrasco konstatují, že 
se politika zapojování imigrantů do španělské 
společnosti prostřednictvím vzdělávacího pro‑
cesu díky dané segregaci naprosto míjí účinkem 
a vyvozují několik regulativních doporučení.               

Problematikou segregace na soukromých 
a veřejných vzdělávacích institucích ve Valencii 
se v druhé části knihy zaobírá profesor Ferram 
Colom i  Ortiz z  Universitat de Valéncia. Ten 
vnáší do své jinak empirické studie rovněž ně‑
kolik kritických normativních prvků, když vní‑
má otázku tzv. „ghettoizace škol“ jako nepřímý 
důsledek vzdělávacího systému neoliberálního 
střihu. Závěry, k  nimž autor dochází, pak do 
určité míry relativizují zjednodušující distinkci 
soukromé vs. veřejné školy a naopak zdůrazňu‑
jí, že lze – minimálně v případě Valencie – nalézt 
značné rozdíly v přístupu k žákům‑přistěhoval‑
cům i mezi jednotlivými soukromými či veřejný‑
mi školami. Colom i  Ortiz zároveň vnímá jako 
významnou determinantu segregace vzděláva‑
ných cizinců pro Valencii příznačnou dělbu škol 
podle jazykové preference španělština vs. kata‑
lánština. Zatímco na soukromých školách, kam 

v  drtivé většině případů dochází autochtonní 
studenti, probíhá výuka ve španělštině, na celé 
řadě škol veřejných je vyučováno v katalánštině. 
To přitom může pro žáky‑přistěhovalce do bu‑
doucna znamenat například omezený přístup 
ke španělskému univerzitnímu vzdělávání, kte‑
ré probíhá takřka výhradně v kastilštině. 

V  pořadí třetí odbornou stať recenzo‑
vané knihy představuje Carlos Peláez Paz 
z  Universidad Complutense de Madrid, který 
se s využitím analýzy map – dle konceptu Casey 
Cobba a  Gane Glasse (1999) – jednotlivých 
madridských okrsků zaměřuje na výzkum rolí 
a strategií různých aktérů (úřadů veřejné správy, 
rodičů a samotných vzdělávacích center) v pro‑
cesu vzdělávání a segregace žáků‑přistěhovalců. 
Dochází přitom k závěru, že nejvyšší míra seg‑
regace přistěhovaleckých studentů je tak trochu 
paradoxně v obvodech, v nichž žije nejmenší po‑
čet cizinců, neboť v takovýchto tzv. „bohatých“ 
okrscích (jako např. Retiro) zpravidla existuje 
jen malý počet veřejných škol, na nichž se kon‑
centruje naprostá většina žáků‑přistěhovalců. 

Čtvrtou kapitolu představují sami editoři 
knihy García Castaño a  Olmos Alcaraz ve spo‑
lupráci s  Marií Rubio Gómez a  Rosalií López 
Fernández. Cílem tohoto výzkumného týmu 
z  granadské univerzity je jednak analýza často 
obměňované andaluské legislativy vztahující 
se ke vzdělávání a  k  akceptaci studentů, a  jed‑
nak rozbor reálných mechanismů výběru stu‑
dentů na školy v  nejmenované čtvrti jednoho 
andaluského města (kontextu znalý čtenář však 
může dovodit, že jde o čtvrť Zaidín v Granadě). 
Výsledkem je potvrzení předpokladů o nadměr‑
né koncentraci žáků‑přistěhovalců na veřejných 
školách, přičemž za hlavní příčinu autoři ozna‑
čují nastolená politická a  legislativní pravidla, 
která umožňují příslušné veřejné administrativě 
a  samotným školám více či méně vstupovat do 
rozhodnutí rodičů o  tom, kam pošlou své po‑
tomky. Zarážející je pak podle autorů zejména 
to, že všichni o  neduzích nastavených pravidel 
vědí a v oficiální rovině je kritizují. V každodenní 
praxi však jako by přežívala iluze potřeby taková 
pravidla vedoucí k segregaci zachovávat.

Druhý blok o  způsobu vzdělávání na jed‑
notlivých školách začíná více než zajímavou 
a  důvtipnou studií „Řekni tomu černouškovi 
a  Cola Cau, ať nás už neotravujou!“ od etno‑
grafky Beatriz Ballestín González z Universitat 
Autónoma de Barcelona, která se opírá o  zá‑
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pisky ze svého výzkumného deníku. Ballestín 
González se věnuje třem dimenzím sekundár‑
ní socializace žáků základní a  střední školy 
v  Maresme poblíž Barcelony, a  sice přijetí žá‑
ků‑přistěhovalců v  kolektivu vrstevníků, kva‑
litou přátelských vztahů mezi nimi a  celkovou 
participací v  sociálních sítích dané vzdělávací 
instituce. Jedním z  důležitých aspektů, jemuž 
autorka věnuje pozornost, je nedokonalá zna‑
lost španělštiny u žáků‑přistěhovalců, což u  je‑
jich španělsky výborně hovořících spolužáků 
evokuje dojem „hlouposti“ a „zaostalosti“ imi‑
grantů. Toto stigma pak snižuje popularitu při‑
stěhovaleckých studentů, kteří se stávají terčem 
posměchu a nadávek, čímž se postupně vytváří 
předpoklad k  jejich odstrčení z  kolektivu. Dle 
Ballestín González je proto třeba odmítnout 
tezi, že „multikulturní třídy“ a  interkulturní 
kontakt zákonitě vedou ke snížení segregace. 

Skupinovými vazbami mezi autochtonní‑
mi a  přistěhovaleckými studenty, podobou tzv. 
„přípravných tříd“ pro přistěhovalce a  násled‑
ným umístěním cizinců do „běžných tříd“ na 
osmi katalánských středních školách se s užitím 
metod diskursivní analýzy a  specializovaného 
programu UCINET pro analýzu sociálních sítí 
zaobírá Sheila Gonzáles‑Motos z  Universtitat 
Autónoma de Barcelona. Autorka dochází k zá‑
věru, že sociální sítě, resp. sítě přátelství mezi 
žáky, se na analyzovaných školách utvářejí čas‑
to s ohledem na míru vzdělanosti toho či onoho 
studenta, a ne výlučně s ohledem na jeho národ‑
nost či původ.  

V  předposlední odborné studii se Livia 
Jiménez Sedano zabývá ve španělské společen‑
skovědní obci často opomíjenou otázkou ra‑
sismu cikánských studentů vůči Maročanům. 
Autorka analyzuje procesy diskursivní kon‑
strukce odlišnosti a v rámci svého terénního vý‑
zkumu se soustředí na pozorování tří sociálních 
polí (herní, byrokratické, domácí). Školu smyš‑
leně pojmenovanou „Los Churumbeles“1 vnímá 
metaforicky jako církevní indoktrinační institu‑
ci, na jejíž půdě dochází k „symbolickým zápa‑
sům“ studentů o přízeň učitele. Jiménez Sedano 
dochází k zajímavému závěru, a sice že cikánští 
žáci užívají hanlivých etnonym (např. „mauři“) 
a dalších rasistických projevů vůči Maročanům 
zpravidla jen ve školní učebně a  při rozpravě 
s  vyučujícím. Mimo školní prostředí a  v  disku‑
sích, při nichž není přítomen učitel, se takové 

1  Termín „churrumbel“ je užíván andaluskými cikány 
skupiny Calé a jeho význam odpovídá slovu „dítě“. 

projevy utlumují. Cikánští žáci vnímají kantora 
jako reprezentanta většinové společnosti a sna‑
ží se před ním demonstrovat, že oni sami tu byli 
„před maury“, a  jsou proto spíše oni součástí 
„španělského My“. Vyučující je tak stavěn před 
dilema, jak se postavit k rozporu dvou minorit, 
přičemž autorka rozvádí čtyři možné scénáře: 
a) učitel‑skeptik (přehlíží přítomnost rasismu); 
b) učitel‑hrdina (staví se na stranu skupiny, již 
považuje za oběť); c) učitel‑lovec duchů (hledá 
společného „nepřítele“, aby usmířil obě skupi‑
ny) a d) učitel‑šaman (snaží se překonat rozdíly 
obou skupin interkulturními aktivitami, které 
mají vytvářet nové kolektivní vědomí).  

Celou knihu uzavírá článek madridských 
badatelů Davida Povedy Bicknella, Maríi Isabel 
Jociles Rubio a  Adely Franzé Mudanó, kteří 
se v  případové studii o  Latinoameričany hoj‑
ně navštěvované střední škole v  madridském 
Carrabanchelu věnují úloze poradenských cen‑
ter, sociální pracovníků a integračních poradců, 
jež se angažují v  procesu rozhodování o  umís‑
tění žáků‑přistěhovalců do různých středoškol‑
ských vzdělávacích programů.

Kolektivní publikace „Segregaciones y con-
strucción de la diferencia en la escuela“ od au‑
torů z předních španělských pracovišť v oblasti 
výzkumu migrace a  interkulturního vzdělávání 
představuje kompaktní soubor odborných sta‑
tí, jejichž závěry se nejen vzájemně doplňují, 
ale také kriticky reflektují, a  tím dávají prostor 
pro tvůrčí diskusi. I  proto jde o  vskutku boha‑
té a  obohacující dílo, které bezpochyby osloví 
všechny příznivce interdisciplinárního ucho‑
pování témat, kombinace výzkumných metod 
a  kvalitního empirického výzkumu, stejně tak 
jako uspokojí zájemce o problematiku vzdělává‑
ní cizinců a ty, kteří se věnují výzvám současné 
španělské společnosti.    

GARCÍA CASTAÑO, J. – OLMOS ALCARAZ, A. 
2012. Segregaciones y construccion de la diferen-
cia en la escuela. Madrid: Trotta, 199 s.
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TATO kniha se zabývá společenstvím česky 
mluvících evangelíků, jež tvořilo převáž‑

né obyvatelstvo obce Vojvodovo a  též Belinci 
v  Bulharsku v  první polovině 20. století. Obec 
Vojvodovo, které bylo založeno rodinami, jež 
z náboženských a ekonomických důvodů opus‑
tily českou ves Svatou Helenu v Rumunsku, se 
stalo předmětem zájmu nemnoha badatelů jak 
z české, tak bulharské strany. Ať už to byli his‑
torikové, etnologové, či folkloristé, kteří v před‑
válečném období zahájili svůj zájem o tuto obec 
v  rámci „krajanské péče“, a  soustředili se tak 
převážně na jazyk, české zvyky a  stupeň „ná‑
rodního uvědomění“. Zájem, který pak v pová‑
lečném období přesunuli na témata reemigrace, 
etnické procesy a akulturace, aby ke konci sto‑
letí zpochybnili samozřejmost národní identity 
„českých krajanů“ a  vyzdvihli kolektivní iden‑
titu založenou na náboženství (Budilová 2011: 
7). Mgr. Lenka Budilová, PhDr., navazuje na 
tyto recentní práce a z pozice sociální a kultur‑
ní antropologie se zaměřuje na konstruování 
obrazu „svého“ a  „druhého“ (Budilová 2011: 
8). Svůj zájem obrací na oblast rodinného živo‑
ta, který rozkrývá prostřednictvím do této doby 
opomíjených témat: dědická praxe, sňatkové 
strategie a  pojmenování, jak napovídá i  název 
knihy. Oproti dřívějším pracím, jež z  rodinné‑
ho života vybírají z folkloristického hlediska již 
celkem tradiční téma svatby, je cílem autorky 
„ukázat čtenáři, co si tehdy lidé mysleli a  jaké 
představy spojovali s  tak základními procesy 

lidského života, jako je plození, rození a výcho‑
va dětí nebo vztahy mezi mužem a ženou v man‑
želství a  mimo něj“ a  jak se tento myšlenkový 
svět promítl do činností spojených s uzavíráním 
sňatků, reprodukcí, předávání rodinného ma‑
jetku a jmen (Budilová 2011: 11). 

Kniha je jako klasická odborná práce čle‑
něná do třech částí: teorie, metodologie a vlast‑
ní výzkum. Celá práce je strukturována jasně 
a přehledně, čímž umožňuje čtenáři nejen snad‑
nou orientaci, ale také přeskakování kapitol 
a vynechání například teoretické části knihy, jež 
se věnuje sociálně antropologické teorii příbu‑
zenství a „dějinami rodiny“ z hlediska historic‑
ké antropologie (Budilová 2011: 12). Tato část 
je ale přes své zaměření psána srozumitelným 
jazykem a  mistrně shrnuje celé antropologické 
století. Stává se tak jakousi přehledovou studií. 
Na teoretickou část navazuje kapitola věnují‑
cí se metodologii výzkumu, jež je založena na 
terénním výzkumu a  ukazuje „cestu, kterou 
jsme prošli“ se svým partnerem nejen v  práci, 
ale i  v  životě, manželem Markem Jakoubkem 
(Budilová 2011: 12). 

Následující kapitola nás uvádí již do samot‑
né obce Vojvodovo (a  Belinci) a  představuje 
nám ji na pozadí základních aspektů, jako je his‑
torie, demografická charakteristika, role nábo‑
ženství a  obživné strategie. Kromě základních 
informací o  Vojvodovu se dozvídáme také au‑
torčiny hlavní teze, které se týkají např. národní 
identity. „Idea etnická, resp. národnostní identi‑
ty, zde byla vytvořena teprve za výrazné podpory 
krajanského hnutí a  aktivit československého 
státu zejména v  oblasti školství“ (Budilová 
2011: 52). „Čeština totiž nebyla vnímána jako 
nositel ‚národního vědomí‘, ale byla považována 
primárně za jazyk Bible, jazyk zprostředkující 
náboženskou zkušenost“ (Budilová 2011: 52). 
Náboženství bylo i  důvodem, proč se bulharští 
Češi nezapojovali do bulharského politického 
života, a  sociálním diferenciátorem v  obci, kde 
kromě Čechů žili také Slováci, Bulhaři, Srbové 
a jiní. Náboženství se v „sektářské teorii“ stává 
také vysvětlením, proč toto společenství odešlo 
poprvé z  Českých zemí do Svaté Heleny a  po‑
druhé ze Svaté Heleny do Vojvodova. „Pro čes‑
ké obyvatele Vojvodova (a později také Belinci) 
bylo náboženství samotným středobodem ži‑
vota“, jež se navenek projevovalo dodržováním 
přísného morálního kodexu jako zřeknutí se 
tance, světského zpěvu, pití alkoholu a kouření 
(Budilová 2011: 63).
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Vlastní výzkum se skládá ze třech hlavních 
částí podle tematického zaměření: Dědická pra-
xe, Sňatkové strategie a manželství a Jména a po-
jmenování u  bulharských Čechů, jež jsou dále 
členěny na podkapitoly, z  nichž poslední vždy 
dané poznatky shrnuje a zasazuje do širšího od‑
borného kontextu. Dědickou strategii bulhar‑
ských Čechů autorka klasifikuje jako systém tzv. 
dělitelného dědění, kdy je majetek rovnostářsky 
rozdělen a předán všem dětem, i když s ohledem 
na gender. Oproti nedělitelnému gruntu nedo‑
chází k zvýhodnění jednoho dědice a umožňuje 
všem dětem zachování životního stylu a pokra‑
čování ve stejné obživné strategii. Na druhou 
stranu ale tato strategie vedla k  rozdrobování 
půdy, kdy jednotlivá hospodářství se nedokázala 
sama uživit, což vedlo například k emigraci ně‑
kterých z Vojvodovčanů do Argentiny. Pravidlo 
ultimogenitury, kdy nejmladší syn dostává vět‑
ší díl (svůj díl a  navíc grunt po rodičích), jenž 
kompenzuje jeho povinnost „dohlídat rodiče“, 
pak vede autorku „s  jistou mírou opatrnosti“ 
k  podpoře „sektářské hypotézy“, která datuje 
odchod svatohelenských evangelíků z  Čech do 
dřívějšího období (na konec 18. stol.), kdy byla 
dávána přednost nejmladšímu synovi jakožto 
dědici (Budilová 2011: 105).

Manželství bylo u  bulharských Čechů chá‑
páno jako „dobrá věc“, jako předpoklad eko‑
nomické soběstačnosti a  přirozená etapa v  lid‑
ském životě, což dokazuje i jeho universalistický 
charakter (Budilová 2011: 111). Manželství 
bylo vnímáno jako nezrušitelný vztah, na kte‑
rém je potřeba pracovat a  jenž je především 
rovnocenným vztahem lásky, ve kterém je ale 
žena podřízena muži, jemuž prokazuje respekt 
a úctu. Stejně jako děti prokazují úctu a respekt 
rodičům, kteří výběr partnerů značně ovlivňu‑
jí a  aktivně do něj zasahují. Sňatková strategie 
se zde řídí dvěma hlavními pravidly. Pravidlem 
endogamie, kdy je preferován výběr partnera 
ze stejného společenství a  nejlépe i  se stejným 
ekonomickým statusem. Pravidlem „nebrat si 
Bulhary“, jehož motivací je odlišná víra, a tedy 
odlišné hodnotové systémy (Budilová 2011: 
141). Vzhledem k  tomu, že nejsou doloženy 
žádné sňatky se sousedními Čechy‑katolíky, 
nejedná se podle autorky o otázku národnostní. 
Spolu s  pravidlem – nebrat si příbuzné – do‑
cházelo k  nedostatku vhodných partnerů, což 
se stalo jednou z  motivací pro reemigraci do 
Československa.

Rodná jména se dávala převážně po praro‑
dičích, přičemž prvorození byli pojmenováváni 
hlavně po rodičích z otcovy strany. Podle autor‑
ky tato tendence ukazuje vliv patriarchální ideo‑
logie a  Vojvodovčané sami říkají, že motivací 
bylo „vzdát čest“ prarodičům, kteří se o  první 
dítě nejvíce starali. Zatímco jejich rodná jména 
v tradici západní Evropy představují prvek indi‑
vidualizační, příjmení předávané z generace na 
generaci poté odkazují k celé rodině, oproti bul‑
harskému okolí, kde jsou to právě rodná jména, 
která náležejí rodině. Autorka dále pojednává 
o přezdívkách. Ty se v tomto společenství, které 
dávalo výhradně česká jména, často opakovala 
a  stávala se klasifikační nutností. Tyto přezdív‑
ky, patronymické (odvozeny od křestního jména 
otce) a situační (odvozeny od určité situace), se 
dále dědily a víceméně se používaly jako příjme‑
ní.

Kromě značného množství sekundární lite‑
ratury, jež sahá od přehledových studií bulhar‑
ských dějin, literatury věnované metodistickým 
misiím až po vlastní texty vojvodovských obyva‑
tel, svá data autorka čerpá z matričních zápisů, 
pozemkových knih, rodných či oddacích listů, 
školních záznamů i náhrobních nápisů. Těžiště 
této práce však spočívá na rozhovorech s přesíd‑
lenci a  jejich potomky a  na rekonstrukci jejich 
genealogií. Neboť jedině takto získaná data zpří‑
stupní perspektivu aktéra, v čemž autorka nava‑
zuje na tradici anglosaské sociální antropologie. 
V  rámci terénního výzkumu Lenka Budilová 
podnikla řadu cest nejen do Vojvodova, ale také 
do Svaté Heleny, do souvisejících bulharských 
lokalit a na jižní Moravu, kam společenství ree‑
migrovalo po druhé světové válce. 

Z  jazykového hlediska je práce díky krásné 
stylistice velmi čtivá a srozumitelná, stejně jako 
předkládané argumenty, jež jsou uspořádá‑
ny v  logickém sledu. Pokud se v  textu objevuje 
bulharská či vojvodovská terminologie, je peč‑
livě vysvětlena v  poznámce pod čarou. Text ve 
výzkumné části proplétají úryvky z  rozhovorů 
s informátory, které mají „víceméně dokreslují‑
cí charakter“ (Budilová 2011: 48), přičemž pro 
svá tvrzení autorka vždy vychází z desítek usku‑
tečněných rozhovorů na dané téma. Pastvou pro 
oči je poté obrazový materiál v podobě dobových 
fotografií.

Kniha Lenky Budilové o rodinném životě ve 
Vojvodovu nejen naplňuje naše očekávání, ale 
do značné míry je převyšuje. Dané téma vyčer‑
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pává ze všech možných úhlů a  zkoumá takové 
aspekty rodiny, které si ani neuvědomujeme, 
že existují. Dovoluji si říct, že na toto téma už 
opravdu nelze napsat více. Přesto ale nejsme 
zahlceni informacemi, jež jsou nám podávány 
velmi čtivou formou. Tato pečlivá práce, v  níž 
jako kdybychom spolu s autorkou podstupovali 
rozhovory, psali genealogie a  postupně dochá‑
zeli ke stejným závěrům, představuje etnografii, 
jež by mohla jít příkladem. 

 BUDILOVÁ, L. 2011. Dědická praxe, sňatkové 
strategie a  pojmenování u  bulharských Čechů 
v letech 1900–1950. Brno: CDK. 242 s.

Steven D. Emery – 
Citizenship and the 
Deaf Community 
(2011)
Tamara Kováčová

Katedra antropologie, Filozofická fakulta, 
Západočeská univerzita v Plzni
tamara.kovacova@gmail.com

TATO recenze se týká unikátní publikace ne‑
jenom obsahem, ale i svou formou. Protože 

je publikace přímo zaměřena na komunitu 
Neslyšících: jejím autorem je Neslyšící, téma se 
týká Neslyšících, respondenti pro podkladový 
výzkum jsou též primárně Neslyšící, a  přede‑
vším publikace se přímo týká empowermentu 
zaměřeného na Neslyšící, tak se podařil výji‑
mečný počin v této oblasti – publikace samotná 
je vydána v paperbacku doplněném o DVD a má 
bilingvální podobu: kde je zastoupen text v psa‑
né angličtině a jeho překlad do Britského znako‑
vého jazyka ve formě videa. 

Publikace byla vydána v rámci, též unikátní‑
ho, malého vydavatelství Ishara Press, které se 
zaměřuje na vydávání výzkumných materiálů 
zaměřených na komunitu Neslyšících z rozvinu‑
tých, ale především i z rozvojových zemí, a vět‑
šina publikací má právě bilingvální podobu, 
kde je zastoupen i některý ze znakových jazyků. 
Produkce těchto bilingválních materiálů je velmi 
důležitá, protože pro mnoho Neslyšících je jazyk 

jejich vlastní země jazykem druhým a  většinou 
v  něm mají kompetence jako nerodilí mluvčí, 
které často výrazně omezují jejich přístup k an‑
glicky (nebo jinak psaným) informacím. Tyto 
a tato publikace tedy nejenom o empowermentu 
(uschopňování) marginalizovaných Neslyšících 
komunit píší, ale zároveň ho i svou formou na‑
plňují. Ishara Press i zde recenzovaná publikace 
tím aktivně reagují na jev, kdy převážná většina 
odborných textů o Neslyšících je psána převáž‑
ně slyšícími výzkumníky a  na „o  nás bez nás“ 
principu a  též naprostá většina mnoha odbor‑
ných příspěvků o  Neslyšících nejsou dostupné 
„zkoumané“ Neslyšící komunitě v žádném zna‑
kovém jazyce. Tato situace však není příkladem 
zde recenzované publikace. 

Autorem (a  zároveň překladatelem do 
Britského znakového jazyka) této publikace je 
Dr. Steven D. Emery, Research Associate pů‑
sobící na University of Bristol, kde se dlouho‑
době a  intenzivně věnuje tématům, jako jsou 
Citizenship a práva minorit ve vztahu k Neslyšící 
komunitě, politická filosofie a aktivismus, gene‑
tika a budoucnost Neslyšících nebo média a kul‑
turní studia. Jak již bylo řečeno v úvodu, autor je 
sám Neslyšící. 

Publikace vznikla na základě disertační 
práce autora z  roku 2006, která se zabývala 
výzkumem vnímání konceptu „citizenship“ 
aplikovaného na britskou Neslyšící komunitu. 
Disertační práce byla obhájena na University of 
Central Lancashire. Publikace přehledně v deví‑
ti kapitolách zpracovává a doplňuje v devíti ka‑
pitolách výsledky tohoto výzkumu. 

Základním konceptem je nahlížení na ko‑
munitu Neslyšících v  rámci tzv. antropologic‑
kého pohledu na hluchotu, kdy se zdůrazňují 
jazykové a  kulturní aspekty, které je třeba re‑
spektovat jako jinakost této komunity před tzv. 
medicínským pohledem na hluchotu, kdy je 
skupina definována především defektem a  ne‑
dostatkem, chybějícím atributem, který je tře‑
ba všemi možnými způsoby napravit, opravit, 
a  „znormalizovat“ – tj. co nejvíce „předělat“ 
neslyšícího,  nedostatečného jedince na (dosta‑
tečného) slyšícího. 

Toto základní východisko Emery dále roze‑
bírá v  konceptu citizenship v  rámci Neslyšící 
komunity a na příkladech sociálního vyčlenění, 
navzdory tvrzením uvedeným v  oficiálních do‑
kumentech, vládních strategiích a  předpisech 
za použití a hlubšího objasnění termínů, jako je 
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audismus, fonocentrismus, které následně roze‑
bírá v jejich vztahu k právům menšin. Všechna 
tato zjištění jsou podložena kvalitativním vý‑
zkumem prostřednictvím řízených rozhovorů 
s Neslyšícími osobami. 

Rozhovory se týkají elementárních oblastí 
občanství, jako je naplňování občanských, poli‑
tických, sociálních práv a zároveň obligatorních 
povinností vůči státu. V  tomto kontextu jsou 
dále detailněji v rozhovorech rozebírány zkuše‑
ností britských Neslyšících z  jejich (deklarova‑
ným) rovným přístupem k soudům, policii přes 
tlumočnické služby, stejně tak možnost opravdu 
informovaně ovlivňovat (i aktivně) politickou si‑
tuaci v zemi a jedním z nejvíce diskutovaných té‑
mat je zajištění rovného přístupu k vzdělání. Ve 
většině těchto situací jsou, dle výsledů Emeryho 
analýzy, Neslyšící často nepřímo znevýhodňo‑
váni, a to navzdory tvrzením v oficiálních doku‑
mentech. Emery nabízí širší vysvětlení tohoto 
znevýhodňování právě pomocí termínů autis‑
mus a fonocentrismus. 

Dále intenzivně řeší problematiku distribu‑
ce moci a policy making, kde odhaluje, že často 
klíčová rozhodování o  politikách, předpisech 
a  často i  životech, které ovlivňující Neslyšící 
jsou často dělána a vytvářena slyšícími osobami 
a  Neslyšící mají jen omezené možnosti podílet 
se na rozhodovacích procesech, které bezpro‑
středně ovlivňují jejich život. 

Na závěr Emery nabízí možná opatření, 
která by umožnila Neslyšícím osobám, jakožto 
příslušníkům jazykově‑kulturní menšiny být 
opravdu plnohodnotnými občany. Tato řešení 
se týkají optimalizace přístupu Neslyšících k in‑
formacím prostřednictvím znakového jazyka, 
zajištění opravdu rovného přístupu ke kvalitní‑
mu vzdělávání, podpory tlumočnických služeb, 
zlepšení přístupu k  soudům a  vzdělávání pro 
budoucí učitele. 

Tato publikace není jen výzkumem podlo‑
ženým upozorněním na nedostatečné podmín‑
ky, které stát vytváří pro skutečný citizenship 
Neslyšících, tak aby mohli být plnoprávnými ob‑
čany, ale je i hlubším exkursem do kulturně jazy‑
kových specifik komunity Neslyšících nahlíže‑
ným pomocí nástrojů a konceptů antropologie, 
sociologie, práva a  politologie. Zároveň forma 
této publikace dává tento „nástroj“ i v plně pří‑
stupné podobě k dispozici i britským neslyšícím. 

EMERY; D, Steven. 2011. Citizenship and the 
Deaf Community. Nijmegen: Ishara Press.
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