Obsah
Studie
Kudy k dinosaurům? O behaviorálním paradigmatu v podnikové informatice, paralelách
k antropologii organizací a svazujících hranicích oborů
Michal Doležel............................................................................................................................... 135
Metafory, bezdomovci a média. Metodologický nástin využití analýzy metafor a podpůrného
softwaru (MAXQDA a AntConc)
Jiří Mertl, Ondřej Hejnal.............................................................................................................. 145
Makroskopická perspektiva politické filosofie versus mikroskopická perspektiva empirie
Petr Krčál....................................................................................................................................... 155
Dialektika cigánské férovky. Příspěvek ke kritické antropologii bezpečnosti
Václav Walach............................................................................................................................... 165
Život a smrť za hranicou majority. Sonda medzi vybrané marginalizované skupiny vidieckej
spoločnosti stredného Slovenska v 19. storočí
Ján Golian...................................................................................................................................... 175
Recenze
Zdeněk Beránek – Alžírsko. Krize devadesátých let (2013)
Jan Záhořík......................................................................................................................... 187
Jan Záhořík – Ohniska napětí v postkoloniální Africe (2012)
Filip Strych.......................................................................................................................... 188

Contents
Papers
Which Way to the Dinosaurs? On Behavioral Paradigm in Business Informatics, Parallels
to Organizational Anthropology, and restrictive Boundaries of Disciplines
Michal Doležel............................................................................................................................... 135
Metaphors, Homeless, and Media: A Methodological Outline Consisting of the Use of
Metaphor Analysis and Computer Software (MAXQDA and AntConc)
Jiří Mertl, Ondřej Hejnal.............................................................................................................. 145
The Macroscopic Perspective of Political Philosophy versus the Microscopic Perspective of
Empiricism
Petr Krčál....................................................................................................................................... 155
The Dialectic of the Gypsy Fair Fight: A Contribution to the Critical Anthropology of
Security
Václav Walach............................................................................................................................... 165
Life and Death behind the Border of the Majority. The Probe between Selected Marginalized
Groups of Rural Society in Central Slovakia in the 19th century
Ján Golian...................................................................................................................................... 175
Reviews
Zdeněk Beránek – Alžírsko. Krize devadesátých let (2013)
Jan Záhořík......................................................................................................................... 187
Jan Záhořík – Ohniska napětí v postkoloniální Africe (2012)
Filip Strych.......................................................................................................................... 188

ANTROPOWEBZIN 4/2013

135

Kudy k dinosaurům?
O BEHAVIORÁLNÍM PARADIGMATU V PODNIKOVÉ
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ORGANIZACÍ A SVAZUJÍCÍCH HRANICÍCH OBORŮ
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Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická
v Praze
michal.dolezel@vse.cz
Which Way to the Dinosaurs? On Behavioral
Paradigm in Business Informatics, Parallels to
Organizational Anthropology, and restrictive
Boundaries of Disciplines
Abstract—The main aim of this study is to introduce the behavioral research paradigm into the
academic discipline of Business Informatics (BI)
in the Czech Republic. Its main motivation is the
fact that design-oriented research traditionally
dominates in this area and the word “informatics” is perceived mostly in its technical meaning
(i.e. Computer Science) in Czech society. In my
paper I argue that there should be more socially
oriented research in Czech BI and management,
as well as less insistence upon quantitative research methods and/or design science. From
the perspective of a professionally qualified doctoral student, I firstly compare the Anglo-Saxon
research tradition of Information Systems (IS)
with the European one of Business Informatics,
as well as with the local tradition. Consequently
I present underlying motivation and well-founded
reasons for the behavioral research in BI, summarizing key topics. I also involved the researchers in social sciences in order to form capable
teams with researchers in business and management. So far, there has also been little discussion
about the usage of anthropological concepts and
tools in BI and management studies. This study
takes a transdisciplinary perspective and seeks
to remedy all these challenges by reviewing of the
literature in BI, IS, management and organizational studies, sociocultural anthropology and
business anthropology to reach the conclusion
that we need a more integrated approach in order
to properly study such complex issues in modern
business organizations and information society.

Keywords—business informatics, information
systems, business and management, qualitative
research, business anthropology, organizational
ethnography

I

Úvod

NFORMATIKA je větší částí české veřejnosti
automaticky vnímána jako ryze technokratická disciplína, v posledních letech navíc intenzivně podporována anekdotickým stereotypem
sociálně deprivovaného „ajťáka“, na kterého lze
narazit v mnoha různých typech organizací, zatímco stále vykazuje typické osobnostní a vnější
rysy. Ačkoliv na jednu stranu lze odtušit, že takové chápání patří k určitému společenskému
koloritu a je jistě nutno ho brát s nadhledem, na
druhou stranu mu není možno upřít částečně
pravdivý předobraz inspirovaný realitou některých organizací. Jistě by bylo zajímavé pátrat po
původu tohoto jevu, nicméně to si tato stať za cíl
neklade. Zde se naopak zaměřuji na podnikovou informatiku jako disciplínu akademickou,
pěstovanou především na vysokých školách
ekonomického zaměření, resp. na předmět jejího zkoumání u nás a ve světě. Nicméně jak ukazuji dále, k zájmu o sociální dopady informačních systémů a technologií na organizace tento
obor nemusí mít vůbec daleko.

Tento příspěvek má vzhledem ke specifičnosti tématu charakter transdisciplinární
přehledové studie s esejistickými prvky, která
zkoumá základní metodologické otázky spojené
s oborem podnikové informatiky a jeho přesahem do oblasti společenských věd, zde zejm. sociokulturní antropologie. Primárním účelem tohoto příspěvku je představit novou perspektivu
a směr výzkumu – paradigma nově pronikající
do českého prostředí a systematicky se zaměřu-
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jící na sociální dopady vývoje, nasazování a používání informačních systémů v organizacích.
Jde o výzkumný směr, který je dlouhodobě etablovaný především v anglosaském prostředí jako
těžiště samostatného vědního oboru, ale u nás
může působit přeci jen poněkud cize, a jako
součást technické disciplíny snad až nepatřičně.
Směr, který může a nepochybně bude vyvolávat
otázky o tom, kde na akademické úrovni končí
odborný zájem sociálních věd a začíná zájem informatiků, přičemž toto „rozdělení sfér zájmu“
nemusí nutně kopírovat vývoj anglosaských
zemí vzhledem k tomu, že evropská oborová tradice je do značné míry odlišná. Zároveň je tedy
účelem poukázat na společné prvky a výzkumné metody, které mohou oba světy (technický
a sociálně-vědní) spojovat a vzájemně obohatit,
a zahájit tak diskusi o možné interdisciplinární
spolupráci, která může být potenciálně velmi
prospěšná. Další část je věnována perspektivě
sociokulturní antropologie při studiu podnikatelských a nepodnikatelských subjektů: předkládám v ní krátké seznámení se směrem výzkumu,
který se označuje jako antropologie podniků či
organizací (business/organizational anthropology). Tuto oblast totiž považuji, na rozdíl
od kupř. ekonomické antropologie, v českých
podmínkách za poměrně málo skloňovanou
a známou, natožpak vysokoškolskými pracovišti praktikovanou.
Přehledová stať obdobného typu a záběru
bude vždy nést otisk subjektivity, kterou je nezbytné naznačit. Příspěvek tak odráží perspektivu účastníka doktorského studia v oblasti podnikové informatiky, aktivně činného v podnikové praxi, absolventa inženýrského oboru jednak
v ryze technické disciplíně, a později i druhého
oboru zaměřeného na ekonomiku a průmyslový management. Tato profilace nepochybně
částečně ovlivňuje úhel pohledu na některé
předkládané problémy a otázky. Přesto se však
v tomto příspěvku snažím o pohled maximálně
transdisciplinární – kromě oborových zdrojů
podnikové informatiky (resp. informačních
systémů – k obsahovým rozdílům viz dále) se inspiruji zdroji v oblasti sociokulturní antropologie, antropologie podniků, organizačních studií,
resp. organizační teorie.1 Z toho důvodu může
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být příspěvek zajímavý i pro zájemce o sociální
výzkum v oblasti managementu (Pavlica 2000),
a není tedy cílen pouze na akademickou obec
antropologickou či informatickou. Zároveň
však deklaruji, že v tomto příspěvku záměrně
pomíjím tradiční bibliografické zdroje z psychologie a sociologie řízení, protože tento směr
považuji v českých podmínkách za dostatečně
známý a etablovaný.
Rovněž není primárním účelem mého příspěvku podávat komplexní přehled o výzkumných směrech a metodách v informatice, ani
o exaktních hranicích tohoto oboru. Musím
však na úvod v té souvislosti přiznat, že antropologům svým způsobem závidím. Minimálně
kvůli tomu, že se vymezením hranic svého oboru na stránkách českých odborných časopisů
zabývají – byť s poněkud diskutabilními výslednými institucionálními dopady. Tato studie je
tak psána rovněž částečně pod ideovým vlivem
příspěvků Nešpora a Jakoubka (2006; 2004),
Skalníka (2005) a jiných k vymezení oboru
sociokulturní antropologie v České republice.
Jako ne-antropologa se zájmem o interdisciplinární výzkum týkající se dopadů organizační
a národní kultury do svého kmenového oboru,
a zároveň s odhodláním k překročení rubikonu
pojímání organizační kultury v tradičních limitech kvantitativních výzkumů psychologie a sociologie řízení2, mě zajímalo, „co to vlastně ta
antropologie je“ a jak řeší své vymezení k u nás
mnohem více etablované sociologii. Je snad
zajímavé zmínit, že tuto pozitivní náklonnost
jsem získal skrze fascinaci mikro-historickými
přístupy, které mají poměrně blízko k historické
antropologii a umožňují nechat „mrtvé ožívat
a němé promlouvat“ 3. A podobně jako se část
historiků domnívá, že pro pochopení historie je
klíčové a naprosto legitimní detailně a do hloubky objasňovat „malé dějiny“ žité obyčejnými
lidmi v dané vesnici či regionu a teprve na jejich

„business schools“ (viz v textu). Naproti tomu organizační
teorii (organizational theory) vnímám primárně jako subdisciplínu sociologie. Pojmy však bývají často v literatuře
zaměňovány.
2 Kritika schematického uvažování v črtech často povrchních výsledků kvantitativních výzkumů při studiu
komplexních problémů a jevů se objevuje už řadu let ve
světové literatuře v mnoha subdisciplínách managementu
1 Označení organizační studia (organization studies) a organizačních studií. Jako ilustrativní příklad za všechny
v tomto příspěvku vnímám jako synonymum k označení
lze jmenovat např. článek Chováte se eticky? Prosím zaškrtorganizační vědy (organization/organizational science) či
něte Ano, či Ne: k výzkumu etiky v podnicích (Crane 1999).
organizačního chování (organizational behavior). Jako ta3 Tuto metaforu jsem si vypůjčil z titulu slovenské publikové jsou to primárně disciplíny vyučované především na
kace M. Eliáše o archivních raritách (2013).
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podkladě generalizovat, jsem hluboce přesvědčen o tom, že podobné přístupy je třeba uplatňovat při studiu složitých organizačních jevů v moderních oborech a odvětvích, jakými jsou např.
podniková informatika či management.
Příspěvek se orientuje na tři nosná témata-„příběhy“. První z nich osloví patrně především
informatiky; přitom však vycházím z předpokladu, že perspektiva pocházející zcela z opačného
oborového spektra a antropologie se primárně
vůbec netýkající může být okruhem čtenářů
z oblasti antropologie pokládána za zajímavou.
Navíc je objasnění těchto základních východisek
nezbytným předpokladem pro téma druhého
okruhu – pro antropology (a další sociální vědce) patrně bližšího jejich srdci. Nejvíce blízké by
však antropologům mělo být třetí téma, které je
zaměřeno na vztah antropologie k akademickým vědám pěstovaných na vysokých školách
ekonomického zaměření („business schools“4).

O šťastných duších a dinosaurech
V téměř každé monografii či vysokoškolských
skriptech zaměřených na problematiku (podnikových) informačních systémů v České republice se lze dočíst definici velmi podobné následující, totiž že informační systém (IS) je „systém
pro sběr, přenos, uchovávání, zpracovávání a poskytování dat (informací, znalostí) využívaných
při činnosti podniku“. Jeho typickými komponentami pak jsou „informační a komunikační
technologie, data a lidé“ (Voříšek 2008: 18).
Ačkoliv tito lidé jsou nepochybně komponentou
klíčovou, s určitou nadsázkou lze tvrdit, že v nemalé části odborné literatury zaměřené na IS
dostupné v češtině je tato zmínka tou poslední,
která se lidí týká. Ve zbývající části pramenů se
pak diskuse „lidských aspektů“ omezuje spíše
na aspekty řízení podnikové informatiky, tedy
problematiku organizačních struktur, procesů
apod.
Bez snahy o jakoukoliv glorifikaci lze konstatovat, že zcela jiný diskurs představuje anglosaská tradice výuky a především bádání
4 V češtině neexistuje zcela přesný ekvivalent tohoto
pojmu – tento typ vysokých škol primárně poskytujících
v anglosaském světě postgraduální manažerské vzdělání
magisterské úrovně (MBA) se zaměřuje především na
teoreticko-praktické dovednosti související s obchodem/
podnikáním a jeho řízením. Označení českým termínem
„ekonomické vysoké školy“ by bylo silně zjednodušující
a nepřesné.
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v problematice IS5. Širší spektrum pohledů na
anglosaskou disciplínu IS je předloženo v článku Avisona a Eliotta (2006), kteří jednak sumarizují přístupy různých autorů k definici merita
oboru, ale zejm. vymezují tento vědní obor vůči
dalším oborům – jak technickým, tak společenskovědním. Mezi technické obory přitom řadí
zejm. počítačovou vědu (computer science), do
češtiny někdy překládanou jako „matematická
informatika“, popř. pouze „informatika“, a dále
návrh a vývoj výpočetních systémů (computer
systems engineering) – v lokálním prostředí de-facto „elektronika“, „inženýrská informatika“,
popř. „výpočetní technika“. Mezi společenskovědní základy IS pak řadí sociologii, antropologii a psychologii. Vysvětlují: „Zatímco informatik či systémový inženýr se bude dívat na technologii, která stojí ve středu jejich zájmu, výzkumník v oboru IS se dívá stranou počítačů – zajímají
ho lidé a organizace“ (Tamtéž, s. 7–8). Tento
pohled by podle nich mohl svádět až k tomu, že
IS by byly považovány za sociální vědu, nicméně
dle Avisona a Eliotta tomu tak není: „sociologie,
psychologie, antropologie a další sociální vědy
nejsou primárně zaměřeny na aplikaci technologií do organizací a společnosti. […] Ačkoliv překryv těchto disciplín může být značný a ohraničení nejasné, disciplíny jsou však rozlišitelné svým
zaměřením, účelem a orientací svých aktivit“
(Tamtéž, s. 8) Tento přístup k chápání oboru
IS se někdy označuje jako behaviorální (či behavioristické) paradigma (Österle et al. 2010)
a jeho původ úzce souvisí s tím, že základy oboru byly položeny na anglických a amerických
„business schools“. Tento fakt nepochybně citelně formoval anglosaské pojetí oboru jako výrazně interdisciplinární se značným přesahem
do společenských věd a zároveň ho v těchto
zemích odlišoval od počítačové vědy (computer science). Nelze si nevšimnout, že z hlediska
zaměření a východisek nezapře takto pojatá
disciplína IS společný průnik s další aplikovanou disciplínou vyučovanou především na „business schools“, totiž organizačním chováním.
Organizační chování (studia) vychází z psychologie, sociologie, sociální psychologie, antropologie a politologie (Robbins 2003: 3) a společně
s organizační teorií (což je spíše sociologická
5 Pojem IS (informační systém, systémy) je v anglosaské tradici používán jednak ve smyslu softwarového počítačového systému, tedy přibližně totožně jako u nás, dále
ve smyslu organizačního systému (proto zahrnuje i data
a lidi), a konečně jako označení oboru studia a vědecké disciplíny zahrnující vše zmíněné.
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disciplína) se řadí do teoretického základu, na
kterých je vystavěno akademické studium managementu. Organizační chování je obvykle
považováno za sociální vědu Centrem zájmu
však opět nejsou primárně informační systémy
a technologie v organizacích, což lze znovu vytknout jako rozlišující znak oproti disciplíně IS.
Metodologický výzkumný aparát je však velmi
podobný (viz dále).
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návrh a aplikace inženýrských postupů s cílem
ovlivnit a tvořit budoucí podmínky totožných
činností v organizacích (evropské inženýrské pojetí) (Taylor, Dillon a Wingen 2010).
Schematické vidění světa ve stylu „Amerika
versus Evropa“ je tedy aktuální i zde, a debaty
„etnologie versus antropologie“ (např. Skalník
2005) tak mají svou obdobu i v jiných oborech.

Metaforicky lze spor o podstatu akademické podnikové informatiky mezi „Amerikou
a Evropou“ nazvat sporem dinosaurů a šťastných duší: ačkoliv dinosauři (zastánci teoretického anglosaského směru) se v současnosti potýkají s krácením financování z byznysu i vlády,
s přístupem do společností pro účely výzkumu,
s nutností obhajovat svůj obor rektorům západních „business college“, podle Evropanů stále
směřují svým směrem „slepě do záhuby“ (Buhl
et al. 2012: 308) pokračující „institucionalizací
své nedůležitosti“ (Bennis a O’Toole 2005: 100).
Obdobné problémy se řeší i kousek vedle – američtí badatelé v oblasti organizačních studií se
čas od času sami sebe ptají, zda uvnitř organizací nevidí spíše duchy a uměle konstruované problémy než skutečnou podstatu organizačních
svízelů (Schwarz et al. 2007). Naproti tomu zástupci evropského proudu podnikové informatiky si příliš nestěžují – jejich vztahům s průmyslem se dlouhodobě daří a jsou to ti, kteří ovlivňují a de-facto utvářejí obor v praktické rovině.
Jsou to prostě šťastné duše. Šťastné duše, které
však mají problém doložit své akademické výsledky v kontextu počtu publikací ve špičkových
mezinárodních časopisech oboru IS, a prezentovat tak svou vědeckou konkurenceschopnost
Mezi oběma akademickými tábory pocho- (Junglas et al. 2010).
pitelně existuje na mezinárodní úrovni jisté
pnutí, které souvisí především s globalizací
Ačkoliv se podvědomě, kulturně a se znalosvědy. Zatímco anglosaské behaviorální pojetí tí potřeb praxe jednoznačně více cítím spokojen
IS bývá často označováno jako precizní, avšak ve „světě šťastných duší“, uvědomuji si, že z této
nepraktické, evropské naopak jako inženýrské, pozice na některé odborné otázky týkající se
zaměřené na praxi, avšak málo vědecké. Z toho převážně přesahu do společenskovědních disvyplývá i primární rozdíl – zkoumání a popis ciplín nedokážu najít odpověď. Rovněž je zcela
důsledků vývoje, nasazování a provozu IS legitimní klást si otázku, zda se chceme někdy
(anglosaské pojetí kopírující model sociálních v budoucnu přiblížit oborové vědecké špičce,
věd, zaměřené na vytváření teorie podávající či nikoliv. Proto se snažím dívat, „jak to dělají
vysvětlení určitého existujícího jevu) versus dinosauři“ a zda bych se od nich nemohl něco
naučit. Není to ale přitom volání po dinosauří fi6 Ačkoliv se informační management hlásí k využívání
losofii „pro praxi irelevantního výzkumu“, ale
poznatků sociálních věd, vycházím v tomto rozdělení pře- především snaha o rozšíření hranic poměrně
devším z toho, že jeho metody a postupy „pomáhají vhod- úzce praktikovaného oboru a s tím spojené perně realizovat informační procesy manažerského myšlení
spektivě širšího a hlubšího poznání.
Na druhé straně je nutno vzít v úvahu evropskou tradici podnikové informatiky, která byla
formována zejm. vývojem v německy mluvících zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
a Skandinávii. Zde byl (a je) společenskovědní
základ významně upozaděn, obor je znám pod
označením Wirtschaftsinformatik/Business
Informatics (hospodářská informatika / podniková informatika), s alternativním anglickým
ekvivalentem Business & Information Systems
Engineering (BISE). Disciplína se vyznačuje
především důrazem na inženýrské pojetí oboru v kontextu potřeb hospodářských podniků
determinované jen zanedbatelným přesahem
badatelů do oblasti sociálních věd. Badatelé
v tomto oboru produkují různé typy především
informaticko-manažerských artefaktů a jejich
činnost se označuje jako výzkum orientovaný na
návrh (Österle et al. 2010). Takto je obor v zásadě v dnešní době chápán a vyučován i na českých
vysokých školách ekonomického zaměření pod
názvy oborů a programů jako např. aplikovaná
informatika, ekonomická informatika, manažerská informatika, informační management6
apod.

a jednání k dosažení cílů organizace“ (Vodáček a Rosický
1997: 26). Tedy jde o aktivní intervenci v organizaci, nikoliv
pouze o popis existujícího stavu.
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Očkování šťastných duší dinosauřím sérem
Z hlediska pohledu badatelů ve společenských
vědách je možno klást si otázku, proč chce vůbec informatik zkoumat něco, na co mají historicky monopol společenské vědy, a přitom si
ještě osobovat jejich metody. V té souvislosti nemůžu nevzpomenout myšlenku E. Hrešanové
(2008: 36–7) související s ideou vytrhnutí kvalitativních metod „ze spárů jednotlivých vědních
disciplín“, publikovanou v její disertační práci
obhájenou v oboru sociologie: „Hlásím se k současnému interdisciplinárnímu přístupu, který
se snaží překonat hranice disciplín a vystupuje
proti „uzurpaci“ etnografie jen jednou vědní
disciplínou. Jak však Hrešanová briskně dodává, „i v rámci sociologické obce se lze ještě dnes,
a to i v českém prostředí, setkat s námitkami, že
etnografická metodologie tak úplně do sociologie
nepatří.“
Na výše uvedenou otázku lze odpovědět také
tak, že v podnikové praxi existuje v souvislosti
s vývojem, nasazováním a provozem IS paleta
problémů, které vyvolávají bezpočet dalších
otázek. Na část takových otázek přitom nelze
podat vysvětlení pomocí aplikace technických
poznatků z informatiky – s nimi si tento obor
vlastně neumí sám o sobě (bez pomoci dalších
disciplín) poradit. Může jít např. o problematiku rezistence k nasazování IS či obecně ke
změně v souvislosti s IS, problematiku vývoje
IS a vztahů mezi různými zájmovými skupinami organizace (např. uživatelé formulující
požadavky na funkcionalitu versus vývojáři je
realizující). Dále o vliv psychosociálních faktorů týkajících se vztahů v projektových týmech
při realizaci projektů IS, společenské a organizační jevy původně vedoucí ke vzniku agilních
metod vývoje softwaru a IS (zejm. absentující
zadání či jeho periodické změny – názor shrnutelný do věty „začněte na tom pracovat, my vám
zadání potom dodáme“), vztahy mezi členy dodavatelských a odběratelských organizací v IT
dodávkách týkající se důvěry a oboustranných
výhod atd. Poměrně zajímavou oblastí výzkumu je oblast řešící příčiny selhání IT projektů:
projekt nesplnil plánovaný termín dodání či se
dopustil jistých „drobných kompromisů“ či rovnou flagrantních lapsů v oblasti rozsahu, kvality
či spotřebovaných zdrojů, popř. nesplnil určité
očekávání uživatelů. A v neposlední řadě pak
rovněž otázky týkající se outsourcingu informatických služeb a dodávek mimo vlastní zemi,
resp. kontinent, tedy problematika tzv. offsho-
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ringu. Offshoring nutně implikuje multikulturní spolupráci a efektivní řízení mezinárodních
týmů, což může nabývat v technických (obecně
ne příliš sociálně a kulturně vnímavých) profesích obzvláště zajímavých dimenzí blížících se
až kulturnímu šoku. Ilustrativním příkladem
může být v současné době (sám o sobě zajímavý) fenomén historek o spolupráci s „Indiány7“
ústně předávaných v rámci subkultury pracovníků českých softwarových firem, které mnohým členům této komunity slouží jako atraktivní diskusní téma (nejen) nad půllitrem piva.
Přitom je dle mého názoru důvodné předpokládat, že větší část těchto problémů buď
není pro badatele ze společenskovědních oborů
sama o sobě vůbec zajímavá, a/nebo tyto problémy vyžadují poměrně velké znalosti a zkušenosti v technických disciplínách. Pokud se např.
dotkneme etnografického výzkumu v organizacích, platí podle Czarniawské pro zúčastněné
pozorování, které lze považovat za základní
atribut etnografické metody, že „[externí] výzkumník na sebe bere roli člena organizace,
popř. se zaměstnanec stává výzkumníkem“. Jak
dodává, tento typ studií, lze „realizovat pouze
s nutnou dávkou štěstí při získávání přístupu
[do organizací], nebo proto, že daná práce nevyžaduje specifickou kvalifikaci“ (Czarniawska
2012: 132). Jak potvrzují Eberle a Maeder
(2011), bez osobních znalostí a zkušeností ve
studované oblasti je možno praktikovat bez
problémů zúčastněné pozorování např. mezi
pomocníky v kuchyni, avšak mezi meteorology
už to jde stěží; výzkum je pak nutno redukovat
pouze na pozorování bez aktivní účasti. V takovém případě však hrozí, že etnografický výzkum bude jen neumělým drobtem toho, čeho
by být správně měl (Eberle a Maeder 2011: 64).
Podobně jako si Hrešanová ve své etnografické
studii z pochopitelných důvodů (jedním z hlavních je problematický přístup na porodní sál)
příliš nevšímá vztahů mezi lékařskými profesemi ani více odborné části lékařské práce – např.
krizových situací na sále z hlediska možného
ohrožení života rodičky (rozuměj obdobně „selhávajícího IT projektu“), nelze z celkem zjevných důvodů očekávat, že by tomu mělo být jinak ve vztahu antropologa/sociologa a „hi-tech“
profesí v zde diskutovaných případech: „Lékaři
jsou nepřístupní, mohla bych soudit na základě
svého výzkumu. Samozřejmě ale, že taková gene7 Hovorové označení pracovníků indických softwarových firem.
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ralizace je zavádějící. Na začátek této kapitoly
ovšem musím přiznat, že porodníci a gynekologové pro mě byli ve zkoumaných porodnicích nejobtížněji dosažitelnou skupinou. […] Ze strany
dvou javovských lékařů jsem se dokonce setkala
s otevřenou arogancí, povýšeností a přehlíživým
postojem. Tito lékaři mi dali najevo, že s nějakou
studentkou, navíc jiného oboru než medicíny, se
bavit nebudou.“ (Hrešanová 2008: 148)
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zastoupení) o rovnocenný směr, i v Německu se
vyskytuje v tomto oboru dualismus: behaviorální paradigma (ač v menšině) je zastoupeno jako
součást (resp. doplněk) podnikové informatiky
i zde. Je tomu tak především na ekonomických
či obchodních vysokých školách (Junglas et al.
2010), resp. mezi mladými akademiky, kteří
směrují k získání oborové definitivy podle tamních nových kritérií zohledňujících především
výstupy ve špičkových mezinárodních časopiHranice „co je ještě badatelský zájem an- sech publikujících především behaviorální IS
tropologie či sociologie“ a „co už je badatelský výzkum (Buhl et al. 2012).
zájem medicíny, informatiky či metrologie“, je
však jen velmi obtížně definovatelná. Jistě si
Existuje zde však jiný závažný problém –
lze představit etnografický výzkum provádě- „vetřelci“ do sféry společenských věd, rozuměj
ný antropologem či sociologem týkající se in- čeští (a snad i obecně evropští) badatelé pohybuterkulturních aspektů zaměřený převážně na jící se v podnikové informatice vybočující mimo
manažery a způsob řízení týmů (podobně jako evropskou oborovou tradici, však disponují mitřeba na pracovníky oddělení lidských zdrojů nimálně jednou podstatnou nevýhodou: mají tonebo na vztahy mezi uživateli a vývojáři), na tiž pro takový výzkum typicky jen nedostatečné
druhou straně se jen velmi obtížně představuje teoretické základy společenskovědních oborů.
obdobný etnografický výzkum realizovaný mezi Jen zanedbatelné procento z nich slyšelo o soci„výkonnými“ vývojáři a testery softwaru mapu- ologii a psychologii (nezmiňujíce sociokulturní
jící jejich vzájemné vztahy a pracovní návyky. antropologii) do větší hloubky než v rámci jedUž jen proto, že vzájemné ústní komunikace se noho či dvou volitelných kurzů na technické
sociálně vědec od těchto profesí patrně mnoho či ekonomické vysoké škole. Málokterý z nich
nedočká – většina informací se bude předávat zvládá bezproblémově metody kvantitativního
„neviditelnými“ elektronickými kanály. A ko- výzkumu a vládne adekvátním statistickým apanečně i s přihlédnutím k tomu, že interpretace rátem v dostatečně sofistikované formě nutné
získaných dat pak bude pro sociálního vědce pro jejich aplikaci v rámci světově srovnatelpatrně jen velmi obtížná až nemožná.
ného výzkumu (ač by teoreticky jako technik
či ekonomický informatik mohl), ještě menší
Lze tedy vyslovit předpoklad, že do studia část během svého studia slyšela o kvalitativních
výše nastíněného spektra technických problé- výzkumných metodách více než zběžně. A co
mů se badatelé ve společenských vědách patr- se týká kultury? Tam v lepším případě začínají
ně (sami o sobě) zrovna nepohrnou, a tyto tak a zároveň končí u Hofstedeho…
zůstanou (v případě nezájmu vlastní oborové
akademické komunity) nezmapované a bez odA co antropologie, šťastné duše?
povědí. Ostatně právě i medicína již drahnou
řádku let disponuje oborem „sociální lékařství“, S odkazem na otázky spolupráce napříč obory
podobně jako sociologie disponuje oborem „lé- přetlumočím zajímavý příběh, který popisuje
kařská sociologie“ (Jirková 1969). Pokud se tak Gallupe (2007) když píše o tyranii výzkumné
vrátím k nastolené otázce z pohledu hodnotícího metodologie v disciplíně IS. Tento příběh popředevším „oborové tradice“ a „oborové limity“, pisuje profesní osud mladé antropoložky, ktelze především odkázat na zaběhnuté chápání, že rá úspěšně získala doktorát pracovišti patřící
„věda je to, co za vědu považují vědci v daném obo- ve světě ke špičce oboru. Po neúspěšné snaze
ru“ (Molnár et al. 2012: 18). Potom i při faktic- o získání akademické pozice v antropologii naké neexistenci původního výzkumu podnikové konec získala zaměstnání u velké IT společnosti
informatiky orientujícího se na behaviorální jako dokumentátorka (technical writer). Krátce
paradigma v České republice se lze domnívat, nato si uvědomila, že mnoho metod, kterým se
že dostatečným ospravedlněním legitimity a po- učila ve škole, dokáže aplikovat na problematitřebnosti je výše předložené vysvětlení o ang- ku zkoumání IT organizací, načež se pokusila
losaské tradici výzkumu IS realizovaného na o získání akademické pozice v oboru IS na malé
podkladě tohoto paradigmatu. K tomu lze ještě australské univerzitě a toto místo skutečně zísdoplnit, že ačkoliv nejde (z hlediska početního kala. Nedlouho poté, co publikovala (ve špičko-
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vých oborových časopisech) dva články týkající
se využití etnografického výzkumu při studiu
IT organizací, se stala zástupkyní editora v jednom opravdu významném časopisu. Najednou
začala rozhodovat o přijímání a zamítnutí rukopisů, jejichž obsah (díky tomu, že šlo o špičkový
oborový časopis) sekundárně utvářel směrování celého oboru IS. Zní to téměř jako pohádka…
Anebo?
Na základě výše uvedeného je možno soudit,
že evropské zvyklosti a anglosaská tradice výzkumu IS jsou opravdu orientovány zcela odlišně. Lze si však představit, že by se tento příběh
stal „naopak“, tedy, že by se absolvent doktorského programu zaměřeného na informatiku
vyhoupnul do čela antropologické akademické
komunity či že by vystudovaný evropský antropolog směřoval k docentuře v podnikové informatice? Patrně nikoliv. Jak tedy ale řešit potřeby
šťastných duší při snaze o používání jim cizího
behaviorálního paradigmatu? Určitou cestou
může být doplňování znalostí formou samostudia, ale lze vyslovit reálný předpoklad, že
současný diskurs tří zmíněných referenčních
oborů v oblasti sociálních věd je schopen málokterý z nich samostatně vstřebat. Při počtu
teorií a individuálních směrů obsažených v jednotlivých oborech to znamená, že bez adekvátní podpory „zvenčí“ bude jejich výzkum nutně
klouzat po povrchu. Pomocná ruka ze strany
společenskovědních oborů je pro šťastné duše
zcela nezbytná, na druhou stranu ani s ní to nemusí mít úplně lehké. Mají si vybrat pomocnou
ruku z psychologie, sociologie či antropologie?
Jak se mají zorientovat v mnohých konfliktních
teoriích společenskovědních oborů, když tyto
obory jsou poměrně striktně akademicky vymezeny, ale reálný život a život v organizacích
toto akademické vymezení jednoduše nerespektuje, protože „škatulky“ nemá rád? Davison
a Martinsons, badatelé v disciplíně IS, poznamenávají (v kontextu anglosaské tradice IS):
„K ustavení [výzkumných] týmů se zkušenostmi
s aplikací široké palety metod z různých epistomologických zdrojů je třeba získat mladé profesory se zkušeností z různých odvětví a oborů, […]
mj. ze sociologie, psychologie a antropologie.“
(Davison a Martinsons 2011: 292) Je však otázkou, nakolik je tato představa ve větším měřítku
reálná, a to i v anglosaském kontextu.
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logií obecně. Jak však navíc jasně vymezit vztah
sociologie organizace (příp. sociologie řízení)
a antropologie podniků? Tato otázka v rámci tohoto příspěvku jednoznačně zodpovězena není.
Nicméně považuji za nezbytné zde alespoň vymezit již zmíněný pojem antropologie podniků
či organizací (business/organizational anthropology). Toto označení je obecně chápáno ve
dvou stěžejních významech: (1) jako aplikovaná
disciplína sloužící podnikové praxi, tzv. pátá disciplína antropologie (Hirt 2012; Soukup 2009)
a (2) jako oblast akademického výzkumu antropologů a organizačních badatelů (Bate 1997;
Czarniawska 2012; Marrewijk 2010), někdy ne
zcela přesně ztotožňovaná s označením vlastní
metody – pojmem „etnografie organizací“.
Lze přitom říci, že v českém prostředí v souvislosti se studiem organizací psychologie a právě sociologie řízení v tuto chvíli jasně dominuje,
antropologii podniků má u nás zanedbatelné
zastoupení. Ve světě tomu nebývalo jinak, jak
líčí z pohledu dneška Beth Bechky v reakci na
reprint příspěvku z roku 1987 o úloze antropologie v organizačních vědách:
Na začátku 90. let 20. stol. jsem pracovala se skupinou antropologů v Xerox PARC
a zrovna se rozhodovala, kam nastoupím na
postgraduál. Věděla jsem, že chci studovat
organizace a plánovala jsem se stát organizačním etnografem. Zmizela jsem z ústavu
sociologie plného organizačních badatelů
povážlivě zvedajících obočí a kvapně opouštějících místnost kdykoliv, kdy jsem použila
slova organizační teorie a etnografie společně v jedné větě. Tak jsem se ptala svých
kolegů: „Mám to raději zkusit na ústavu
antropologie?“ Antropologové z PARC však
nadšením vskutku nepřekypovali. Tvrdili mi,
že antropologové odsunuli na okraj zájmu
organizační badatele úplně stejně, jako odsunuli sociologové badatele využívající kvalitativní metody. (Luthans et al. 2013: 96)
Bechky, absolventka sociologie na
Stanfordu, nakonec v roce 1999 získala doktorský grad v oblasti organizačního chování
na ústavu průmyslového inženýrství a managementu v průmyslu, součásti „School of
Engineering“ stanfordské univerzity.

Malcolm Chapman, absolvent sociální anZ hlediska problému načrtnutého výše dále tropologie na Oxfordu, momentálně působící
nepomáhá ani ne zcela jasně a ostře vymezený na Business School univerzity v Leedsu, jenž
vztah mezi sociologií a sociokulturní antropo- si „vydělává na živobytí přenosem antropolo-
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gie do obchodních věd a obchodních věd do
antropologie“, říká, že současná slabá pozice
antropologie v akademických disciplínách
podnikání a managementu pouze logicky odráží
stav, kdy tyto byly „pozdě narozenými uchazeči
o přijetí do klubu pozitivistických sociálních
věd“ (Chapman 2001: 20). Situace se nicméně
mění a počet citací článků antropologů se
v tomto odvětví na mezinárodní úrovni zvyšuje
mj. s tím, jak v praxi roste nutnost komunikace
mezi podnikatelskými subjekty napříč
kulturami. Avšak některé bazální předsudky
zakořeněné v akademické disciplíně podnikání
a management se překonávají hůře: badatelé
původně využívající zejm. kvantitativní metody
musí nejdříve pochopit, že antropologický
přístup „jeden případ – roky práce8“ bez možnosti „porovnání, vzorkování, kontroly, statistické analýzy – prostě jeden případ“ (Chapman
2001: 23) je stejně validní jako ten jejich. V tomto ohledu je disciplína IS (alespoň na mezinárodní úrovni) zjevně napřed, v ní má v posledních letech kvalitativní výzkum jednoznačně
zelenou. Neměli bychom se mu proto bránit ani
na úrovni domácí.
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celku. Zatímco naši užitečnost pravděpodobně
lidé v organizacích budou vidět spíše v oblasti
porozumění cizím kulturám, my jim můžeme být
úplně stejně užiteční v porozumění jejich organizacím.“ (Jordan 1994: 9), srov. (Bate 1997) Pro
obdobnou diskusi dopadů sociokulturní antropologie na disciplínu IS pak srov. hojně citovaný
článek Avisona a Myerse (1995).

Výše naznačený sjednocující a komplexní
pohled antropologie je tedy zřejmým zdůvodnění pro její potřebnost při studiu organizací, ten
je z pohledu podnikových informatiků i hlavním důvodem, proč vyjít naproti mezioborové
spolupráci nejen psychologům a sociologům řízení, ale rovněž antropologům. Tato potenciální
spolupráce však může být prospěšná i pro badatele v antropologii a dalších sociálních vědách.
Nejenže je může zavést do oblasti, kam by sami
nepronikli, ale může jim otevřít novou perspektivu a atraktivní témata, která patrně budou
nabývat na významu s postupujícím významem
IT a IS ve společnosti stále na větším významu.
Ostatně, určitý zájem sociálních věd o „Science
and technology studies“ nelze přehlédnout již
v dnešní době. Navíc v rámci této činnosti může
Autor jedné z nemnoha původně českých fungovat určitý synergický efekt – v rámci jedmonografií o organizačním chování, František noho výzkumného projektu je možno potenciBělohlávek, vymezil předmět studia (o kterém álně zkoumat i obecnější (méně technologický)
již byla zmínka a v anglosaské tradici obsahu- fenomén, který nebyl vůbec cílem původního
je i antropologii) takto: „Organizační chování výzkumu. Např. proto, že byl pro podnikového
sjednotilo poznatky z psychologie, sociologie, ma- informatika primárně nezajímavý jako „nedonagementu a teorie řízení. Zatímco psychologie statečně technologicky sofistikovaný“.
práce a organizace se zabývá chováním jednotlivců a malých skupin – mikroúrovní, sociologie práZávěr
ce a organizace se zaměřuje na chování malých
i velkých skupin pracovníků, na vzájemné vztahy Posláním této přehledové studie bylo mimo
lidí z různých profesí, úrovní, společenských sku- obecného představení behaviorálního směru
pin – na makroúroveň.“ (Bělohlávek 1996: 13) výzkumu v podnikové informatice též naznačit
Proč to tedy v Čechách měnit, lze se ptát, proč možný dialog mezi sociokulturní antropologií,
podnikovou informatikou, jakož i dalšími akasem i přes výše uvedené tahat antropologii?
demickými obory v oblasti podnikání a manageOdpovědí může být úvaha Jordanové ze mentu. Toto využití teorie a metod sociokulturní
sféry antropologie aplikované: „Naše [antropo- antropologie (a dalších sociálních věd) totiž
logická] teorie je naše síla. Teorie managementu považuji v podmínkách České republiky za silně
je poháněna sociologií a psychologií, a má problé- opomíjené. Zároveň tím konstatuji jen obtížnou
my překlenout propast mezi makroúrovní a mik- zařaditelnost do již zavedených oblastí – např.
roúrovní chování. My máme dispozice propast do ekonomické antropologie v tom pojetí, v japřeklenout. Vidíme strukturu. Vidíme cesty k po- kém ho představuje Soukup (2009), ale i do obrozumění chování jednotlivců jako části chování lasti aplikované antropologie ve smyslu služby
firemní praxi (Hirt 2012).

8 V souvislosti s organizacemi se většinou uvádí, že
kvalitní etnografický výzkum by měl trvat alespoň půl roku.
Je přihlédnuto k tomu, že výzkumník hovoří (většinou) totožným jazykem a vychází ze stejných či příbuzných reálií
moderní společnosti.

Je téměř jisté, že zde obhajované přístupy
k výzkumu organizací na rozhraní akademických oborů vyučovaných na typově zcela odliš-
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ných vysokých školách v nejbližší době nebudou
v českých podmínkách chápány jako přirozená
součást sociokulturní antropologie ani disciplín
managementu a podnikové informatiky. Je však
nezbytné je minimálně akceptovat jako legitimní a přínosný směr interdisciplinárního výzkumu, a to ideálně na obou stranách „oborové
barikády“.

AVISON, D. a M. D. MYERS. 1995. „Information
systems and anthropology: An anthropological
perspective on IT and organizational culture.“
Information Technology & People 8(3): 43–56.

Vzhledem k tomu, že v českém prostředí je
tento příspěvek jedním z prvních na toto téma
(nepochybně pak zcela první zaměřující se na
souvislost informatiky s antropologií), míra
detailu v diskusi jednotlivých aspektů byla pochopitelně silně omezená. Tímto příspěvkem
jsem však pootevřel dveře pro zájemce o tento
směr studia, kteří na zde publikovaných poznatcích mohou dále stavět. Zvláštní pozornost by
si nepochybně zasloužila zejm. detailnější diskuse výzkumných metod a epistemologických
přístupů disciplíny IS a disciplín příbuzných,
z nichž za klíčový považuji především přístup
interpretativní (konstruktivistický), vycházející mj. z koncepce označované jako organizační
symbolismus.

BĚLOHLÁVEK, F. 1996. Organizační chování.
Olomouc: Rubico.

Tuto přehledovou studii, pohybující se v hájemství disciplín podniková informatika, management, antropologie, organizační studia,
organizační teorie a tedy částečně i sociologie,
zakončím slovy Czarniawské:
„Možná právě nyní, když se antropologové vrátili z exotických krajů a organizační
teoretikové získali větší jistotu v používání
nástrojů antropologů, uzrál čas pro plodnou výměnu. Společně můžeme nalézt nejlepší způsob studia toho, co lidé v moderní
společnosti dělají, když (se) organizují…“
(Czarniawska 2012: 135)
…a přitom nasazují a používají informační
technologie, dodávám já.

Zdroje podpory
Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů projektu financovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomické
v Praze číslo IG406013.
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Metafory, bezdomovci a média
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A PODPŮRNÉHO SOFTWARU (MAXQDA A ANTCONC)
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Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
jir.mertl@gmail.com
Metaphors,
Homeless,
and
Media:
A Methodological Outline Consisting of the Use
of Metaphor Analysis and Computer Software
(MAXQDA and AntConc)
Abstract—The main goal of the methodological
text is to characterize the multidisciplinary applied inductive analysis of large textual corpora
with the stress on metaphor analysis. Metaphors
could serve two purposes in the text: (1) conceptualization of the discussed issue and (2) persuasive offering of the specific metaphors that should
help the recipients to understand the issue in the
desired way as well as to put aside the alternative
metaphors and interpretations. In this regard,
metaphor analysis is a suitable instrument for
the interpretation of public, political, and media
discourses, especially in the context of the socalled social problems. We offer an analyticalmethodological approach based on corpus analysis and implemention of the computer software
(MAXQDA and Antconc), and apply it to the
homelessness issue.
Keywords—CAQDAS,
homelessness,
metaphor analysis, methodology

media,

Úvod: Metafory, bezdomovci a média

P

ROBLEMATIKA metafor a jejich analýzy
se v lingvistice i dalších sociálních vědách
dostala do popředí vydáním knihy Metafory,
kterými žijeme (1980) amerických kognitivních
lingvistů George Lakoffa a Marka Johnsona,
kteří se systematicky zabývali otázkou, co je to
metafora a jakou hraje roli v komunikaci a myšlení. Obecně lze metaforu definovat jako do
určité míry sociálně sdílené uvažování, které je
výsledkem vědomé či nevědomé konceptualizace či mapování, jak píše Andrew Goatly (2007:
11), (podstaty) jedné věci (A) v intencích (podstaty) jiné věci (B). Takto vzniklou konceptu-

alizaci, resp. konceptuální metaforu, můžeme
zachytit pomocí modelu „A JE B“, ale není to
podmínkou, protože metaforu lze zapsat i ve
formě SLOVA či SOUSLOVÍ.1 Nicméně podle Lakoffa a Johnsona není metafora pouze
jakýmsi jazykovým jevem, či dokonce ozdobou,
ale má specifickou a významnou funkci jak v jazyce, tak i lidském myšlení. Metafory pomáhají
uchopit, konceptualizovat a klasifikovat realitu
soudobých komplexních společností. Kromě
toho se metafory podílí na ovlivňování myšlení a jednání každého jednotlivce. Pokud je svět
(přinejmenším částečně) konceptualizován
za pomocí metafor, pak také příslušné metafory reprezentují, čemu lidé věří a podle čeho
jsou ochotní jednat (Lakoff a Johnson 1980:
3). Analýzou vědomě či nevědomě používaných metafor v daných sděleních lze v tomto
ohledu porozumět, jak různí aktéři symbolicky
konstruují vlastní představu světa, včetně sebe
sama. Podle Lakoffa a Johnsona (1980: 3–4) je
společnost definována sdílenými praktiky, ale
i stejným nebo velmi podobným konceptuálním
systémem. Navzdory nepopiratelné rozmanitosti sociálních konstrukcí různých aktérů lze
předpokládat, že členové určité společnosti sdílí
do jisté míry velmi podobný pohled na některé
aspekty fungování společnosti. Tento pohled lze
následně vyjádřit skrze (konceptuální) metafory.
Někteří badatelé pocházející z prostředí
USA uvádějí jako typický příklad konceptuální
metafory „vyspělého“ západního světa připodobnění DEBATA JE VÁLKA. Na tomto příkladu ukazují, že se aktéři nejenom vyjadřují o debatě jako o válce,2 ale že podle toho také jednají
a konceptualizují danou situaci. Pokud aktér
1 Konceptuální metafory se standardně zapisují formou
kapitálek (verzálek), aby se odlišily od zbytku textu.
2 Důvodem by mohla být skutečnost, že debata nahradila skutečný fyzický konflikt.
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narazí na někoho s odlišným názorem, často je
traktován coby protivník, jehož argumentaci je
třeba pomocí vlastních argumentů napadnout,
narušit nebo zničit. Dalším příkladem může
být metafora MYŠLENÍ JE MATEMATICKÁ
KALKULACE (Goatly 2007: 16). Představa
myšlení jakožto matematického procesu proniká skrze mapování a vytváření analogií i do dalších oblastí spojených s myšlením (resp. představou myšlení): nápady jsou čísla, výroky jsou
matematické operace, sčítání je spojování myšlenek dohromady, suma je závěr atd.3 Obecně
pak Lakoff a Johnson (1980: 19, 23) tvrdí, že
v podstatě neexistuje konceptuální metafora,
která by nebyla spojená s lidskou zkušeností
ovlivněnou sociokulturní realitou.
Nicméně metafory neslouží pouze k zachycení určité sociální reality, ale jsou rovněž prostředkem k jejímu vytváření. Pomocí metafor
lze vytvářet nové konceptualizace reality, reinterpretovat různé skutečnosti, rámovat (nebo
nově zarámovat) dané události atd. Metafora
totiž vždy odkazuje pouze na určitou část konceptu B, nikoli na koncept jako celek. Tím se některé kvality konceptu B upřednostňují (ty pak
slouží k charakterizaci konceptu A) a některé
upozaďují. Prostřednictvím metafor je konstruováno to, co vnímáme jako „pravdu“ či „fakt“.
V případě využití, resp. prosazení jiné metafory
se tato přesvědčení mohou měnit. Příkladem
může být „westernizace“ (hegemonizace) vnímání času pomocí (dnes běžné) metafory ČAS
JSOU PENÍZE, která nahradila pojímání času
v jiných kulturách, například v Číně či Indii
(Lakoff a Johnson 1980: 145–146). Tímto způsobem se metafory podílí na konstruování sociální, kulturní a politické reality. Metafory jsou
v tomto smyslu propojeny s ideologií – poskytují
význam klíčovým pojmům (například svoboda,
rovnost, moc atd.); (Lakoff a Johnson 1980:
236–237). Příkladem budiž metafora PRÁCE
JE ZDROJ, v níž je obsažen aspekt snižování
lidského úsilí a nakonec i samotných lidí na prostý zdroj, který lze vytěžit a upotřebit. Tato metafora má hlubší dehumanizující důsledky, než
z ní na první pohled vyplývá a než si uvědomuje

3 Často se při analýze metafor objevuje motiv personifikace, tj. zživotňování neživých věcí za pomoci přisuzování
vlastností a jednání živých bytostí. Běžně se s takovou metaforou můžeme setkat v případě analýzy nebo charakterizace určité struktury či systému (Lakoff a Johnson 1980:
33).

ANTROPOWEBZIN 4/2013

většina mluvčích, kteří mluví například
o LIDSKÝCH ZDROJÍCH.
Role metafor spočívající v konstruování sociální reality však implikuje možnost, že se celý
proces neodehrává „přirozeně“, neboť sociální
realita může být s pomocí metafor konstruována i účelově. Využití metafor v tomto procesu
může být vědomé, kdy aktér sám s rozmyslem
používá určité metafory, aby přesvědčil recipienty o „správnosti“ a „pravdě“ toho, co říká.
Metafory lze však využít i nevědomě, kdy aktér
při přesvědčování využívá určitou argumentaci, která obsahuje nebo z níž vyplyne specifická
metafora. Tuto metaforu však aktér nepoužívá
s rozmyslem jako v prvním případě, ale může
být součástí jeho vidění světa nebo jím využívané argumentace (daná metafora se v rámci
argumentace používala tak často, že už tvoří
její jádro, takže s využitím argumentace aktér
akcentuje i metaforu).4 Na možný způsob a postup, jak lze metafory účelově využít poukazuje
Donald Schön (1993: 144–147) v rámci svého
konceptu generativních metafor. Všímá si procesu, pomocí něhož lze využít metafor k vygenerování specifického problému a zároveň jeho
řešení. V této souvislosti uvádí dva pohledy na
problematiku slumů: (a) v rámci prvního jsou
slumy vykresleny jako nemoc (se všemi negativy – šíření, působení těžkostí a nakonec „smrt“,
tedy zhroucení celého systému); (b) ve druhém
pohledu jsou slumy charakterizovány jako přirozené komunity, kde může vzkvétat sociální
koheze a důvěra. Na základě těchto dvou příkladů poté Schön poukazuje, že oba přístupy
konstruují sociální realitu skrze specifické využívání rámování a přisuzování kvalit a vlastností.
Tento proces je charakteristický postupem, kdy
se skutečnost A (slumy) vylíčí způsobem, aby
„zapadala“ nebo měla vlastnosti či kvality skutečnosti B (nemoc nebo přirozená komunita).
Mluvčí už před tím, než celou věc charakterizuje,
má v hlavě A i B a pokouší se vyložit A pomocí B.
Toto rámování je v rámci komunikace zakrývá4 Otázka ohledně účelového využívání metafor může být
problematická, přičemž nikdy s jistotou nelze říci, zda daný
aktér využívá metafory záměrně či nezáměrně. Nicméně
tato možnost existuje a rozhodně by neměla být opomíjena,
a to zejména v politické komunikaci. V tomto textu se však
konkrétní otázkou, zda námi vybraní aktéři využívají metafory záměrně za určitým účelem, zabývat nebudeme, neboť
vzhledem k námi vybranému korpusu, který obsahuje mediální diskurs, by byla jakákoliv odpověď pouze spekulací.
Více o této problematice viz například Kövecses (2009)
a Charteris-Black (2004 a 2011).
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no„objektivitou“, čili se zřídkakdy objeví sdělení ve smyslu „skutečnost A bychom měli chápat
jako skutečnost B“. Na základě tohoto příkladu Schön definuje generativní metafory, které
spojují dvě rozdílné roviny ve smyslu „A JAKO
B“ (rámování skutečnosti A jako B). K tomu
se nejčastěji využívá strategie, v rámci níž se
cílová problematika charakterizuje za pomoci
problematiky, která je známá širokému poli lidí
(většinou to bývá nepolitická věc z každodenního života) a která se v dané společnosti považuje
za „racionální“ a/nebo „normální“. Tím se daná
rétorika legitimizuje: je-li cílová problematika
rámována „racionální“ a „normální“ rovinou,
je i daný pohled „racionální“, „normální“ a legitimní. Další strategií může být využití již existujících metafor ve veřejném diskursu a jejich reinterpretace nebo jejich nahrazení mírně pozměněnou verzí. Specifickou strategií také může být
využití metafor jiného aktéra k jeho diskreditaci,
například pomocí jednoduché reinterpretace
metafor využívaných tímto aktérem (CharterisBlack 2011: 35–36).
Bezdomovci jsou ve veřejném diskursu
zpravidla spojováni se sociální patologií, kriminalitou, mentální retardací, nebezpečím, leností,
špínou atd. (srov. Vašát 2012b) – stručně řečeno, zapadají do představ undeserving poor (tzv.
„nepotřebných chudých“, tj. jedinců, kteří si za
svou situaci mohou sami a nevzbuzují lítost).
Bezdomovectví slouží v některých kontextech
jako synekdocha (Mitchell a Staeheli 2006: 154)
či tropus (Wright 1997: 71), zastupující vše, co
je ve městě vnímáno jako problematické a „špatné“ (Snow a Mulcahy 2001: 151). Bezdomovci
jsou v amerických médiích prezentováni jako
špinaví opilci, podivní šílenci či narkomani, kteří si nezaslouží sympatie ze strany „normální
společnosti“ (Min 1999:ix; Whang a Danowski
1999: 126). R. A. Lind s J. A. Danowskim (1999:
114) analyzovali televizní a rozhlasové mediální
zprávy v rozmezí květen 1993 až leden 1996
(35 000 hodin, cca 130 milionů slov). Zjistili,
že přibližně 45 % ze všech sdělení týkajících
se bezdomovců mělo stigmatizující charakter
(srov. Power 1999: 67). V rámci stigmatizace
převládala individualizace bezdomovectví, tj.
akcent na individuální příčiny bezdomovectví
za současného zamlčování strukturálně-ekonomických problémů, které jsou s bezdomovectvím nerozlučně spjaty (Power 1999: 67).
Tímto způsobem se svaluje vina na samotné
bezdomovce, což znamená, že televizní zprávy
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v tomto smyslu přitakávají představě, že pokud
se společnosti podaří vyřešit individuální potíže
konkrétních jedinců, problém bezdomovectví
přestane existovat (Campbell a Reeves 1999: 25,
29, 32; Marcuse: 1988). Média vytvářejí specifický veřejný idiom: bezdomovci jsou skrze něj
lapeni do (re)produkovaného common-sense
(Hall et al. 1978:61–62 in Campbell a Reeves
1999: 28–29).5

Identifikace metafor a korpusový přístup
Metafory se tradičně rozpoznávají na základě
kvalitativního úsudku výzkumníka, který po
přečtení daného sdělení vytipuje metaforické
výrazy, které jsou typické svojí anomálností
vzhledem k textu. Nicméně podle Andrease
Musolffa (2004: 72–73) má tento postup přinejmenším dvě slabiny. První z nich je velký
akcent na intuici výzkumníka – takový postup
není ve smyslu jeho obecnosti, univerzálnosti
a reprodukovatelnosti standardizovaný. Druhý
problém se pojí s epistemologickými předpoklady – výzkumník se příliš spoléhá na specifické
znalosti, které se pojí s problematikou daného
zkoumaného diskursu, což může mít za následek cílené hledání určitých metafor. Jinými slovy je ovlivněn svým vlastním předporozuměním
dané problematiky. Na základě tohoto předpokladu může výzkumník vidět metafory, které
chce vidět, ačkoliv dané pasáže odkazují k jiným metaforám nebo nejsou metaforické vůbec
(Low 1999: 49–50). Mimoto existují i praktické
problémy – analyzovat čistě kvalitativně velké
množství textu (řádově statisíce až milion slov)
je takřka nemožné. Intuitivnost a „přidaná hodnota“ výzkumníka jsou nicméně jevy, které jsou
součástí každého kvalitativního (a do jisté míry
i kvantitativního) výzkumu. Identifikace metafor tak v posledku bude vždy záviset na (nestandardizovatelné) interpretaci výzkumníka, který
má konečné slovo ohledně toho, jestli je dané
sdělení metaforou, či ne (Cameron 1999: 21).
Systematickým řešením, jak (částečně) postup standardizovat a vyhnout se zmíněným
problémům, je tzv. korpusový přístup k analýze
metafor, který kombinuje kvantitativní a kvalitativní výzkum. Kvantitativní část se skládá
zejména z většího množství analyzovaných dat
a částečné automatizace a zpracování těchto
dat počítačovým softwarem. Kvalitativní část se
5 Některé práce dílem nasvědčují, že ČR nebude
výjimkou (Hejnal 2013a, 2013b, 2013c; Marek et al 2012;
Šamánek 2011; Vašát 2012a).
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skládá z (a) finálního rozpoznání metafor, které
se díky postupu navrženým Pragglejaz Group
(viz dále) také v určitém ohledu sjednotilo, a (b)
interpretace metafor (Charteris-Black 2004:
34). Korpus můžeme charakterizovat jako (rozsáhlou) kolekci elektronicky zpracovaných dat
(textů a promluvy), kterou je možné analyzovat
za pomoci specifického softwaru a/nebo také
„ručně“ výzkumníkem. Obsahem takového korpusu může být v podstatě cokoliv, nicméně zpravidla se analyzují texty a promluvy, které vznikly
v rámci určité sociálně-kulturní reality (nejedná
se tudíž například o beletrii); (Deignan 1999:
177; Charteris-Black 2004: 31). Předmětem
výzkumu však mohou být i národní korpusy
daných zemí a příslušných jazyků, v nichž jsou
uložena všechna využití jednotlivých slov v každodenním jazyce.6 Software, který se používá na
analýzu korpusu (existuje celá řada programů,
například komerční WordSmith Tools či freewarové Antconc a Corsis, v naší analýze využíváme kombinace MAXQDA a AntConc), je užitečný zejména v tom, že umí provést frekvenční
analýzu, která spočívá ve zjištění statistického
a procentuálního rozložení slov, čímž zjistí, jaká
slova jsou nejvíce používána a případně nadužívána. Podle frekvence lze vyselektovat určitá
slova a analyzovat jejich kontextuální výskyt/význam (konkordanci) pro zjištění metaforičnosti.
Výhodou tohoto polo-automatizovaného postupu je rychlejší analýza většího množství dat
a menší důraz na intuici a „bdělost“ výzkumníka (Deignan, 1999: 177–178).
Samotná metaforičnost se určuje pomocí
kvalitativního úsudku výzkumníka, který byl
díky postupu zformulovaným lingvistickou skupinou Pragglejaz Group (2007: 2–3) částečně
standardizován. Postup lze využít interdisciplinárně v nejrůznějších sociálně vědních oborech,
přičemž zahrnuje následující body:
1. Přečtení celého textu/korpusu, tj. získání obecného představy o jeho obsahu
a smyslu.
2. Určení lexikální jednotky (např. jednotlivá slova, ustálená slovní spojení atd.).
3. Určení kontextuálního a „základního“
významu lexikálních jednotek, tj. významu v daném textu/korpusu a „obecného/standardního“ významu. Základní
6 Pro češtinu viz Český národní korpus (http://www.
korpus.cz).
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význam se nemusí shodovat s nejčastěji
používaným. Pokud existuje pochybnost, je vhodné využít výkladový slovník,
v němž je původní význam slova zachycen.7 Významy lze poté porovnat.
4. Pokud se oba významy liší, daná lexikální jednotka je metaforická.

Výzkumný design: MAXQDA a AntConc
Cílem naší analýzy je identifikace, interpretace
a komparace různých metafor, které se objevují
v mediálních sděleních z let 1996, 2004 a 2012.8
Celkový datový soubor tvoří mediální sdělení (N
= 20 221) ze všech hlavních typů médií (tj. televize, rozhlas, časopisy, celostátní a regionální
deníky), které jsme získali přes službu Anopress
IT. Z nich jsme se omezili pouze na televizi a celostátní deníky (viz Tabulka 1).9 Přepisy článků
a televizního vysílání byly vybrány na základě
klíčového lemmatu „bezdomovec“.10 Každý
rok tvoří jeden subkorpus, který jsme zpracovali pomocí počítačových softwarů Antconc
a MAXQDA (Kuckartz a Sharp 2011; Lupták
a Hejnal 2012; Schönfelder 2011). Díky těmto programům lze subkorpusy komparovat.
Metodologicko-analytický postup je rozdělen
do čtyř kroků.

7 V případě češtiny se zřejmě nejvíce hodí Český
etymologický slovník od Jiřího Rejzka a Slovník spisovného
jazyka českého, jejž sestavili pracovníci Ústavu pro jazyk
český (dostupný je elektronicky – http://ssjc.ujc.cas.cz).
8 Roky 1996, 2004 a 2012 byly zvoleny z praktických
důvodů. Anopress zpětně monitoruje pouze do roku 1996.
Starší mediální sdělení nenabízí. Vybrali jsme pouze tři
roky, jelikož přiřazením dalšího bychom značně prodloužili
trvání analýzy. Zmíněné roky mají shodně rozestupy osm
let (pochopitelně vyjma 1996 a 2012).
9 K tomuto kroku nás vedlo několik okolností. (a)
Předpokládáme, že televize a celostátní deníky mají na
veřejnost největší dopad. (b) Regionální deníky mnohdy
zcela doslovně přebírají články z celostátních deníků. (c)
Přestože disponujeme relativně nadstandardně výkonným počítačem, komplexnost datových souborů/projektů
MAXQDA pro jednotlivé roky značně zpomalovala analýzu.
10 Termín „lemma“ označuje slovo, které reprezentuje
všechny své tvary a časy.
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[název média]“. Zbavíme se zbytečného řetězce „Zdroj:“ a hodnoty můžeme importovat zpět
1996
2004
2012
do MAXQDA. To samé platí pro datum a oblast.
Televize
15
285
502
V této chvíli je projekt připraven na komparativní analýzu díky některým dalším specifickým
Celostátní deníky
664
1839
1699
funkcím
MAXQDA (zejména „Aktivace dle
Celkem
679
2124
2201
proměnných“). Během několik hodin je možné
Pozn.: N = 5004.
elementárně zpracovat desetitisíce mediálních
(1) Příprava korpusu na analýzu a prvotní při- souborů.
řazení proměnných. Přepisy mediálních sdělení (2) Frekvenční analýza. Pomocí stejného proz Anopressu mají standardizovanou „hlavičku“, gramu, resp. modulu MAXDictio (lze nicméně
resp. tabulku, v níž jsou údaje o zdroji, oblasti, použít i program Antconc), jsme zjistili frekvendataci, umístění v periodiku (tj. stránky) apod. ce slov v jednotlivých subkorpusech (tj. v jedMAXQDA umožňuje vyhledat určité řetězce notlivých letech). Získali jsme tři tabulky se
písmen a automaticky kódovat (přiřadit pro- slovy, která byla seřazena dle počtu výskytu (pro
měnnou) např. celou větu. Poněvadž mají ka- zkrácenou verzi viz Tabulka 2). Nepoužívali
tegorie ve zmíněné hlavičce standardizovaný jsme lemmatický slovník (analýza tudíž obsanázev, lze poměrně rychle přiřadit dokumen- hovala všechny tvary slov zvlášť), ale tzv. stoptům proměnné. Chceme-li například vytvořit -list, tj. seznam slov, které program ignoruje.11
proměnnou zdroj, je možné vyhledat ve všech Na základě frekvenční analýzy jsme z každého
souborech řetězec „Zdroj:“ (zadáme možnost
11 Stop-list se skládal zejména ze spojek, zájmen a lepřesná shoda) a automaticky kódovat celou
větu s tímto řetězcem. Získáme tím excelovou mmatu „bezdomovec“, podle něhož jsme korpus sestavotabulku s názvy souborů a řetězcem „Zdroj: vali a u kterého je jasné, že by se v korpusu vyskytoval nejTabulka 1. Datový korpus dle roků a typu média

častěji.

Tabulka 2. Prvních 20 nejčastěji používaných slov dle roku a jejich frekvence.
1996

2004

Slovo

Frekvence

2012

Slovo

Frekvence

Slovo

Frekvence

lidé

690

lidé

3256

lidé

6246

korun

605

korun

2418

policie

4886

města

563

policie

2366

domova

3667

sociální

551

ulici

1999

ulici

3656

ulici

547

peníze

1755

korun

3442

policie

539

města

1704

lidi

3418

dům

408

sociální

1562

města

2987

práce

402

lidi

1537

mrazy

2492

nádraží

380

práce

1523

peníze

2414

peníze

354

nádraží

1465

místo

2394

život

325

místo

1389

město

2365

pomoc

322

město

1313

práce

2361

lidi

314

policisté

1232

sociální

2330

město

309

práci

1230

strážníci

2220

člověk

305

člověk

1131

domácí

2042

divadlo

303

dům

1127

nádraží

1993

práci

296

život

1079

městské

1984

naděje

290

městské

999

pomoc

1927

místo

280

problém

998

člověk

1901

pomoci

269

domova

984

život

1900
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F = 159

F = 127

F = 538

F = 139

F = 86
F = 60

F = 213

F = 159

F = 452

F = 488
F = 24
F = 140

F = 224

F = 139

Obrázek 1. Příklad sémiotického pole Represe se všemi frekventovanými slovy a jejich frekvencí v roce 1996.

subkorpusu vybrali nejpoužívanějších 300 slov
(lexikálních jednotek). Tento krok byl problematický: jelikož jsme nepoužili lemmatický
slovník, některá častěji se opakující slova (a témata) mohla být „roztříštěna“ v korpusu skrze
své různé tvary. Abychom minimalizovali tuto
možnost, využili jsme funkci keywords, která se
běžně používá v mnoha výzkumech (například
Gill 2009: 89; Koller a Semino 2009: 16; Semino
a Koller 2009: 40). V rámci této funkce programu AntConc se porovnávají vždy dva korpusy,
přičemž pomocí specifického algoritmu se určují nadužívaná slova v cílovém korpusu. Vždy
jsme porovnali dva subkorpusy tak, aby na sebe
navazovaly (vzájemně jsme tedy porovnávali
po sobě jdoucí léta) a abychom zjistili vzájemně
nadužívaná slova. Tím jsme získali další častěji
využívaná slova a zároveň i představu, do jaké
míry jsou subkurpusy rozdílné.
(3) Sémiotická pole. Nejčastěji užívaná slova
a nadužívaná slova v rámci funkce keywords
jsme shlukli do tematických, resp. sémiotických
polí: např. Represe [sémiotické pole] obsahující
„zloděj“, „krádež“, „trest“ [používaná slova] atd.
(viz Obrázek 1). Sémiotických polí jsme identifikovali celkem 25 (krom zmíněné Represe např.
Rodina, Problém, Sociální pomoc, Substinence
atd.). Prostřednictvím vyhledání slov (nyní již
lemmat) a automatického kódování (viz bod 1)
jsme nakódovali celé věty obsahující nadužívaná slova. MAXQDA umožňuje tyto segmenty

textu (věty) „vyvolat“. Chceme-li například
analyzovat metaforičnost sémiotického pole
Represe, konkrétně slova „zloděj“ v celostátních denících, lze aktivovat příslušná mediální
sdělení (díky bodu 1) a slovo, resp. kód, „zloděj“. MAXQDA v jednom ze svých oken zobrazí
pouze segmenty textu odpovídající zmíněnému
příkazu, tj. věty z celostátních deníků v daném
roce obsahující slovo „zloděj“. Z jednotlivých
sémiotických polí jsme následně vybrali klíčová slova, která byla poplatná pro naši analýzu,
přičemž tato slova jsme vybrali na základě tří
kritérií. Prvním bylo vytyčení referenčních slov,
která se vztahují k našemu výzkumu a u nichž
jsme chtěli zjistit, zda jsou v korpusu metaforizována. Jelikož máme problematiku velmi úzce
vytyčenou, je toto referenční sousloví pouze
jedno (je v lemmatickém tvaru) – bezdomovec.
V rámci druhého kritéria jsme vybrali slova,
která se vztahují nebo by se mohla vztahovat
k našemu výzkumu. Důvodem je skutečnost, že
například slovo „lidi“, které bylo často využíváno (viz Tabulka 2) sice figuruje v sémiotickém
poli, nicméně toto slovo je příliš obecné, a dá se
proto předpokládat, že je pouze součástí „běžné mluvy“, a tudíž se k němu nebude pojit žádná relevantní metaforičnost. A konečně třetím
kritériem byla „deviace“ lexikální jednotky, kdy
jsme vybrali slova, která byla natolik zvláštní
vzhledem k sémiotickému poli nebo celkovému
tématu, že upoutala naši pozornost. Příkladem
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může být slovo „divadlo“ (viz Tabulka 2), které
V obecné rovině je náš postup příspěvkem
bychom s problematikou bezdomovectví a prio- k některým metodologicko-epistemologickým
ri nespojovali.
otázkám týkajícím se praktického využití analýzy metafor, která je v českém prostředí stále
(4) Identifikace metafor. Po přečtení vět, popř. nedostatečně reflektována jako relevantní anadelšího úseku (panovala-li nejistota), jsme lytický nástroj. Z našeho příspěvku a výzkumurčili, jestli se v nich nachází metafory, anebo ného designu je patrné, že analýza metafor je
odkazují k nějaké metafoře, či jsou doslovným široce využitelným nástrojem, který umožňuje
vyjádřením svého autora (a nejsou tudíž me- analyzovat v podstatě jakákoliv data (mediáltaforická). Takto jsme postupovali se všemi ní produkci, etnografické rozhovory, textovou
sémiotickými poli. Postupným čištěním kódov- produkci atd.) a aktéry (instituce i jednotlivce).
níku (tj. hierarchicky uspořádaných kódů) a re- Metafory jsou následně velmi vhodným nástro-kódováním sémiotických polí jsme získali jak jem konceptualizace daného diskursu, čímž
kvantitativní ukazatele (zejména relativní po- mohou pomoci pochopit jeho ideové nastavení
čet metaforických vyjádření), tak i kvalitativní a klíčově také nastavovanou „normalitu“ v rámvhled do významu jednotlivých metafor.12
ci diskursu a v rámci ní také diskursivní (normální) a nediskursivní (abnormální) praktiky.

Závěr

V rámci příspěvku se ještě dotýkáme otázky kvalitativní versus kvantitativní přístup, kdy
oba přístupy různou měrou kombinujeme, abychom dosáhli co největší praktičnosti výzkumu
a zároveň originálního a inovativního výsledku
analýzy. Frekvenční analýza jako čistě kvantitativní metoda neposkytuje v podstatě žádný
prostor a možnost, vyjma arbitrárně zvolené
hranice 300 prvních slov, jak ovlivnit výsledky
badatelem. Konstrukce sémiotických polí a selekce relevantních slov (lexikálních jednotek) je
již postup kvalitativní, přičemž byl založen na
našem předporozumění problematice, nicméně sémiotická pole a vybrané lexikální jednotky
transparentně uvádíme (uvedeme), aby byla
selekce jasně patrná a případně kritizovatelná.
To samé v zásadě platí i pro identifikaci metafor.
Využitím analýzy metafor ve spojení se specificAnalýza metafor umožňuje analyzovat, jak kými sociálními jevy (a příslušnými výzkumy)
o daném problému smýšlí daný aktér, a rovněž se přikláníme k interdisciplinární spolupráci
tak i snahu tohoto aktéra o prosazení svého spe- různých badatelských tradic.
cifického pohledu a vytěsnění alternativ. Použité
metafory zároveň demonstrují, jak je daná
Zdroje podpory
záležitost reprezentována v určitém diskursu. Tento text vznikl v rámci projektu Marginalita
Pokud se například v mediálním diskursu bude v České republice: Kultura, metafory a ne/bezobjevovat metafora BEZDOMOVECTVÍ JE pečnost, který je realizování prostřednictví
PROBLÉM (a naše průběžné výsledky analýzy Studentské grantové soutěže (SGS) pod identitomu nasvědčují), pak je jasné, že to implikuje fikátorem SGS-2013-078.
určité následky (problém je třeba řešit, odstranit,
zakrývat atd.). Pokud se bude objevovat v poliPoužitá literatura
tickém diskursu metafora BEZDOMOVEC JE
CAMERON, L. 1999. „Operacionalising
NESCHOPNÝ ČLOVĚK, pak to bude určovat
‘Metaphor’ for Applied Research,“ in Researching
směr, kterým se toto řešení bude ubírat.

Z výše nastíněného postupu je patrné, že jej lze
využít při analýze širokého spektra společenských problémů a problematik. Počítačové softwary MAXQDA a AntConc umožňují zpracovat
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(viz např. Obrázek 1), který je propojený s datovou částí. Lze tedy tvořit různá propojení kódů
v závislosti na jejich „reálném“ spojení v datovém souboru (např. pomocí překryvů kódů).
Výsledkem tohoto specifického, místy elegantního a v mnohém nedotaženého metodologického postupu by měla být interpretace strategického a persvazivního rámování „problematiky
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and Applying Metaphor. Eds. G. Low, L. Cameron.
Cambridge: Cambridge University Press. s. 3–28.

12 Kroky 3 a 4 kvalitativní analýzy jsou prozatím ve fázi
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základních myšlenek v oblasti reálné politiky,
konkrétně politiky zaměřené na sociální spravedlnost a sociální marginalitu. Jako vhodný
nástroj pro poskytnutí výše nastíněného záměAbstract—The following article focuses on issues ru se mi jeví kvalitativní obsahová analýza reaof social justice. This text is divided into two main lizovaná prostřednictvím software MAXQDA
parts. In the first one, I am concerned with the
11 a následná snaha o aplikaci jejích výstupů na
characteristic of the theory of social justice itself
koncepty sociální spravedlnosti. Tato analýza
and with the main theoretical approaches of this
bude zaměřena na případ volebních programů
theory – namely with egalitarianism, prioritarianpolitické reprezentace v letech 2010–2013
ism and (left) libertarianism. The second part is
a jejich postojů k sociální pomoci. Datový
focused on an analysis of the electoral programs
korpus je tedy tvořen volebními programy
of political parties which were elected into the
politických stran zastoupených v Poslanecké
Czech parliament in the elections of 2010. The
sněmovně
Parlamentu České republiky po
main point of this analysis is to locate and identify
volbách
v
roce
2010. Kromě podkladů pro
proclamations about social justice which can be
konfrontaci
koncepce
sociální spravedlnosti se
related to theories of social justice. Through this
pokusím
výstupy
z
provedené
CAQDA využít ke
analysis I want to demonstrate the possibility of
kritické
reflexi
mocenské
praxe
v ČR.
theories of social justice as a way of explaining the
political actions and the relation of political repreTeorie sociální spravedlnosti jsou často
sentation to social marginality.
předmětem kritiky za to, že jsou částečně odtrženy od sociální reality. Posledním argumentačKeywords—CAQDAS, election programs, political ním rámcem, ke kterému budou využity závěry
philosophy, political representation, social justice, CAQDA, bude snaha o zjemnění rozdílnosti
social marginality
mezi politickou filosofií reprezentovanou teoriemi sociální spravedlnosti a sociální realitou
Úvodem
zastoupenou výkonem moci a tvorbou politik.
POLEČENSKÉ vědy mají sloužit jako zásadní kompenzační moc, jež má schopnost
Charakteristika teorií sociální
nastínit možnosti a cesty pro sociální transspravedlnosti: egalitarismus, (levicový)
formaci a pro veřejnou službu (Bourdieu dle
libertarianismus, prioritarianismus
Wacquant 2013: 136). Reflektujíc tvrzení Velmi stručně lze teorie sociální spravedlnosti
Pierra Bourdieu usiluji v předkládaném textu charakterizovat jako teorie věnující se na jedné
o poukázání na možnosti propojení filosofic- straně kritice nerovnosti v rámci společnosti
kých makroskopických konceptů teorie sociální a na straně druhé zaměřující se na poskytnutí
spravedlnosti s mikroskopickou perspektivou argumentace směřující k vysvětlení toho, proč
empirických dat. A na základě tohoto následně a jak by měly být ve společnosti regulovány tao propojení teorií sociální spravedlnosti spada- kové nerovnosti mezi jejími členy, za jejichž
jících do oblasti politické filosofie s tím, jakým vznik a udržování nemohou ti, kteří jsou jimi
způsobem (ne)dochází k akcentování jejich postiženi (Rawls 2006: 271). V duchu anglo-
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saské filosofické tradice, ze které teorie sociální
spravedlnosti vycházejí, lze její základní princip
ilustrovat na příkladech, že ten, kdo se narodí
handicapovaný, má méně možností a kapacit
než ten, kdo se narodí zdravý. Ten, kdo se
narodí bez talentu k tomu, co je v aktuálním
hodnotovém žebříčku společnosti adorováno,
má menší šanci se uplatnit a realizovat než ten,
kdo se s těmito talenty narodí (srov. Dworkin
1981: 300). Základním východiskem teorií
sociální spravedlnosti je tedy předpoklad, že je
důležité (re)distribuovat to, co jedinci neovlivní.
A v důsledku nedostatku toho, co neovlivní
(zdraví, talent, hodnotové nastavení společnosti
z(ne)výhodňující určité kapacity jedinců) se
stávají znevýhodněnými oproti ostatním členům
společnosti (Hurley 2001: 54). Základním
posláním teorií sociální spravedlnosti je se vypořádat se socioekonomickými nahodilostmi
a nahodilostmi vznikajícími působením bad
brute luck1, jež vedou k utváření nerovností mezi
členy společnosti, a komplikují tak dosažení jejího spravedlivého uspořádání (Stemplowska
a Swift 2012: 376).

vliv na to, kým jedinci jsou, chtějí být a mohou
být. Základní struktura tedy limituje jejich ambice a naděje a produkuje určitou formu kultury,
která je jednotlivci sdílena (Rawls 2006: 269).
Základní struktura společnosti je souhrnem institucí regulujících a determinujících základní
podmínky sociální kooperace mající hluboký
a pronikavý dopad na životní příležitosti jedinců, a utváří a reviduje jejich potřeby a touhy
(Scheffler 2006: 19). Tato struktura představuje primární subjekt spravedlnosti a zároveň
je její základní instrumentální podmínkou.
Podmínkou spravedlnosti je z toho důvodu, že
sociální spravedlnost musí vycházet z donucovacích mechanismů státního aparátu (srov.
Abizadeh 2007: 319–345). Jelikož „donucení
vždy vyžaduje ospravedlnění“ 2 (Scheffler 2006:
36), je nutné ho nějakým způsobem legitimizovat a racionalizovat. K tomu slouží právě argumentace směřující k tomu, že donucovací akce
fungují dvěma způsoby – předcházejí určitým
formám jednání nastavováním bariér a jsou
nutné k zajištění sociální spravedlnosti (srov.
Cohen 1997: 26–28), jejímž základním distributivním principem je rovnost (základních) příTeorie sociální spravedlnosti lze považovat jmů redistribuovaná institucionálně (primárně
za strukturalistické přístupy, jelikož John Rawls, skrze daně); (Eslund 2011: 214).
jakožto jeden z čelních teoretiků tohoto směru
politické filosofie, hovoří o tom, že základní
Po obecné a schematické charakteristice
struktura společnosti představuje základní sub- teorie sociální spravedlnosti se nyní blíže zajekt spravedlnosti. Základní struktura společ- měřím na přiblížení tří dominantních přístupů
nosti je primárním předmětem spravedlnosti spadajících do této teorie – egalitarismu, prioriproto, že produkuje a připouští signifikantní tarianismu a levicového libertarianismu.
sociální a ekonomické rozdíly a utváří instituHlavní myšlenkou egalitarismu je snaha
cionální podobu společnosti (Raws 2006: 257,
o
neutralizaci
faktorů, za které nejsou jedinci
269–270). Instituce společnosti, zejména byroodpovědni
(štěstí,
smůla) a zajištění rovných
kratické a mocenské, mají samozřejmě zřetelný
vzorců
distribuce
welfare
a možností v rámci
dopad na životy jedinců, a je tedy užitečné zaspolečnosti
(Hurley
2001:51;
Cohen 2006: 439).
měřovat se na studium těchto institucí (v pojetí
Z
pohledu
egalitarismu
sociální
spravedlnost
teorií sociální spravedlnosti na základní strukspočívá
ve
vzorcích
společenské
redistribuce
turu společnosti) a na ty, kteří jsou jejich (ne)
a
je
založena
na
dosažení
rovnosti
jedinců.
Tato
akcemi ovlivněni (srov. Nader 1972: 292–293).
rovnost
se
týká
jak
distribuce
hmotných
statDeterminování možností a sociálních pozic
ků,
tak
distribuce
statusů
a
postavení.
Ideálem
jedinců se v rámci teorií sociální spravedlnosti
projevuje tím, že členové společnosti, a jejich sociální spravedlnosti z pohledu egalitarismu
kapacity a limity, jsou ovlivňováni institucio- je odstranění nerovnosti ve společnosti, která
nální podobou společnosti, která má velmi silný je vnímána jako negativní, protože jednak znevýhodňuje určité jedince a skupiny, a jednak je
nahodilá a způsobená neovlivnitelnými faktory
1 Bad brute luck označuje takové faktory, které nemůže
jedince ovlivnit, jež determinují jeho možnosti a schopnos- (Anderson 2012: 1–5). Egalitarismus prosazuje
ti. Jako příklad lze uvést to, že se někdo narodí s handica- realizaci distributivní spravedlnosti, jejímž cípem, který limituje jeho možnosti prosadit se na pracovním
lem je kompenzovat bad brute luck, který se týká
trhu, případně dosáhnout určitého vzdělání. Dalším příkla- jedinců a sociálních skupin, a povinností společdem může být to, že se někdo stane ne vlastní vinou obětí
dopravní nehody, v jejímž důsledku ztratí kapacity k vykonávání každodenních činností (srov. Anderson 1999: 302).

2 Zejména proto, že subjekty donucovací moci nemusí
s jejími akty souhlasit (srov. McDermott 2008: 6).
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nosti je právě jeho neutralizace. Ze své povahy
se dále egalitarismus staví proti neoliberálním
praktikám, jež jsou založeny na existenci „ekonomické racionality“ vedoucí k oddělování toho,
co je ekonomické, od toho, co je sociální. Tím
utvářejí neoliberální praktiky tzv. liberálně-paternalistický režim, který se chová liberálně k socioekonomicky vyšší vrstvě společnosti a paternalisticky k jejímu zbytku (srov. Foucault 2009:
94; Wacquant 2009a: 3 a Wacquant 2009b: 8).
Podle egalitarismu produkuje neoliberální vládnutí predátorské praktiky způsobující to, že větší šanci k tomu prosadit se má v tomto prostředí
jedinec, který bude jednat asertivně a oportunisticky. Pro zajištění spravedlivé redistribuce statků a možností je podle egalitarismu samozřejmě
potřebná existence instituce trhu, ale ten musí
představovat politickou instituci nadřazující
ideály rovnosti a spravedlnosti nad ideály tržní
(Anderson 1999: 298; Dworkin 1981: 284).
Zatímco egalitarismus usiluje o to, aby stát
sledující principy sociální spravedlnosti jednal
se všemi jedinci se stejným respektem a zájmem
a koncentroval se na neutralizaci nerovností vznikajících v důsledku nezaviněných akcí
jedinců (srov. Anderson 1999: 295 Dworkin
1981: 293), předkládá prioritarianismus, jakožto další směr v rámci teorií sociální spravedlnosti, odlišnou vizi toho, jakým způsobem by
měla být realizována redistribuce ve společnosti,
a toho, jak lze dosáhnout rovnosti. Styčný bod
mezi těmito dvěma přístupy je v tom, že se oba
věnují tomu, jak na jedné straně rovně rozšířit
welfare mezi co největší počet recipientů a na
straně druhé obě teorie akcentují benefity pro
ty, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni
(Otsuka 2012: 368; Persson 2012: 289). Oproti
egalitarismu ale usiluje prioritarianismus o to,
aby v rámci společenské redistribuce welfare
byli ti, kteří jsou více znevýhodněni, příjemci
větších benefitů, než ti, kteří jsou znevýhodněni méně – a to z toho důvodu, že ti, kdo jsou
více znevýhodněni, jsou v horší výchozí pozici
(Parfit 2002: 101, 104). Prioritou, na kterou se
tento směr zaměřuje, je právě snaha o poskytnutí největších benefitů těm, kteří jsou nejvíce
znevýhodněni, což je základní rozdíl mezi prioritarianismem a egalitarismem – ten usiluje
o vytvoření takového modu redistribuce ve společnosti, který zajistí to, že všem jejím členům se
dostane stejných benefitů a dojde k neutralizaci
toho, že někdo je postižen bad brute luck (srov.
Temkin 1993: 233–236). Důraz na redistribuci,
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která je nerovná, ale upřednostňuje ty, kteří jsou
na tom nejhůře, je základním argumentačním
východiskem prioritarianismu (Parfit 2012:
402). Tato nerovná forma přerozdělování welfare je ze strany prioritarianistů obhajována tím,
že: 1) Nerovnost není nespravedlivá, když zvýhodňuje ty, co jsou na tom nejhůř. 2) Nerovnost
je nespravedlivá, když poškozuje ty, co jsou na
tom nejhůř. 3) Nerovnost je nespravedlivá, pokud nezvýhodňuje ty, co jsou na tom nejhůř. 4)
Nerovnost je nespravedlivá pouze, když znevýhodňuje ty, co jsou na tom nejhůř (Rawls
dle Parfit 2002: 117–119). Lze konstatovat, že
prioritarianismus přejímá část egalitářské argumentace – potřeba neutralizovat bad brute
luck a směřovat distribuci směrem k těm, kdo
jsou na tom nejhůř – kolem které stojí jádro
prioritarianistické teorie sociální spravedlnosti.
Prioritarianismus usiluje o šíření welfare mezi
co největší počet recipientů, kteří jsou nejvíce
znevýhodněni. Z tohoto pohledu je morálně
správné zajistit nerovnou redistribuci hmotných statků a možností těm, kteří jsou nejvíce
znevýhodněni (Persson 2012: 289–290).
Posledním směrem spadajícím do teorií sociální spravedlnosti, kterému bude v textu věnována pozornost, je (levicový) libertarianismus.
Libertarianismus lze označit jako směr zdůrazňující self-ownership jedinců. To znamená, že
podle tohoto přístupu je každý jedinec pánem
nad svým vlastním životem a jedinou funkcí vlády v oblasti sociální spravedlnosti je zajišťování
tohoto. Libertarianismus se velmi razantně staví
proti přerozdělování – podle libertariánů nesmí
být nikdo zákonem nucen k tomu, aby pomáhal
ostatním (Hospers 1974: 1–4). Je tedy patrné,
že libertarianismus představuje absolutní protiklad k výše popsaným teoretickým přístupům.
Z libertarianismu se ale vyčlenila větev – levicový libertarianismus – která představuje jednak
kritickou reflexi libertarianismu a jednak poskytuje argumentaci směřující k teoriím sociální
spravedlnosti. Levicový libertarianismus vychází z toho, že sociální spravedlnost představuje
morální povinnost jedinců ve vztahu k ostatním,
a je založena na vzorci respektování a vymáhání
sociálních práv (Vallentyne 2012: 152). Oproti
klasickému libertarianismu zdůrazňuje jeho levicová odnož fakt, že právo negativní svobody –
tedy svobody od něčeho (srov. Drulák 2012: 56)
– je plně kompatibilní s právem na redistribuci
welfare (Vallentyne 2011: 239). Toto právo je
vynutitelné a obhajitelné tím, že přírodní zdroje
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jsou majetkem všech, a nejsou tak chráněny majetkovým právem. I přes to, že jsou tyto zdroje
společným majetkem, došlo k tomu, že je vlastní
úzká skupina jedinců (resp. korporací), a je už
naprosto nemožné tento systém změnit. Z tohoto důvodu by podle levicových libertariánů bylo
spravedlivé, kdyby docházelo ke kompenzacím
této skutečnosti (Vallentyne 2012: 153–161).
Omezenost přístupu k přírodním zdrojům také
vyvolává problém v nerovném přístupu k možnostem obecně. Z tohoto důvodu je levicový
libertarianismus spočívající na rovnosti šancí
a možností nejpříznivější podobou libertarianismu (Vallentyne 2012: 163).

Ideální teorie sociální spravedlnosti
versus neideální politická praxe

Výše charakterizované teoretické přístupy
k problematice sociální spravedlnosti jsou často
kritizovány za to, že jsou pouze ideálními teoriemi – tedy takovými, které nabývají platnosti
pouze v ideálních společnostech a za ideálních
podmínek a nereflektují empirická fakta (srov.
Stemplowska a Swift 2012: 374). Další linie
kritiky směrem k těmto teoriím je vedena argumenty, že zavádění rovnosti, případně nerovné
distribuce vyžaduje dotěrný státní dohled (srov.
Cohen 1989: 910), a že teorie sociální spravedlnosti de facto podporují lenost u těch, kteří jsou
jejími subjekty (Anderson 1999: 287). V této
kapitole se pokusím konfrontovat výše charakterizované ideální koncepty sociální spravedlnosti s neideální politickou praxí, a pokusím se
tak identifikovat styčné body mezi deklaracemi
politických stran a teoriemi sociální spravedlnosti. Datový korpus sestává z volebních programů politických stran, které se ve volbách
v roce 2010 dostaly do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Analýza byla prováděna prostřednictvím software MAXQDA 11. Data zjištěná v průběhu analýzy se pokusím v této části
vztáhnout k výše charakterizovaným konceptům teorií sociální spravedlnosti.
Česká strana sociálně demokratická se
v těchto volbách stala vítězem, a proto se
v analytické části zaměřím na prvním místě na
její program. Ve volebním programu tato strana
deklarovala, že zastupuje takové občany, „kteří
jsou, byli nebo budou závislí výhradně na vlastní poctivé práci“ a vyhlásila „nulovou toleranci
k nepoctivosti“ (ČSSD 2010). Tato strana také
usilovala o zlepšení kvality „sociálních služeb
s ohledem na potřeby všech klientů“ spojené

s tím, že bude „naslouchat potřebám všech klientů sociálních služeb“ (ČSSD 2010). Součástí sociální politiky ČSSD byla dále podpora projektů
zamřených na „integraci seniorů, lidí se zdravotním postižením a sociálně vyloučených“ jakožto
řešení důsledků „sociálního vyloučení zejména
v oblasti sociálních služeb, ale i v oblasti vzdělávání, zdraví a zdravotní péče“ (ČSSD 2010).
Součástí volebního programu této politické
strany také bylo rozšíření projektů „pro aktivní
podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením při jejich uplatnění na pracovním trhu“
a projektů k boji „proti různým formám diskriminace ve společnosti“ s cílem „začlenit sociálně vyloučené lidi do společnosti“ (ČSSD 2010).
Inkluze sociálně exkludovaných měla probíhat
prostřednictvím komunitní a terénní sociální
práce, která „nejen zprostředkovává dostupnou pomoc a podporu, nýbrž vytváří i podmínky
k tomu, aby se rodiny i jednotlivci sami aktivně
zapojovali do řešení problémů“ (ČSSD 2010).
Ve výše popsaném zaměření sociální politiky
ČSSD lze identifikovat několik styčných bodů
s teoriemi sociální spravedlnosti – zejména
s egalitarismem a prioritarianismem. K egalitarismu lze přiřadit prohlášení týkající se zajištění
sociální pomoci a integračních programů pro
jedince trpících následky bad brute luck – sociálně vyloučených a zdravotně postižených, což
odpovídá egalitářské argumentaci týkající se
toho, že je třeba redistribuovat to, co jedinci
nemohou svým jednáním (Cohen 1989: 931;
Hurley 2001: 54). Vyhlášení nulové tolerance
nepoctivosti v rámci sociální politiky lze také
interpretovat jako egalitářský argument, jelikož
nepoctivé a nevhodné zacházení s obdrženým
welfare je z pohledu egalitarismu vnímáno jako
faktor vedoucí k omezení poskytování sociální pomoci daným jedincům (Cohen 1989: 916
a 2006: 440). Důraz na řešení sociálního vyloučení v různých oblastech lze také vnímat jako
egalitářský argument, jelikož toto vyloučení velmi často vzniká z důvodů, které nejsou výsledkem svobodného rozhodnutí exkludovaných,
a je tedy třeba ji řešit, jelikož se jedná o výsledek
neovlivnitelných faktorů (Anderson 2012: 2).
Snahu o integraci seniorů lze také interpretovat
jako příklon k egalitarismu, jelikož mezigenerační solidarita je opět snahou o neutralizaci neovlivnitelných faktorů – stárneme všichni, ať si
to přejeme, nebo ne (McKerlie 2001: 152–153)
– a ageismus3 je jedním z projevů sociální ne3 Tedy znevýhodňování na základě věku a neposkytování benefitů, které dorovnávají handicap starších ve vztahu
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Obrázek 1. Volební program ČSSD a jeho styčné body s teoriemi sociální spravedlnosti. Data převzata z ČSSD (2010),
zpracováno autorem.

spravedlnosti (Lippert-Rasmussen 2006: 168).
Snahu o zavedení sociálního systému cílícího na
potřeby všech recipientů sociální pomoci, který
bude navíc reflektovat jejich socioekonomické
postavení, je možné přiřadit k prioritarianistické argumentaci, podle níž je třeba akcentovat
benefity pro ty, kteří sociální pomoc potřebují
nejvíce, a tuto pomoc poskytovat tak, aby to
bylo v souladu s jejich potřebami (Otsuka 2012:
368; Persson 2012: 290–291). Příklon k teoriím
sociální spravedlnosti v obecné rovině lze nalézt
v tom, že se ČSSD vymezuje proti diskriminaci
obecně, která stojí proti předpokladu, že všichni
jedinci mají různou morální hodnotu, a je tak
projevem sociální nespravedlnosti (Hellman
2008: 29). Následující schéma ilustruje možnou
propojitelnost volebního programu ČSSD s teoriemi sociální spravedlnosti.
Na druhém místě se umístila Občanská
demokratická strana. Stejně jako u ČSSD se
i u ODS pokusím identifikovat styčné body jejich programu s teoriemi sociální spravedlnosti. Ve svém programu hovoří ODS o tom, že
„solidarita s potřebnými a sociální soudržnost
jsou konzervativní a pravicové hodnoty“, a prosazuje „ideu státu pomáhajícímu těm, kteří to
skutečně potřebují“ (ODS 2010). Na druhou
stranu je ale obelhávání voličů „bohulibými hesly zvyšování ‚sociálních jistot‘ má za následek
neúměrnou výši mandatorních výdajů, které
jsou pro veřejné finance nákladným břemenem“
a sociální zabezpečení tak „musí odpovídat
ekonomickým možnostem státu, jinak vystavujeme vážnému nebezpečí propadu do chudoby
především budoucí, ale i současnou generaci“
k mladším a naopak.

(ODS 2010). Tomu má zabránit „adresnější
rozdělování dávek“, a Občanská demokratická strana tak prosazuje „adresné rozdělování
dávek“, protože „je lepší nechat rodinám nízké
dan,ě a tím i více peněz, než jim je vzít a následně vyplácet v dávkách“ (ODS 2010). Stejně
jako ČSSD i ODS chce cílit podporu primárně
na „zdravotně postižené, seniory, rodiče s malými dětmi a studenty“ a usiluje o minimalizaci
zneužívání sociálního systému, „protože pak je
zneužívána i naše solidarita“. Z toho vyplývá, že
ti, „kdo pobírají sociální dávky, si však musí být
vědomi, že vedle práv mají i povinnosti. Sociální
dávky [chce ODS] silněji vázat na aktivitu člověka a striktní dodržování pravidel“, což má
zkomplikovat „život černým pasažérům a flákačům parazitujícím na sociálním systému“ (ODS
2010). Výše sociální pomoci má být podle této
strany „odstupňována podle aktivity. Bude se
zvyšovat od 20 do 40 hodin práce pro obec ve
veřejné službě měsíčně. Alternativou výplaty
dávek bude podmínka 40 hodin vzdělávání“.
To má sloužit jako „motivace dlouhodobě nezaměstnaných k aktivitě“ (ODS 2010). V koncepci sociální politiky ODS je možné vztáhnout
na několik dílčích teorií sociální spravedlnosti
– konkrétně egalitarismus, prioritarianismus
a (levicový) libertarianismus. Příklon k libertarianismu je patrný jednak ve snaze o zachování
nízkých daní, jelikož libertarianismus vnímá
daňové odvody za účelem redistribuce welfare
v rámci celé společnosti jako legalizované plundrování (Hospers 1974: 1). Dále se také v programu ODS objevují pasáže týkající se podmíněnosti sociální pomoci – tato podmíněnost je
dalším libertarianským argumentem, jelikož
když dochází k redistribuci welfare, je třeba ji
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Obrázek 2. Volební program ODS a jeho styčné body s teoriemi sociální spravedlnosti. Data převzata z ODS (2010), zpracováno autorem.

navázat na povinnosti pro její recipienty (srov.
Vallentyne 2011). Provázanost sociální pomoci
s plněním určitých povinností a argumentaci týkající se zkomplikování života „černým pasažérům a flákačům parazitujícím na sociálním systému“ lze označit za argumentaci neoliberální4,
která odpovídá logice sociálního panopticismu –
intenzifikace a extenzifikace dohledu nad recipienty sociální pomoci a adorování povinností pro
její příjem (srov. Wacquant 2001: 407). V tomto
bodě se částečně shoduje levicový libertarianismus s egalitarismem, podle kterého by měly
redistribuční vzorce rozlišovat mezi těmi, kdo
si sociální pomoc zaslouží více, a těmi, kdo si ji
zaslouží méně (Anderson 1999: 311). Dalším
bodem, který lze označit jako egalitářský, je
snaha ODS o solidaritu se zdravotně postiženými, dětmi a seniory – tedy s takovými skupinami
populace, jejichž status není výsledkem jejich
volby (srov. Dworkin 1981: 293). Z tohoto je
dále patrný i anti-ageismus, jakožto egalitářský argument (srov. Bognar a Hirose 2013: 4).
Egalitářský důraz na mezigenerační solidaritu
a odpovědnost k mladším a starším generacím
(viz McKerlie 2001) je zřetelný v tom, že ODS
chce zabránit „propadu do chudoby“ současné
a budoucí generace. Prioritarianistickou argumentaci lze nalézt v argumentační linii týkající
se jednak solidarity s potřebnými, a jednak v důrazu na cílenou pomoc těm, „kteří to skutečně
potřebují“. V tvrzeních tohoto charakteru je přítomen prioritarianistický argument, že v rámci
poskytování sociální pomoci je třeba klást priority směrem k těm, kdo jsou na tom v rámci
společnosti socioekonomicky nejhůře (Bornar
a Hirose 2013: 118). Na následujícím schématu
4 Která je s libertarianismem velmi dobře slučitelná,
jelikož neoliberalismus představuje soubor hesel, které
selektivně a nekonzistentně přebírají argumentační systém
klasického libertarianismu (Schwarzmantel 2008: 58).

jsou zachyceny styčné body mezi teoriemi sociální spravedlnosti a volebním programem ODS.
Na třetím místě se ve sledovaném období
umístila ve volbách strana TOP09, u které se
také pokusím identifikovat společné body mezi
jejím volebním programem a teoriemi sociální
spravedlnosti. Tato strana se svou sociální politikou „hlásí k návratu k hodnotám rodiny, rodinných vazeb a vzájemné odpovědnosti, mezigenerační solidarita, sociální soudržnost i solidarita
se slabými, nemocnými a handicapovanými jsou
[pro TOP09] východiskem při návrhu nových
principů sociální ochrany“ (TOP09 2010). Je
tedy zřetelné, že argumentace TOP09 je v tomto
bodě shodná s ostatními analyzovanými politickými stranami. I zde je patrný příklon k egalitarismu – snaha o neutralizaci faktorů, které
jsou neovlivnitelné v důsledku lidských rozhodnutí (srov. Anderson 1999: 302). Tato strana se
také shoduje s ODS v příklonu k tradiční hodnotě konzervativní ideologie – k rodině (srov.
Schwarzmantel 2008: 74). TOP09 kvůli „odpovědnosti vůči našim dětem a dalším generacím
proto přistoupí ke změně již naprosto nevyhovujícího systému sociální ochrany, který dnes jako sociálně potřebnou definuje polovinu občanů České
republiky“ (TOP09 2010). Z této argumentace
lze vyčíst jak příklon k egalitářské argumentaci
týkající se zodpovědnosti k dalším generacím,
tak argumentaci prioritarianistickou týkající se
potřeby ve stanovení priorit v poskytování sociální péče a ke zúžení definice jejích recipientů.
Další prioritou TOP09 v oblasti sociální pomoci
je podpora „rodiny, která na pomoc pouze nečeká, Cílem je motivovat rodiče k práci, nikoliv k závislosti na sociálních dávkách“ a vázání sociální
pomoci na „[testování] majetkových poměrů“.
To povede k zajištění dostupnosti „péče za únosnou cenu pro skutečně potřebné a prostředky na
sociální péči nebudou používány k jiným účelům“
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Obrázek 3. Volební program TOP09 a jeho styčné body s teoriemi sociální spravedlnosti. Data převzata z TOP09 (2010),
zpracováno autorem.

Obrázek 4. Volební program KSČM a jeho styčné body s teoriemi sociální spravedlnosti. Data převzata z KSČM(2010),
zpracováno autorem.

(TOP09 2010). Tyto výroky lze vztáhnout stejně
jako u ODS k libertarianismu částečně i k argumentaci egalitářské – díky důrazu na aktivní přístup recipientů spojený s rozlišováním toho, kdo
si pomoc zaslouží více (aktivní recipienti), a kdo
méně (neaktivní, závislí na sociální pomoci).
Důraz na efektivní využívání sociální pomoci
lze také vztáhnout na klasický neoliberální argument založený na minimalizaci mandatorních
výdajů a zvyšování efektivity měřené ekonomickými indikátory a adorováním odpovědnosti jedinců – zde se projevující právě v argumentaci
ohledně zvýhodňování aktivních recipientů
(srov. Wacquant 2012: 66). S tím souvisí i to, že
tato strana deklaruje, že „sociální systém nesmí
představovat srovnatelnou alternativu k pracovitosti, a demotivovat tak celou společnost. Vláda
vyhlásí nesmiřitelný boj zneužívání sociálních
dávek a práci na černo“ (TOP09 2010) – to je
opět v souladu s neoliberální logikou, podle které se sociální politika ubírá více punitivním směrem (Beckett a Western 2001: 44). Pozornost
chce TOP09 věnovat také „potřebě dlouhodobé
sociálně zdravotní péče, která musí reagovat na
demografické změny v populaci a na možnosti
občanů, kteří jsou vystaveni dilematu zajištění
péče o své blízké“. Výroky spadající do této argu-

mentační linie lze opět přiřadit k argumentaci
egalitarismu. Z výše řečeného je patrné, že ve
volebním programu TOP09, lze obdobně jako
u ODS, identifikovat styčné body mezi egalitarismem, prioritarianismem, libertarianismem.
Narozdíl od ODS u TOP09 ale začíná nad klasickou argumentací liertarianismu dominovat
argumentace neoliberální. Přiložené schéma
ilustruje styčné body mezi teoriemi sociální
spravedlnosti a volebním programem TOP09.
Na předposledním postupovém místě
skončila ve sledovaném období KSČM. I v jejím volebním programu lze nalézt styčné body
s koncepty politické filosofie. Sociální politika
KSČM usiluje jednak o zajištění nových pracovních míst, „zejména pro dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižení a absolventy škol“
a jednak o „rozvoj zaměstnanosti ve veřejných
službách, kde je možno vytvořit tisíce pracovních míst (např. asistenční služby pro seniory
a handicapované, asistenti učitelů základních
škol, údržba veřejných prostranství, správci hřišť,
centra volného času)“. KSČM bude dále usilovat
o „výstavbu domovů pro seniory a zařízení pro
seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující
celodenní péči a dohled“ (KSČM 2010). Z této
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Obrázek 5. Volební program VV a jeho styčné body s teoriemi sociální spravedlnosti. Data převzata z VV(2010), zpracováno autorem.

argumentační linie je zřetelný příklon k egalitarismu a jeho anti-ageistické složky. (Re)distribučnímu vzorci egalitarismu odpovídá i snaha
KSČM o zastavení dalšího snižování „odvodů
na sociální, zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění, [zrušení] jeho zastropování pro
lidi s vysokými příjmy a [snaha o to] pravidelně
valorizovat platby za státní pojištěnce“. S egalitářskou argumentací dále souvisí i snaha KSČM
o plošné „zvýšení minimální mzdy na 14 000 Kč“
a o výstavbu sociálních bytů pro potřebné, dále
pak také snaha o zrušení poplatků ve zdravotnictví (KSČM 2010). Adorování odpovědnosti
k solidaritě se starší generací lze vnímat také
jako jistou formu argumentu prioritarianistického – z rétoriky KSČM je patrné, že jako nejvíce znevýhodněnou skupinu vnímá důchodce,
kteří se tak stávají prioritou její sociální politiky.
Přiložené schéma ilustruje propojitelnost mezi
programem KSČM a výše charakterizovanými
koncepty politické filosofie.
Na pátém místě se ve volbách v roce 2010
umístila strana Věci veřejné, jejíž programové
body se pokusím vztáhnout na teorie sociální
spravedlnosti. Tato strana chtěla usilovat o to,
aby byly sociální dávky vypláceny podle klíče
„potřebným ano, příživníkům ne“, přičemž posílí
„povinnosti a pravomoci obcí při poskytování sociálních dávek a vymáhání povinností na osobách,
žádajících pomoc od obce či státu“. S tím souvisí
i prosazení práva obce na to, „krátit či odebrat
sociální dávky, pokud příjemce uvede do žádosti
nepravdivé údaje, neplatí nájem v obecním bytě,
pokuty nebo neplní jiné povinnosti vůči státu
a obci“ (VV 2010). Odebrání sociální pomoci
chtěly VV navázat na „právo obcí využít prostředky z odejmutých či nevyplacených dávek na
mimořádnou sociální pomoc pro potřebné“ a „vyplácení dávek hmotné nouze bude probíhat především formou poukazů na stravování, ošacení

a bydlení, aby nedocházelo ke zneužívání těchto
dávek“ (VV 2010). V souladu s možností odebírání sociálních dávek se VV snažily o „bezhotovostní vyplácení sociální podpory pro zajištění
dostupnosti peněz při případné exekuci, v případě zadlužení příjemce dávek“ (VV 2010). Stejně
jako KSČM, tak i VV prezentovaly svoji sociální
politiku poměrně stručně. Na druhou stranu je
velmi obtížné identifikovat styčné body mezi
programem VV a teoriemi sociální spravedlnosti. Jediný styčný bod mezi nimi lze nalézt v prioritarianistické argumentaci týkající se zajištění
sociální péče potřebným. Ostatní body volebního programu nejvíce přejímají neoliberální argumentaci, ať už ve formě snahy o minimalizaci
sociální pomoci, přes její transformaci směrem
k liberálnímu paternalismu – zde ve formě nahrazení pomoci finanční pomocí potravinovou/
ošatným/bytným a podobně –, až k zavedení
mechanismů umožňujících její snadné zpětné
odebrání (srov. Bevir 2010: 435; Wacquant
1999: 1646). Stejně jako u ostatních politických
stran je i zde přiloženo ilustrativní schéma.

Kritické ohlédnutí namísto závěru
V textu jsem usiloval o demonstraci možného
propojení mezi makroskopickými filosofickými
koncepty teorie sociální spravedlnosti s mikroskopickou perspektivou empirie. Domnívám se,
že ideální teorie sociální spravedlnosti je možné
přetransformovat do teorií neideálních reflektujících mocenskou praxi. Druhou stranou mince
je ale skutečnost, že i přes to, že u většiny analyzovaných politických programů bylo možné
identifikovat styčné body s ideálními teoriemi
sociální spravedlnosti, zůstávají jejich deklarace často vzdáleny od sociální reality. Z analýzy
volebních programů je také patrná skutečnost,
že neoliberalismus se stává dominantním ideologickým paradigmatem západních společností

PETR KRČÁL: MAKROSKOPICKÁ PERSPEKTIVA POLITICKÉ FILOSOFIE...

a ovlivňuje i politiku takových stran, které samy
o sobě tvrdí, že jsou stranami konzervativními
(viz Schwarzmantel 38, 78). V souladu s neoliberální logikou předkládá část politických stran
argumentaci směřující k zefektivňování dohledu
nad recipienty sociálních dávek. To se v mocenské praxi projevilo v ČR například neúspěšným
zavedením sKaret, které přesně podle této logiky měly zvýšit efektivitu v poskytování sociální
pomoci snížením nákladů na jejich poskytování
a efektivitu v dohledu nad jejími příjemci. Ve své
krátké praxi ale vedly sKarty pouze ke zvyšování stigmatizace jejich držitelů a ke znatelnému
prodražení celého systému vyplácení sociální
pomoci. Neoliberální logika se také projevuje
v podmiňování sociální pomoci, kterou lze charakterizovat výrokem, že ten, kdo nepracuje, si
sociální pomoc nezaslouží. Marginalizace chudoby je dalším z doprovodných znaků neoliberálního vládnutí, které se v této oblasti projevuje
jednak absencí adekvátního systému sociálního
zabezpečení a jednak obviňováním obětí – jsou
recipienty sociální pomoci, protože nechtějí
pracovat (srov. Keller 2010: 150 a 2011:156).
Domnívám se, že koncepty teorie sociální spravedlnosti je možné využít právě jako analytické
ideálně-typické kategorie, jejichž aplikací lze
poskytnout kritickou reflexi mocenské praxe.
V textu jsem se snažil nastínit jeden z možných
způsobů aplikace těchto konceptů, čímž se mi,
doufám, podařilo i zjemnit námitku směřující
k politické filosofii obecně – k její odtrženosti od
sociální reality a nemožnosti ji na ni aplikovat.
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The Dialectic of the Gypsy Fair Fight:
A Contribution to the Critical Anthropology of
Security

akcentován Goldsteinem (2010: 487), jenž
vyzval k vytvoření „kritické komparativní
etnografie bezpečnosti“ věnující se tomu, jak
různé bezpečnostní diskursy a praxe utvářejí
Abstract—Within a Czech socially excluded local- „žitou sociální zkušenost“ (Ibid.: 493) na lokální
ity, street violence is recognized as a serious secu- úrovni.
rity threat. This paper deals with several interpretations of this phenomenon which is oftentimes
symbolized as the ‘Gypsy fair fight’. It is analyzed
via the dialectical method structured around the
thesis–antithesis–synthesis conceptual triad.
While a prevailing explication in the discourse
of respective locale comprehends street violence
in terms of ethnic conflict, a less frequent one opposes this interpretation on the basis of cultural
conflict between the so-called decent and inadaptable people. The last stage of analysis consists of
re-reading these accounts from the perspective
emphasizing structural factors in a ‘Gypsy fair
fight’ explanation. The aim of the paper is to localize the social experience of (in)security in relation
to the political order and social structure. Taking
them into account, we can aspire to sociologically
relevant knowledge of how security discourses
and practices shape our everyday ways of being.

Keywords—Roma, social exclusion, street violence,
security, dialectics

Č

ASTO se tvrdí, že teroristické útoky 11. září
2001, potažmo vyhlášení války proti teroru
o tři dny později, radikálně proměnily způsoby
sociální organizace a individuální zkušenosti
v západních společnostech i jinde (Bigo
2010). Ačkoli mnozí autoři tuto interpretaci
zpochybňují, zejména s poukazem na to, že
omezování lidských práv bezpečnostním
aparátem existuje v téže podobě přinejmenším
po několik desítek let (Neocleous – Rigakos
2011), faktem je, že se o téma bezpečnosti
začalo po těchto událostech zajímat stále větší
množství sociálně vědních oborů, antropologii
nevyjímaje. V této disciplíně byl význam
vládnutí prostřednictvím bezpečnosti nedávno

Převládající přístup ke studiu bezpečnosti
lze označit jako státocentrický, totiž odpovídající perspektivě, kde stát je hlavním vykonavatelem a referenčním objektem bezpečnosti.
Kritická perspektiva naopak vnáší do analýzy
bezpečnosti pohled zdola, jelikož se primárně
zaměřuje na porozumění tomu, co bezpečnost
znamená z pohledu aktérů či skupin mimo státní aparát, třebaže pochopitelně nespouští ze
zřetele skutečnost, že se stát zásadně podílí na
(re)produkci různých bezpečnostních režimů
formujících každodenní praxi zkoumaných subjektů, a také to, že se státní těleso nenachází vně
vlivů mezinárodního prostředí, a tudíž bývá ve
výkonu své bezpečnostní politiky ovlivňováno
globálními či transnacionálními diskursy a praxemi. Zkoumání způsobů, jakými se projevují
na lokální úrovni, potom představuje součást
bezpečnostní antropologie.
Tento příspěvek je koncipován v souladu
s nastíněným projektem a zabývá se otázkou, jak
svou bezpečnost vnímají obyvatelé socioútvaru známého jako „sociálně vyloučená lokalita“
(GAC 2006: 10). V jejím zodpovídání vycházím
ze svého etnografického výzkumu v prostředí
jedné takové lokality v Havířově, kde jsem dosud strávil zúčastněným pozorováním 100 dní,
cca 1020 hodin, a provedl s místními celkem
52 rozhovorů. Jeho výsledkem je identifikace
dvou rozlišitelných interpretací lokální bezpečnostní situace, které jsou sdíleny u různých lidí
v rozličné míře. Tyto výklady budou usouvztažněny společně se třetí interpretací vnášející do
vysvětlování bezpečnosti strukturální faktory,
a to pomocí něčeho, co nazývám dialektickou
analýzou, pomocí určité techniky interpretace
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dat strukturované kolem triády: teze – antite- „cigánit“ lhát a podvádět, také význam Cigánské
ze – syntéza čili negace negace (srov. Choťas – férovky vyrůstá z přesvědčení, že typickou
Karásek 2008).1
vlastností Romů je nečestnost či nemorálnost,
o násilnosti samé nemluvě (srov. Kalvoda 1991;
Dialektiku můžeme definovat jako „způsob Večerka 1999).
myšlení, který bere v potaz celou paletu proměn
a interakcí vyskytujících se ve světě“, jehož souVe studované lokalitě je právě násilí, zvláště
částí je specifická koncepce tohoto světa jakož loupežné přepadení, viděno jako nejzávažnější
i metody jeho výkladu (Ollman 1993: 10). Svět hrozba, s níž se může jedinec ve veřejném proje z tohoto hlediska vnímán jako proces pohá- storu potýkat. Informátoři ji ozřejmují dvěma
něný svými vnitřními rozpory. Sociální realita způsoby. V nejrozšířenějším pojetí se jedná
není harmonická totalita, nýbrž vnitřně nekon- o záležitost etnického konfliktu, kde jako lupiči
zistentní, na antagonismu založený celek a jako vystupují výhradně Romové. Některými je však
taková musí být příslušně zkoumána. Jameson tato interpretace odmítána, ba přímo zpochyb(2008: 120) vymezuje tento výzkumný přístup ňována s tím, že namísto ní staví příběh o konjako „nacházení nevyhnutelné kontradikce fliktu mezi slušnými a nepřizpůsobivými, kde
v jádru věcí“. Dialektickou metodu charakteri- etnické rozdíly nehrají žádnou roli. Jinými slovy,
zuje pozorování protikladů na rovině ontologie: toto pojetí je prezentováno jako moralistní antikdyž je člověk vidí, myslí dialekticky, pokud teze etnického konfliktu. Tyto výklady se vyznaje nevidí, potom dialekticky myslet přestává. čují shodným opomíjením strukturálních faktoSama realita zde má povahu „jednoty protikla- rů. Posledním krokem dialektické interpretace
dů“ (Ibid.: 127) v toku pohybu, zahrnujíc tedy je jejich začlenění do bezpečnostní analýzy, což
vizi změny. Teze a její antiteze jsou v určitém umožní přezkoumat fenomén Cigánské férovky
momentu rozpoznány jako falešný dualismus, nikoli jako inherentní vlastnost určitých sociáldvě strany jedné mince, přičemž tento moment ních skupin, ať už definovaných etnicky, anebo
předpokládá identifikaci třetího elementu, pozi- morálně (kulturně), nýbrž jako produkt určici negace negace, nacházející se na kvalitativně tých sociálních vztahů, institucionálních pravivyšší vývojové úrovni, a tím ztělesňuje překro- del a obecně politického řádu.
čení stávajícího horizontu (srov. Jameson 2009;
Uvedení Cigánské férovky do širších spoleOllman 2008).
čenských souvislostí pomocí dialektické metody
Zbývá osvětlit důvody aplikování dialekti- může být vnímáno jako pouhé cvičení v sociálně
ky na Cigánskou férovku. Význam tohoto ter- vědní heuristice, jsou jím však sledovány širší
mínu je široce známý a přesahuje, jak jsem se cíle. Předkládaný příspěvek se dotýká aktuální
mnohokrát přesvědčil ve svém okolí, hranice diskuse věnované adekvátní konceptualizaci výzkoumané lokality. Moji informátoři ji obvykle zkumného objektu v kritických bezpečnostních
popisují jako „deset na jednoho“, jako napade- studiích. Do centra zájmu tohoto přístupu je poní člověka v přesile. Pakliže „férovka“ označuje kládán člověk a jeho potřeby vyjádřené lidskými
spravedlivé pojetí násilného souboje daného právy a svobodami, které limitují různé zdroje
rovným počtem lidí na jeho obou stranách, vý- ohrožení (Nunes 2012). Aby však bylo možné
raz „cigánská“ zde funguje jako jeho sémantic- zkoumat skutečného člověka, je nutné zohlednit
ká negace – Cigánská férovka žádnou férovkou sociální procesy, jež mocensky utvářejí jak beznení.2 Stejně jako v lidovém diskursu znamená pečnostní subjekty, tak způsoby prožívání (ne)
bezpečnosti v konkrétním prostředí. Dialektika
1 Použití Ich formy v této větě sleduje konkrétní účel.
Cigánské
férovky představuje jistý způsob, jak
I když ve svém chápání toho, co dialektika znamená, pochopitelně vycházím z dalších autorů – Ollman, Jameson, tento požadavek naplnit, a v konečném důsledŽižek, již zase navazují na jiné autory, zejména Hegela, ku argument proti lidovým představám, jež se
nezřídka objevují také v odborném prostředí,
Marxe a jiné –, zcela přiznávám, že způsob užití dialektiky
je v této práci ryze specifický a v konečném důsledku před- o odvoditelnosti násilí výlučně z romské etnicity
stavuje spíše osobitou inspiraci dialektikou jako nástrojem či kultury.
kritického myšlení, než důslednou aplikaci metody plně
se shodující s kterýmkoli přístupem jmenovaných filozofů
(pro studii vývoje a přehledu dialektického myšlení srov.
Petrusek 2011).
2 Někteří informátoři rovnou na dotaz ohledně významu cigánské férovky odpovídali vtipem postaveným na ci-

gánské reinterpretaci principu férovosti, kde se počet útočníků rovná věku napadeného: „Kolik ti je? Patnáct? Nás je
taky patnáct.“ (případně jiné varianty konkrétní hodnoty
věku).
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tu natáhli ty rodiny, potom z Čech, Vlachy tu
též natahali, je to takové divné. Hodně se to
změnilo v tom, že ti mladí si dělají, co chtějí,
začali s fety, trávou a takovými cypovinami,
tak člověk má strach i do té hospody jít a radši si vypije doma, protože to chování mezi sebou je katastrofa. Jak se říká: ‚Romové všichni do jednoho pytle,‘ ti slušní mohou dělat, co
chtějí, ale většina jich je nepřizpůsobivých.
To i mezi sebou pozorujeme. Majoritní společnost, ti bílí, jak se říká, oni na to mají ještě
horší názor. Potom člověk, jestli jde do práce,
potom každý vás sleduje. Je to nepříjemné,
říkám z jedné stránky, z druhé se ale člověk
nediví, co se děje.

Svůj výzkum provádím v jednom severomoravském městě s více než 50 000 obyvateli.
Samotná lokalita je podle oficiálních údajů státního aparátu domovem více než 301 Romů, takže se na Gabalově škále řadí mezi 18 % nejlidnatějších tuzemských lokalit, respektive k typu relativně velké velkoměstské lokality (GAC 2006:
15–25). Romské obyvatelstvo, jež je státními
aktéry považováno za vyloučené en bloc, přitom
tvoří přibližně třetinu z celkové populace lokality. Příslušná městská část sloužila od počátku k ubytování dělníků pracujících v místních
hutích a dolech. Romové zde žili po desítky let,
avšak po roce 1989 se jejich počet začal poměrně rapidně zvětšovat, což se podle informátorů
Nejen někteří bílí informátoři, ale také něnegativně projevilo v nárůstu pociťované (ne) kteří černí se domnívají, že „většina Romů je
bezpečnosti ve veřejném prostoru a posílení in- nepřizpůsobivých“, a proto jejich větší počet na
teretnického napětí.
jednom místě vždy znamená problémy v interet4
„(Etnické) napětí tady je. Z obou stran. nickém soužití. A jak bylo řečeno výše, to má
Vyváděl tady feťák, kopal do aut, bílý, a už se své konsekvence také pro tu menšinu „slušných
tady nadávalo, jak přijeli policajti: ‚Jo, bílý, toho Romů“; jednak jsou omezovaní těmi „nepřinesbalíte, kdyby to byl černý, tak ho sbalíte.‘ způsobivými“, a tak například raději přestávají
Takže prostě je to válka bílých – černých tady, je navštěvovat místní hospody, aby se vyhnuli příto tak vnímáno. Je fakt, že těch pár rodin bych padnému ohrožení, jednak jsou nejrůznějšími
nechala mezi bílými, určitě ne ale tolik Romů na způsoby sankcionováni individuálně nerozlišujednom místě. Když by tu byly jen ty rodiny, kte- jící majoritní společnosti, ať už se to týká možré já znám, nikomu by nevadily, slušné rodiny. nosti získání zaměstnání, anebo běžných situací
Pak už je (ale) dáváme do jednoho pytle a už nás každodenního života.
vytočí kdejaká hovadina, a to už je jedno s druNicméně obava z možného zhoršení interethým. A tak samo oni nám.“3
nického soužití nutí činit jistá opatření i ty Romy,
Interetnické napětí je v citovaném úryv- kteří se ztotožňováním většiny své skupiny s neku popisováno jako výsledek meziskupinové přizpůsobivými nesouhlasí. Například jistí indynamiky řídící se principem kolektivní viny. formátoři sepisovali petici, aby město zamezilo
Navzdory tomu, že se lze ve výpovědích infor- přísunu dalších Romů do lokality. Na existenci
mátorů často setkat se snahou o detailnější spe- „ghetta“ by totiž dle svých slov nakonec sami
cifikaci nositele ohrožení – zpravidla se jedná doplatili; se zvyšujícím počtem lidí vzrůstá pravo nově přistěhovalou romskou mládež, jež je děpodobnost, že se mezi nimi vyskytne někdo
spojována s pácháním trestné činnosti a užívá- „nepřizpůsobivý“, za jehož nevhodné jednání
ním drog –, stejně jako s deklarovaným vědo- budou dle principu „házení do jednoho pytle“
mím, že ne všichni Romové jsou bezpečnostně následně postiženi, i když se ničeho špatného
problémoví, etnické schéma zůstává v případě nedopustili. Obdobně jako u amerických čerinterpretací místní (ne)bezpečnosti určující. nochů, také u českých Romů tak můžeme idenJedná se primárně o konfliktní soužití Romů tifikovat „ten zvláštní pocit, to dvojí vědomí, to
a Neromů, z něhož jsou obviňováni ti prvně ustavičné vnímání sebe sama očima druhých, to
měření své duše metrem okolního světa, jenž na
jmenovaní.
Když tady byli jenom ti starousedlíci, tak
to bylo v pohodě, protože se každý znal. I to
chování mezi sebou bylo takové uctivější, ale
od té doby, co začaly ty potopy, co z Hrušova
3 Veškeré citace z rozhovorů s informátory jsou v textu
odlišeny uvozovkami a kurzivou.

4 Skutečnost, že množství romských respondentů přijímá diskurs společensky dominantní skupiny, volá po interpretaci. V tomto případě se tak však nestane, neboť by to
jednak komplikovalo samotné zarámování argumentace,
jednak by to vyžadovalo podstatně více prostoru a využití
specifických analytických nástrojů, jako je například symbolické násilí (Bourdieu 1991).
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ni shlíží s pobaveným opovržením a útrpností“,
V tomto ohledu je proces seskupování se
zkrátka upření tohoto „skutečného sebe-vědo- mladých Romů do určitých part motivován stejmí“ (DuBois 2007: 2).
nou potřebou, jaká se Neromům zdá být omezována. Optikou etnického konfliktu není strach
Jestliže majorita považuje (vyloučené) ze skupiny Romů než výsledkem strachu Romů
Romy primárně za své „bezpečnostní riziko“ z nepřátelského okolního světa, kteří hledají ve
(GAC 2008: 25), za ty, kdo narušují pořádek větším množství ochranu. V bezpečnostní teorii
již svou „samotnou odlišností“ (Mareš 2003: je tento proces pojednáván jako bezpečnostní
66), není tento názor Romům nijak neznámý dilema (Booth – Wheeler 2008). Jsou-li obecně
a mnohdy jsou nuceni se s jeho manifestacemi lidské vztahy poznamenány existenční nejistoosobně vyrovnávat. „Připadá ti, že bych tě nějak tou, jsme z bezpečnostního hlediska stavěni do
ohrožoval?“ zeptal se mě jeden informátor poté, situací, kdy jednak interpretujeme kroky druhéco vylíčil několik svých zkušeností s Čechy, kteří ho v tom smyslu, zdali pro nás představují hrozvíce či méně dávali najevo svou nelibost týkající bu, anebo nikoli, a jednak se na základě tohoto
se jeho přítomnosti. Ať už to bylo v místním ob- porozumění rozhodujeme pro optimální reakci.
chodě, anebo v autobusu a ať už se to projevilo Stejným způsobem vyhodnocuje naše kroky
nepatrným přidržením kabelky, anebo nervóz- onen druhý. Rozpoznají-li se oba aktéři jako
ními pohledy, ve všech případech cítil dotyčný sobě navzájem nebezpeční, bude tím konflikt
strach na jedné straně a ponížení na straně dru- eskalovat, a to i za předpokladu, že jejich interhé. Jiný sedmnáctiletý Rom zase na otázku, jak pretace byly mylné a žádný z nich ve skutečnosti
Neromové vnímají více mladých romských klu- toho druhého ohrozit nezamýšlel.5
ků pohromadě, odpověděl takto:
Víš, jak to berou? Já to přímo vím. Někteří
si myslí, že neslyším, ale slyším. Když uvidí
osm deset kluků na lavičce nebo tady u (komerčního střediska) na rohu, tak si řeknou:
čorkaři, feťáci, víš jak. Já jsem šel jednou do
školy a stará paní měla kabelku. Já jsem spěchal, tak jsem ji rychle obešel a ona automaticky dostala strach a chytla si ji. A mě to ne
zesměšnilo, ale ponížilo, protože čekala, že ji
seberu kabelku a uteču, a mě to ponížilo. Byli
tam i jiní lidi a koukli se.
Informátorovo pozorování se shoduje
s většinovým míněním neromských účastníků
výzkumů. Ti jako subjekt největšího nebezpečí konstruovali především skupinu mladých
romských mužů, kteří jsou v tomto stavu viděni jako aktéři Cigánské férovky. Avšak to, co je
z jedné strany interpretováno jako zdroj ohrožení, může být z druhé strany pociťováno jako
určitý způsob sebeobrany. Když jsem se ptal
jednoho mladého Roma na jeho spokojenost se
životem v lokalitě, odpověděl, že je to tady lepší
než v Brně, kde bydlel předtím, protože nemusí
chodit ven ve třech či čtyřech lidech. S upřímným nepochopením jsem se zeptal, jak to myslí –
vždyť mně Brno vůbec nebezpečné nepřipadalo.
S mírným, avšak neskrývaným ušklíbnutím na
to zareagoval slovy: „Jasně, ale na rovinu – ty jsi
gádžo,“ čímž bylo řečeno, že nebezpečné nemusí být pro všechny stejně.

Antiteze: Nepřizpůsobiví versus slušní
lidé

Podstatně méně rozšířený výklad bezpečnostní situace v lokalitě pracuje namísto etnického
rámování s kulturním rozlišováním morálního a nemorálního způsobu života. Nejčastěji
skloňovanými kategoriemi jsou v tomto ohledu „slušní lidé“ a „nepřizpůsobiví“. Používají
se však i další nálepky, a to zvláště v případě
pojmenovávání těch nemorálních, například:
„primitivové“, „nežádoucí“, „nezačlenitelní“,
„nepracující“, „neplatiči“, „alkoholici“, „feťáci“, „kriminálníci“, „bezdomovci“ aj. Důraz je
zde kladen na určitý způsob jednání. Proto také
bývají ti takzvaně problémoví charakterizováni
paušálně jako „ti, co se neumí chovat“. To lze ilustrovat odpovědí respondentky na otázku, co si
může člověk představit pod pojmem „nepřizpůsobiví“, který v našem rozhovoru dříve užila:
Alkoholiky, feťáky a zloděje. Prostě nepřizpůsobivý člověk je ten, co chlastá a co fetuje, co
5 Účelem tohoto textu není analýza případů vlastní konfliktní eskalace, jako tomu bylo v poslední době například ve
Šluknovsku, Duchcově, Českých Budějovicích či Ostravě.
Přesto si zde dovolím drobnou poznámku. Pokud přijmeme interpretaci etnického konfliktu, nejen tyto uvedené
případy nám ukazují, že se zúčastněné skupiny nacházejí
ve znatelně asymetrickém postavení, pokud jde o dostupné
zdroje a možnosti, a není tudíž náhodou, že protestní dění
bylo vyvoláno příslušníky majoritního etnika, tou mocnější
stranou konfliktu.

VÁCLAV WALACH: DIALEKTIKA CIGÁNSKÉ FÉROVKY

bydlí tady někde, posedává, pije pivo za barákem, má víno v plastu a pak tam najdete
– ještě že už nemám malé děti, ale i když byly
děti malé, tak jsme už našli stříkačky vzadu,
jak jsou ty keře za barákem, v písku zahrabané. To se tu táhne už delší dobu, že se tu
schraňují takoví ti, kdysi to byli dvacetiletí,
teď už to jsou pomalu třicetiletí, tam si sednou na roh, pijí, fetují a já nevím co všechno.
Tak to bych řekla, že jsou nepřizpůsobiví.
Lokalita je popisována jako místo, kde se
shromažďují nepřizpůsobiví, kteří různě znepříjemňují ostatním život, anebo je přímo ohrožují.
Jestliže se tato studie primárně soustředí na násilné jednání, tak také loupežná přepadení jsou
některými informátory spojována nikoli s Romy,
ale s těmi nepřizpůsobivými:
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že takové počínání naráží, ilustruje následující
citace respondentky:
Když někoho nařknu, že je Cigán, tak je to
prostě kretén, co se neumí chovat. Já nepohlížím na nikoho tmavšího, že je Cigán. Kdo se
chová slušně, tak se s ním bavím rovno-něco,
nepohlížím na něj, že je něco míň, ale na ty
kretény, co dělají bordel a hážou vajgly nebo
neumí vychovávat děcka.... To jsou všechno
takové averze. Jako já nechci být rasistka,
ale za tu dobu, co tady bydlím, tak asi jsem.

I když je cigánství definováno jako nevhodné chování, člověk nadále zůstává rasistou, tzn.
slovy jednoho informátora, že „nenávidí Cigány,
i když je všechny nemůžeme házet do jednoho
pytle“, jelikož potlačené rozpoznávání Cigánů/
Romů na základě určitého tělesného vzhledu se
Ta bezpečnost bych řekla, že je pořád stejně
opětovně vrací ve vší důležitosti, jakou v problešpatná. Když vám babku přepadnou za bílématice symbolizování „romské problematiky“
ho dne, zmlátí ji, dokopou ji tady v tunelu a je
má (srov. Moravec 2004). Identifikování člověto v pravé poledne… A neříkám, že to dělají
ka jakožto Roma je vždy v uvažování místních
jenom Romové nebo Olaši. Dělají to i výrostci,
podmíněno jistou fenotypickou koncepcí. Do
takoví feťáci. Nemůžu říct, že to byli jenom
stejné kategorie náleží občasné používání terbílí nebo jenom černí, jsou to ti nepřizpůsomínu „bílý Cigán“. Ten může znamenat buď to,
biví.
že se někteří bílí vyznačují jednáním typickým
pro černé (nepřizpůsobivě), anebo to, že se něVe veřejném diskursu, včetně diskursu kteří Romové chovají jako bílí (slušně). Oba tyto
zkoumané lokality jsou tyto kolektivní identity způsoby demonstrují neoddělitelnost určitého
často velmi problematicky rozlišitelné. Na jed- typu jednání a určitého typu fyzického vzezření
né straně je používání nálepky „nepřizpůsobiví“ v myšlení o Romech, jak bylo vytvořeno v rámci
namísto označení „Romové“ prvkem strategie mého výzkumu.
záměrného skrývání etnicity, jež usiluje o předejití nechtěným obviněním z rasismu (Růžička:
Přese všechno dosud řečené je však na místě
rukopis). Jak však mohu doložit na svém po- interpretaci upřednostňující kulturní kritérium
zorování v terénu, pojem „nepřizpůsobiví“ má nad tím etnickým specifikovat jako svébytný
nejednoznačný status. Na jednom veřejném výklad místní bezpečnostní situace, a to nikoli
shromáždění, kde se scházejí romští i neromští z analytické potřeby, nýbrž především z prakobyvatelé lokality, aby společně prodiskutovali ticko-empirických důvodů – pro některé obyvaproblémy a jejich případná řešení, byly výroky tele lokality je toto porozumění určující, a přejistého Čecha, který si stěžoval na obtěžování devším nahrazující pojetí etnického konfliktu.
nepřizpůsobivými, přeloženy místními Romy Ostatně množství informátorů má zkušenost
právě jako krycí název pro všechny Romy, vůči s tím, že „ani bílí se neumějí chovat“, a že dokončemuž se vehementně ohradili. Jejich autor se ce v hospodě, kterou navštěvují jak Romové, tak
sice nakonec obhájil tím, že myslel skutečně ty Neromové, „se rvou většinou bílí“. Jen někteří
nepřizpůsobivé, a ne Romy jako celek, ale na však umějí/dovedou/chtějí tuto znalost kriticky
problematičnosti daného pojmu to nic nemění. vyhodnotit a převažující etnické schéma zpoAč pronášen bona fide za účelem neurazit Romy, chybnit, jako to udělala informátorka citovaná
některými je přesně v tomto významu interpre- níže:
tován.
Já jsem tady spokojená celkem. Sice kdyby
Na straně druhé se vyskytují pokusy o zbatady bylo méně Cigánů. Ne! Cigáni mi nevení určitých výrazů, jako je třeba „Cigán“, jevadí, ale feťáci mi vadí. Tady je spousta tajich etnického významu přesunutím pozornosti
kových poctivých, kteří makají, které znám.
na nežádoucí jednání. Na jaké sémantické obtíJsou tu fakt slušní Cigáni, kteří makají, cho-
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dí do práce, dá se s nimi bavit v pohodě, není
problém. A kdyby se to tady trošku změnilo,
tak se tu žije ještě lépe.

Syntéza čili negace negace: Cigánská
férovka mezi kriminalitou a kriminalizací
Zatímco teze o Cigánské férovce jakožto projevu romské etnicity byla zpochybněna antitezí
o společném původu tohoto fenoménu v nemorálním způsobu života Romů i Neromů, následující interpretace dokonávající dialektický pohyb předpokládá existenci třetí pozice, jíž se ruší
symbolický rámec ohraničující oba tyto výklady
násilí ve vyloučené lokalitě coby charakteristiky
vlastní určitým sociálním skupinám (srov. Žižek
2007: 79). Jinak řečeno, první negace zůstává ve
stejném rámci jako teze, které oponuje. Druhá
negace není prostým návratem k původní tezi,
nýbrž vyvrací právě onen společný předpoklad,
na němž obě teze nacházející se ve vzájemně se
vylučujícím vztahu stojí. Jedná se o esencialisticky laděnou představu o vyvoditelnosti jistého
jednání ze skupinové identity, etnické anebo
kulturní, na jejíž místo je kladena interpretace
zohledňující strukturální faktory při vysvětlování (ne)bezpečnosti ve studované lokalitě.
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ní jiných možností sebe-realizace, které utvářejí
nekončící boj o lidskou důstojnost na okraji společnosti, kde se jako jeden z mála dostupných
zdrojů mobilizuje fyzická síla. Young (1999:
12) nazval tento princip „téměř univerzálním
kriminologickým zákonem“, jehož manifestace byly popsány v různých kontextech postindustriálního západního světa (Anderson 2000;
Bourgois 2003; Brookman et al. 2011; Gunter
2008; Sandberg – Pedersen 2009; Vigil 2002
aj.). Za společné východisko všech těchto počinů můžeme považovat již Mertonem (2000) akcentované hledisko působení sociálních struktur na lidské jednání, které produkují deviantní
jednání coby formu adaptace na sociální situaci,
jež nedovoluje aktérům uspokojovat obecně přijímané cíle legitimními prostředky.

Cigánská férovka je bezesporu prostředkem,
jenž je majoritní společností považován za nelegitimní. Na druhé straně představuje svého
druhu racionální reakci za okolností, kdy lze jen
velmi obtížně realizovat kýžené cíle, ať již se týkají materiálních statků, anebo uznání v příslušném sociálním milieu.7 To bývá v případě mého
bádání stigmatizováno jako místo, kde „se
shromažďují sociálně slabí občané, nikoliv pouze Romové“ a kde jsou „na každém kroku násilí,
V literatuře zaobírající se zločinností v soci- drogy, alkohol a agresivita“ (Sociotrendy 2011:
álně vyloučených lokalitách obecně dominuje 45, 98). Níže citovaný informátor, jenž se do lo(sub)kulturní přístup (MV ČR 2008: 11–13). kality v době konání rozhovoru nedávno přistěJakoubek (2012) v tomto ohledu rozeznává ex- hoval, ji charakterizoval ve stejném duchu:
planační modely tradiční romské kultury a kulJá bych sem za jiných okolností nešel. Když
tury chudoby, jež shodně vycházejí z premisy,
se naskytla ta možnost, tak jsem ji z finančže obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou
ních důvodů využil. Ale kdybych si měl byt
nositeli specifického kulturního vzorce, ze ktekupovat do vlastnictví, tak to určitě ne. Tam
rého vlastní kriminální jednání vyrůstá. Já jsem
nejsou ani samí Romové, ale lidi, co mají
ve studii napsané spolu s Císařem nahradil tato
nějaký sociální problém. Když si vezmeš ty
schémata perspektivou kultury ulice, kde se násousedy, jednoho po druhém, co je znám, tak
silí podílí na organizování sociálních hierarchií
vidím, že to není úplně normální pohodový
založených na kategorii respektu. Čím více je
život. Já to teďka vůbec nechci rozdělovat
zde jedinec známý pro své násilné dovednosti
na Cigán, nebo bílý. Tak se mi ale ukazuje,
a úspěchy, tím většího společenského uznání
že tady ty lidi asi jsou z nějakých důvodů, že
požívá. Loupežná přepadení mají z tohoto podejme tomu do města nejdou, protože třeba
hledu stejnou funkci jako fyzické souboje, jelikož okradení člověka rovněž přispívá ke zvýšení
pouliční reputace (Walach – Císař 2013).
v zásadě zanedbatelné pro volební úspěch politických stran.
Podmínkou vzniku a etablování této kultury
je sociální vyloučení.6 Je to strukturální odepře6 Převážná část populace vyloučených lokalit má ztížený
přístup na pracovní trh. Disponuje pouze malým okruhem
kontaktů mimo příbuzenské vztahy a za hranicemi lokality.
Je také znevýhodněna svým relativně nižším dosaženým
vzděláním a pracovní kvalifikací. Její politické hlasy jsou

V symbolické rovině jsou její příslušníci stigmatizováni
a samo prostorové vyloučení může svou menší občanskou
vybaveností být znevýhodňujícím faktorem. Toto všechno
snižuje životní možnosti a šance vyloučených, a výrazně tak
ovlivňuje dostupné životní strategie (Toušek 2006).
7 Vzhledem ke konzistenci výkladu odhlédněme od toho,
že napadení jedince skupinou je racionální, byť neférové,
zastáváme-li daný princip, ve všech situacích a nejen ve stavu sociálního vyloučení.
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ve městě je to dražší nebo tak. Mně to osobně
začíná připadat, že nějaké to rozdělení tu je.
Prostě chudoba.
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prostoru, posílení přítomnosti sociálních pracovníků a policie či zajištění vystěhování takzvaně problémových jedinců anebo zrušení celých
problémových lokalit, případně alespoň evokaMěsto je popisováno jako rozdělené terito- ci razantnějšího postupu pověřených státních
rium podle socioekonomického statusu jeho orgánů. Současně jsou zaznamenávány snahy
obyvatel. Obyvatelstvo vyloučené lokality není o změnu právních ustanoveních ve věci zavedetvořeno ani tak Romy jako spíše lidmi s nějakým ní práva vyhostit lidi z lokality, kde nemají trvalé
„sociálním problémem“, totiž chudobou. Podle bydliště, převádění přestupků do trestných činů
některých informátorů tento problém úzce sou- à la třikrát a dost, vydávání exekucí na sociální
visí s vlastními konflikty mezi vyloučenými; na dávky, rozšiřování pravomocí poskytovatele byprojevech nevhodného jednání se podepisuje dlení aj.
nedostatek peněz:
Ve studované lokalitě se program nulové
Když sociálka nedochází, dochází k vyvolátolerance realizuje ve spolupráci městských orvání hádek. Přijde tam jedna baba, druhá
gánů se společností RPG Byty, zdejším hlavním
baba, ty mi dlužíš něco, potom tam jsou
poskytovatelem ubytování. Ve jménu bezpečrvačky. Přijde tam nějaký chlap: ‚Kurde, tys
nosti byly zatím v lokalitě učiněna tato opatření:
mi slíbil něco.‘ To tam pořád jen, to jsou sociposílení hlídek strážníků, společné pochůzky
ální věci, problémy. Jenže ti Cigoši to neřeší
strážníků s policisty, rozšíření kamerového sysu sebe doma, oni to řeší veřejně. A když se nětému, využívání služebních psů, kontrola heren
kdo ozve, ať nedělají kravál, tak to je rvačka,
a prázdných bytů, zřízení detašovaného pracovýhružky. To všechno dělají peníze. Když ti
viště městské policie a pozic asistentů prevence
lidi nemají peníze, chovají se jinak. Jsou agkriminality či přijetí obecně závazných přihláresivnější, jsou ve větší depresi a oni si to nešek za účelem zajištění nočního klidu a veřejvybijí jenom u sebe doma, ale všude, to tak je.
ného pořádku ve městě a další (srov. Havířov
Podle citovaného respondenta generuje kri- City 2013). Městský primátor k tomu již dříve
minalitu ve vyloučené lokalitě sociální margina- prohlásil:
lizace jejích obyvatel. K této problematice však
Končíme s tolerancí. S častými kontrolami
lze přistoupit i jinak. V intencích etiketizační temusejí počítat provozovatelé sběren. Každý
orie nemá zločin „žádnou ontologickou realitu
den strážníci v problémových lokalitách oda není objektem, ale produktem kriminální polihalují děti, které nechodí do školy, a tyto kontiky“ a „kriminalizace je jedním z mnoha způsotroly se ještě více zpřísní. Prověrkou majetku
bů, jak konstruovat sociální realitu“ (Hulsman
projdou žadatelé o sociální dávky. Opatření
1986: 71). To jinými slovy znamená, že o pouličje několik a často to chce osobní odvahu
ním násilí ve vyloučené lokalitě nelze uvažovat
úředníků magistrátu … Kdo nebude respekjako o fenoménu existujícím „tam venku“ nebotovat jasná pravidla, nebude se chovat podle
li nezávisle na našem vnímání a sociálních interzákonů, nemůže v našem městě bydlet.8
akcích, ale naopak jako o výsledku specifického
rámování a nástrojů měření, které se řídí vlastní
Oblast preventivních kontrol na území měssociální dynamikou aktérů trestně právní justita a v bytech RPG. Dále je to otázka řešení
ce, respektive pole bezpečnostních managerů
společné bytové politiky. To je velmi důležité
(Bigo 2008). Sekuritizací určitých populací,
a tam se skýtají velké možnosti, jak ve spojakou tvoří například obyvatelé vyloučených
lupráci s RPG přispět k tomu, aby se zde nelokalit, dochází zároveň k vytváření dělicí čáry
stěhovali nepřizpůsobiví a abychom je z bytů
mezi bezpečností pro jedny a nebezpečností pro
dostali pryč.9
druhé.
V konečném důsledku je cílem nulové toV Česku se o tomto repertoáru nejrůznějších lerance, aby ve městě žili pouze slušní lidé. Se
(ne)bezpečnostních opatření zacílených speci- zajišťováním veřejného pořádku jde ruku v ruce
álně na vyloučené hovoří nejčastěji jako o nulové řešení problematiky nepřizpůsobivých. Ty je
toleranci (Víšek 2003). Její vyhlášení má zpřís- žádoucí vystěhovat a/nebo držet mimo město,
nit dohled a kontrolu státním aparátem, včetně
obecní samosprávy, přičemž se jedná především
8 Cit. dle Běčák 2011.
o omezování pohybu vyloučených ve veřejném
9 Cit. dle Kelnerová 2011.
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s čímž má vypomoci spolupráce s poskytovate- né a je třeba je dále analyzovat prostřednictvím
lem bydlení.
perspektiv, které zohledňují vliv sociální struktury a politického řádu na utváření subjektů a jeProjekt nulové tolerance se očividně inspiru- jich každodenních zkušeností v oblasti (ne)bezje ve stejnojmenné kriminální politice americké pečnosti. Sledování různých bezpečnostních
provenience, jež má podle Wacquanta (2009b) diskursů a praxí, které tento fenomén produkují
povahu pseudovědecké doktríny pomáhající na lokální úrovni, představuje důležitou součást
dotvářet existenci neoliberálního státu. Tento empirického bezpečnostního výzkumu konci„nový trestní rozum“ (Wacquant 2009a: 10) či povaného v souladu s Goldsteinovým (2010)
„nové bezpečnostní doxa“ (Wacquant 2009b: programem kritické antropologie bezpečnosti.
247) má v konečném důsledku „prokázat politickou kompetenci lídrů“ (Víšek 2003: 388)
Pokud jde o zvolenou metodu, jejím klíčotvrdým postupem vůči společensky neoblíbe- vým přínosem je její zaměření na rozpory či
ným skupinám v situaci, kdy mají jen omezenou protiklady identifikovatelné ve studovaných
manévrovací pozici v sociální a ekonomické výpovědích. Zatímco první pozice je negována
oblasti. Trestáním chudých se ve středních vrst- druhou pozicí, finální moment dialektiky spočívách posiluje dojem legitimity státu, jenž se pre- vá v překonání dané kontradikce zrušením diszentuje jako ochránce veřejného pořádku (srov. kursivního podhoubí, z něhož vyrůstá. Jedná se
Ruggiero 2006: 63). Vlastní rozmach trestního tudíž o změnu ve vlastním způsobu myšlení, jež
křídla státního aparátu je proto třeba číst v kon- ve výsledku vede ke zdůraznění role strukturáltextu tohoto vývoje, a nikoli v reakci na nárůst ních faktorů při vysvětlování jistých sociálních
kriminality, jak bývá někdy uváděno.
jevů v rámci bezpečnostního antropologického
výzkumu.
Oba představené přístupy různě identifikují
podmínky vzniku Cigánské férovky v politicPokud jde o Cigánskou férovku, násilnou
kém řádu (Booth 2007: 101–104). Na jedné a majetkovou kriminalitu uvnitř sociálně vyloustraně se příčiny pouličního násilí v sociálně čených lokalit, je nutné ji vnímat jako produkt
vyloučené lokalitě lokalizují ve společenských určitého sociálního diskursu, jenž má zároveň
nerovnostech a omezení či upření jistých život- produktivní funkci ve vztahu k nositelům danéních možností a šancí, na něž vyloučení reagují ho diskursu. Jinými slovy, zpovídaní „skuteční
tomu přiměřenými způsoby. Na straně druhé je lidé na skutečných místech“ (Booth 1995: 123)
tato kriminalita chápána jako výsledek krimi- jsou rovněž do jisté míry utváření bezpečnostnínalizace, jako určité techniky vládnutí, kde bez- mi diskursy a praxemi. Přesunutím pozornosti
pečnostní diskursy a praxe slouží k disciplinaci na procesy konstitující jak bezpečnostní subchudinských populací za účelem zajištění statu jekty, tak je ohrožující fenomény, získáme episquo (Huysmans 2006; Neocleous 2008). V tom- temologicky přiměřenější náhled na povahu
to ohledu je Cigánská férovka konstruována vlastní sociální zkušenosti, jež je pro kterýkoli
relevantními aktéry primárně jako hrozba širší kritický výzkum bezpečnosti určující (Nunes
(nevyloučené) veřejnosti a veřejnému pořádku 2012). Předložený příspěvek pak není než prvobecně. Uplatnění těchto navzájem se dopl- ním autorským krokem v tomto úsilí.
ňujících perspektiv bezpečnostního výzkumu
umožňuje kontextualizovat individuální zkušeZdroje podpory
nosti v sociální struktuře, a tím zprostředkovat
Text vznikl v rámci projektu Paměť romských
relevantní sociologické vědění.
dělníků – DF12P01OVV029, který je finančně podporován Programem aplikovaného
Závěr
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
Předložený text jednak reflektuje nejčastější Ministerstva kultury České republiky. Některé
způsoby rozumění (ne)bezpečnosti v sociálně informace, včetně citací, byly již dříve použity
vyloučené lokalitě, jednak zrcadlí jeden ze způ- v článku „‚Jako ghetto – ty ublížíš mně, já ublísobů, jakým jsem o těchto zjištěních přemýšlel. žím tobě‘: Bezpečnost a pouliční násilí v sociálSpecifikované výklady násilí, které jej esenciali- ně vyloučené lokalitě“ (Walach – Císař 2013).
sticky pojímají jako určitý projev jednou romské
etnicity, podruhé zase kultury nepřizpůsobivých, se jeví jako v mnoha ohledech nedostateč-
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Život a smrť za hranicou majority
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Life and Death behind the Border of the
Majority. The Probe between Selected
Marginalized Groups of Rural Society in
Central Slovakia in the 19th century

Č

Úvod

LOVEK má vo svojej prirodzenosti, správať
sa podobne, ako väčšina ľudí v jeho okolí.
Už deti sa snažia byť podobné svojim rodičom,
rovesníkom, učia sa, pozorujú svoje vzory, naAbstract—In a paper prepared on the basis of his- podobňujú. Táto prirodzená tendencia je podtorical-demographic analysis of registers of those porovaná spoločnosťou, ktorá vytvorila určité
buried in the parish Detva in central Slovakia in normy, podľa ktorých by sa človek mal správať,
the 19th century, we focus on selected social mi- aby príliš „nevyčnieval z radu“. Pezentované
norities and the circumstances of their life, and normy, pravidlá, rámce správania boli silnejšie
especially death. In the Catholic parish, where najmä v menších komunitách, kde boli dôsledamong the dominating Slovak population who nejšie sledované. Napriek snahe spoločnosti
make their livelihood mainly in the peasant way o konformitu jej členov hrá dôležitú úlohu jeof life, some individuals appeared which do not dinečnosť a originalita každého človeka, ktorá
seem to fit in some of the implied templates. In the predsa len nad touto snahou víťazi. Príkladom
register of the buried where their life stories end, sú jedinci, či skupiny ľudí, ktoré sa vymykajú
these people bear some degree of exclusivity. Into priemeru a ktorým život prináša situácie, kedy
such a limited research sample appear a number kráčajú cestami, kde väčšina ich rovesníkov, či
of people which moved to the parish from other krajanov nikdy nevstúpila.
habitats of the present-day area of Slovakia, or beyond its borders. These foreigners were perceived
as foreign element in society, as well as in their
record of their deaths which also reported their
place of origin. Another group in Detva’s society
were people whose lives ended with a beggar or
rogue status. Another social minority were local
natives, who spent a significant part of their life
away from Detva by serving in the military. Many
young Detvanian were dying in Hungarian uniform while doing their military services, outside
their birthplace, very often from infectious diseases and accidents.

Za marginalizované obyvateľstvo považujeme jednotlivcov a skupiny osôb žijúcich v spoločnosti na okraji väčšiny populácie. Medzi tieto skupiny sa dostávali buď priamym vplyvom
nepriaznivých celospoločenských okolností
alebo vlastnými životnými príbehmi. V období vrcholného novoveku sa tieto procesy úzko
spájali s pauperizáciou a v prípadoch potulných
osôb a akulturáciou (Maríková et al. 1996: 760;
Soukup 2000: 114). Do skúmanej vzorky zahŕňame však i osoby, ktorých postavenie nemuselo úzko súvisieť s hospodárskym úpadkom,
ale aj ľudí, ktorí zostávali za hranicou záujmu
Keywords—Records of Church Register, 19th cen- väčšiny o nich. Vo výskume sme sa zamerali
tury, rural society, Region of Podpoľanie, foreigners, na životy vybraných sociálnych minorít, v regióne stredného Slovenska, oblasti Podpoľania.
beggars, soldiers
Konkrétne skúmame obyvateľstvo rímskokatolíckej farnosti Detva v tzv. „dlhom“ storočí,
od 80. rokov 18. storočia do vypuknutia prvej
svetovej vojny. Obdobie pre náš výskum sme

176

ANTROPOWEBZIN 4/2013

upravili na základe dekád, z dôvodov dôslednejšieho spracovania a možnosti komparovania
s podobnými výskumami. Pre historicko-demografický výskum farnosti sme použili matriky
pochovaných z vybraných rokov, v ktorých sme
sa zamerali na obyvateľstvo s istou mierou výnimočnosti.

Región a populácia
Podpoľanie definujeme ako územie na východ
od mesta Zvolen situovanú na južných a juhovýchodných svahoch najvyššieho sopečného pohoria Poľany. Územie je unikátnym príkladom
špecifickej kolonizácie a ľudovej kultúry. Táto
rozsiahla časť Zvolenskej kotliny v tesnej blízkosti nečinného vulkánu bola osídľovaná kopaničiarskou kolonizáciou v priebehu 17. storočia
(Ďurková 2006: 30). Na podhorských a horských oblastiach stredného Slovenska vznikali
roztratené usadlosti, tzv. „lazy“ charakteristické pre región siahajúci od Krupiny cez Pliešovce,
Detvu, až po západnú časť Slovenského
Rudohoria (Ďurková 1999: 390).
Obec Detva bola založená vyčlenením nových hraníc očovského chotára, ako vhodná oblasť pre priemyselné využitie dreva, ktoré tento
kraj ponúkal. Procesom klčovania bola zalesnená pôda premieňaná na novú ornú pôdu. Vďaka
populačnému rastu obce a jej lazníckeho okolia
bol v roku 1811 Detve priznaný štatút mestečka
s právom konania jarmokov. Detva sa tak stávala centrom celého Podpoľania a spolu so sídlom
panstva vo Vígľaši a Zvolenom patrila k najvýznamnejším strediskám regiónu.
Miestni obyvatelia sa živili najmä ako
poľnohospodári, drevorubači a remeselníci
(Medvecký 1995: 165). V regióne sa vďaka dostupnosti potrebných surovín rozvinula sklárska výroba. Odborníci, ktorí zakladali toto priemyselné odvetvie, prichádzali najmä zo Sudet
(Žilák 2004: 33). Sklári boli v čase vlády Jozefa
II. veľmi vzácnymi remeselníkmi a ich sťahovanie bolo regulované zákonmi, tzv. emigračný
patent (Stoklásková 2008: 451). Príchodom
týchto odborníkov sa zvyšoval počet cudzincov
na Podpoľaní. Obyvateľstvo študujeme na základe cirkevných matrík, teda venujeme sa iba
osobám, ktoré patrili do miestnej detvianskej
farnosti. Cirkevný prameň je dosť obmedzený,
ale na druhej strane ponúka priestor vidieť kontrast medzi väčšinovým obyvateľstvom a menšinou, ktorú nami vybrané kategórie tvorili.

Prirodzeným pohybom obyvateľstva a osídľovaním nových oblastí rástla miestna farnosť
z pôvodných 3700 duší v roku 1781 (Visitatio
Canonica ... 1781) na 14 124 duší pred prvou
svetovou vojnou (Schematismus Dioecesis ...
MDCCCCXII: 45–46).

Pramene a výskumné otázky
Výskum zameraný na menšinové obyvateľstva
v detvianskej farnosti je realizovaný prostredníctvom historicko-demografickej analýzy
cirkevných matrík. Informácie o vybraných
skupinách obyvateľstva získavame na základe
analýzy zápisov o ich úmrtiach. Evidenciu pohrebov zosnulých Podpoľancov analyzujeme
na základe knihy Matricula Defunctorum, ktorá bola v Detve vedená od založenia farnosti už
v polovici 17. storočia a bola vôbec najstaršou
evidenciou obyvateľstva regiónu. Do obdobia
vlády Márie Terézie bola vedená v spoločnom
zväzku s matrikou sobášených. Od začiatku
80. rokov 18. storočia bola evidencia zosnulých
vedená formou tabuliek. Ako prvé zapisovateľ matriky uvádzal meno a vek pochovaného.
Vek detí sa v tomto období ešte nevpisoval, do
roku 1784 bol používaný len termín „infans“.
Nasledoval dátum a hodina úmrtia, informácia,
ktorý duchovný zosnulého zaopatril, teda vyslúžil sviatosť zmierenia, eucharistie a pomazania
chorých. Osobitne sa zapisovalo meno kňaza,
ktorý nebožtíka pochoval. Uvádzaný bol aj deň
a hodina pohrebu (Matricula Copulatorum ...
1723–1794: 231). Pri záznamoch detí v matrikách Rakúskej monarchie v 18. storočí bolo
pravidlom uvádzať meno otca a pri dospelých
aj dátum posledne vyslúžených sviatostí (Maur
1972: 42).
Forma evidencie záznamov o úmrtiach farníkov sa v nasledujúcich rokoch zásadne nemenila. Zvyčajne bolo menené poradie rubrík tejto
tabuľkovej evidencie, alebo matrikári dopĺňali
nové informácie o nebožtíkoch. Takto sa upresňovala konkrétna časť farnosti odkiaľ zosnulý
pochádzal, ktorá pred tým nebola registrovaná,
alebo od roku 1831 sa uvádzala tzv. „observationes“. Medzi tieto poznámky boli zo začiatku
uvádzané príčiny úmrtia, až neskôr doplňujúce
informácie o zosnulom, jeho úmrtí alebo iných
okolnostiach. Okolnosti zmien vedenia matriky
boli podmienené politickými premenami v krajine. Od začiatku písania matriky boli záznamy
uvádzané v latinskom jazyku. V rokoch 1842–
1850 bola matričná evidencia vedená v no-
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vom úradnom jazyku Uhorska, v maďarčine.
Zákonný článok 6/1840 § 7 hovoril: „aby sa aj
tam, kde sa zhromaždeniu nekáže v maďarskom
jazyku, do troch rokov od ukončenia tohto snemu
matriky viedli v maďarskom jazyku.“ (Dončová
2008: 113). Po revolúcii mali kňazi, ktorí boli
zodpovední za vedenie cirkevnej agendy, vybrať
si jazyk, v ktorom ju budú viesť. Od 50. rokov 19.
storočia sa cirkevné písomnosti, nevynímajúc
matriky na území Slovenska písali opäť v latinskom jazyku. Tento stav platil do roku 1907,
kedy bola evidencia vedená opäť v maďarčine.
Po skončení prvej svetovej vojny a vzniku novej
Československej republiky bola matrika od roku
1919 vedená v latinčine, v prvých rokoch republiky sa jazyk evidencie zmenil na slovenčinu.
Počty zosnulých uvedených v matrike pochovaných počas celého študovaného obdobia
vzrastali. Vďaka nárastu populácie sa v absolútnych číslach tento vzostupný trend sa nezastavil.
Za celé výskumné obdobie bolo v detvianskej
farnosti pochovaných spolu približne 37 000
duší. V tomto množstve sme hľadali príslušníkov sociálne marginalizovaných skupín: cudzincov, tulákov a vojakov, ktorí tvorili sociálny protiklad voči dominantnému obyvateľstvu farnosti.
V minulosti tieto sociálne skupiny spájali spoločné znaky ako nejasný pôvod, potulovanie sa
po krajine a nebezpečná povesť (Rheinheimer
2003: 120–121).
V štúdii hľadáme odpovede na otázky do
akej miery sa prejavovala ich abnormalita
v mienke majoritnej spoločnosti a ako ich tá od
seba odlišovala. Otázne je tiež nakoľko nám záznamy z cirkevných matrík o úmrtiach a pohreboch týchto osôb dokážu priblížiť miesto tejto
minority v detvianskej spoločnosti. Skúmame
v ktorých rokoch sa frekvencia ich výskytu zvyšuje a s ktorými spoločenskými determinantmi
sa tieto procesy interferovali. Sledujeme, či
napríklad vzrastal počet cudzincov v súvislosti s politickými či spoločenskými nepokojmi
susedných krajín. Či sa medzi lokalitami príchodu cudzincov objavovali tie isté miesta, a či
teda možno predpokladať medzi nimi rodinnú
či inú príslušnosť. Medzi záznamami o žobrákoch sledujeme tiež ich výskyt v dobe a kontexte
spoločenských zmien, napríklad, či sa v prípade
hospodárskeho úpadku krajiny alebo epidémií
zvyšoval počet ich úmrtí. Nakoľko predpokladáme, že o mnohých cudzincoch či tulákoch miestni obyvatelia nemali podrobnejšie informácie,
budeme sledovať do akej miery dochádzalo pri
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evidencii pohrebu k vekovej preferencii, teda
ako často mali tieto osoby vek úmrtia stanovený
s cifrou na konci „0“, prípadne „5“. V prípade
evidencie vojakov sledujeme vek úmrtí týchto
osôb, či umierali mladší alebo sa dožívali svojej
výslužby. Tiež nás zaujímalo za akých okolností
umierali, či pri výkone služby, alebo napríklad
na následky nákazlivých chorôb.

Cudzinci
Podpoľanie bolo ako geografická oblasť sčasti
prirodzene izolované od prílivu nového obyvateľstva. Nehostinné územie, ktoré bolo treba
pri osídľovaní vyklčovať a skultúrniť pre život,
nelákalo nové, cudzie obyvateľstvo. V období
„dlhého“ storočia zostávalo pôvodné slovenské
obyvateľstvo s katolíckym vierovyznaním v absolútnej väčšine. Do prostredia vyznačujúceho
sa silnou endogamiou, príliv nových obyvateľov
cudzieho pôvodu bol len veľmi zriedkavý. O to
viac budili cudzinci vo farnosti veľkú pozornosť. Úradne boli vnímaní ako osoby, ktoré nepochádzali v miestnom regióne. S ich evidenciou
pomáhali hostinskí a iní poskytovatelia ubytovania, ktorí mali povinnosť nahlásiť výskyt
a pohyb cudzincov. Výskyt tohto nového obyvateľstva bol spočiatku štátnou politikou vnímaný
pozitívne najmä vďaka teóriám fiziokratizmu
a merkantilizmu. Podľa nich sa ekonomická sila
štátu odvíjala od čo najväčšieho počtu obyvateľov (Stoklásková 2008: 449–450).
Hlavne z dôvodu veľkosti detvianskej farnosti nebolo problémom, aby si mladí ľudia
nachádzali svojich životných partnerov v rámci
farnosti či nanajvýš z blízkeho okolia. V matrike
pochovaných sa stretávame s osobami pochádzajúcimi z lokalít mimo farnosti, ktorí však prišli
na Podpoľanie pravdepodobne iným spôsobom
ako je ženba či vydaj. Pri zápise ich pohrebu boli
traktovaní ako prišelci, teda určite nešlo o ľudí,
ktorí prežili celý svoj život v tejto lokalite.
Celkovo sa na Podpoľaní v matrike pochovaných v rokoch 1781 až 1914 objavilo 64 cudzincov. Matrika pochovaných o prvom prišelcovi
medzi dominujúcimi katolíkmi hovorila v roku
1790. Istý muž, evanjelik augsburského vierovyznania, bol pochovaný 12. apríla spomínaného
roku, s tým, že sa na Podpoľanie pravdepodobne prisťahoval. Bližšie informácie žiaľ, o jeho
pôvode a príchode do Detvy nemáme.
V evidencii cudzincov miestnej farnosti sa
objavovali osoby pochádzajúce spoza hraníc
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dnešného Slovenska. Tieto osoby prekračovali
spravidla severnú hranicu horného Uhorska.
Prvý cudzinec bol v matrike pochovaných zapísaný v roku 1802. Bol ním istý Jozef, ktorý mal pri veku uvedené len 3 týždne života.
Jeho pôvod prezradila poznámka „ex Polonia“
(Matricula D. ... 1794–1825: 106). Žiaľ, bližšie informácie o jeho rodičoch a ich pôvode či
trase príchodu nemáme zdokladované. Rodina
zosnulého Jozefa však nebola na Podpoľaní jedinou poľského pôvodu. V evidencii detvianskej
farnosti sa objavili ďalší obyvatelia krajiny, ktorá na mape Európy už neexistovala. Môžeme
predpokladať, že išlo o dôsledky politického zániku Poľska, ktoré mohli byť dôvodom na útek
z krajiny. Vo veku okrúhlych 90 rokov umrel
Jakub Szmolkovits pochádzajúci z poľského
mesta Živiec (Matricula D. ... 1794–1825: 89).
O dvadsať rokov neskôr bol na detvianskom cintoríne pochovaný 35ročný Ondrej Krijsek z mestečka Chochotowo (Matricula D. ... 1794–1825:
261). Obe uvádzané mestá odkiaľ prišli poľskí
prisťahovalci ležali v blízkosti hraníc dnešného
Slovenska, no i tak je otázne, kvôli čomu prišli
títo Poliaci na Podpoľanie. Obe postavy spája aj
okrúhly úmrtný vek, pravdepodobne ide o prípady vekovej preferencie. V matrike pochovaných bol zapísaný aj Štefan Csicsman z Poľska
zosnulý vo veku 45 rokov. Poslednou osobou
pochádzajúcou z Poľska bola istá 56ročná žena,
ktorej meno súčasníci nepoznali (Matricula D.
... 1794–1825: 195). Cudzinka zosnulá v máji
1814 patrila do skupiny miestnych tulákov, ktorí
žili bez vlastnej strechy nad hlavou.
Ešte dlhšiu cestu na Podpoľanie absolvovala istá Mária pochádzajúca „Ex Silesia“
(Matricula D. ... 1794–1825: 144). Vek ani iné
informácie o tejto žene matrika pochovaných
neuvádza, vieme však, že sa na Podpoľaní nedokázala zaradiť do spoločnosti a žila bez vlastného domova. Máriin krajan, rovnako aj detviansky tulák, Simon Nyitka zosnulý v auguste
1795 mal v matrike uvedený okrúhly vek 60
rokov. Žiaľ, informácie o konkrétnom pôvode
týchto osôb evidencia neposkytuje (Matricula
D. ... 1794–1825: 24). Za západnou hranicou
dnešného Slovenska, na Morave sa narodil Ján
Dokupil. Prišelec umrel v Detve 16. januára
1800 vo veku okrúhlych 50 rokov (Matricula D.
... 1794–1825: 77).
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zal Michal Jurina, ktorý v októbri 1797 umrel
v Detve vo veku 50 rokov (Matricula D. ... 1794–
1825: 56). Ako 87ročný umrel Ondrej Vrestiak,
ktorého korene siahali do hornooravského mestečka Trstená. Do Detvy meral vyše 150kilometrovú púť. Záznam o jeho pohrebe patril medzi tú
menšinu, kde sa neobjavovala veková preferencia starších osôb cudzieho pôvodu (Matricula
D. ... 1794–1825: 60). Z dolnooravskej obce,
Veličná pri Dolnom Kubíne, prišla Hermína
Ujhely. Dcéra z úradníckej rodiny Lösehelovcov
sa vydala za S. Ujhelyho pôsobiaceho v Detve.
Mladá žena podľa matriky umrela vo veku 31 rokov na isté ochorenie maternice, označené ako
gangréna (Matricula D. ... 1881–1889: 39).
Ďalšou oblasťou odkiaľ pochádzali detvianskí prisťahovalci bol región na severozápade
Slovenska – Turiec. Rodisko Márie Porubskej
však nebolo v matrike bližšie špecifikované,
uvedený bol však jej vek, okrúhlych 70 rokov
(Matricula C. ... 1723–1794: 310). V apríli 1790
bol v matrike pochovaných zapísaný istý Martin
z iného severoslovenského regiónu Liptov.
Pôvodom príslušník evanjelickej cirkvi prijal
na smrteľnej posteli katolícku vieru (Matricula
C. ... 1723–1794: 311). Podobne vyše 100kilometrovú vzdialenosť prekonala pri ceste
z Liptova aj rodina Séllyeiyovcov a Ernest Fabry
(Matricula D. ... 1794–1825: 55. Matricula
D. ... 1843–1852, s. 268). Detviansky farár
Ján Štrba zapísal v matrike tomuto mladíkovi
pochádzajúcemu z mesta Ružomberok len 20
rokov života. Ernestov krajan Matej Glovčiak
prišiel tiež z Liptovskej župy, avšak bez presnejšej identifikácie. Dozvedáme len to, že sa dožil
vyššieho veku, 48 rokov (Matricula D. ... 1866–
1875: 271). Inýnou postavou pohybujúcou sa
na Podpoľaní s liptovskými koreňmi bol Jakub
Olexax pochádzajúci dediny Hybe. Jakub umrel
4. apríla 1810 vo veku 30 rokov. Aj on sa pohyboval v komunite miestnych žobrákov (Matricula
D. ... 1794–1825: 159).

Približbe 130 kilometrov dlhú cestu prekonala rodina Jozefa Hanuszku pochádzajúca
z dediny Čičmany na západe krajiny. Jozefova
dcéra Anna umrela v Detve iba deň po svojom
narodení (Matricula C. ... 1723–1794: 317). Zo
západného Slovenska prišiel do Detvy aj istý
Juraj Novak pochádzajúci z Trenčianskej stolice.
Detviansky kostol ho na poslednú cestu vypreDo detvianskej farnosti prichádzali ďalšie vádzal v roku 1800 (Matricula D. ... 1794–1825:
osoby cudzieho pôvodu zo severoslovenského 77). Z rovnakého regiónu pochádzal aj Matúš
regiónu Orava. Z dediny Biely Potok pochád- Spissiak, ktorý sa dožil 18 mesiacov. Bližšie
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informácie o jeho rodnej obci žiaľ, v zázname
nenachádzame. Ján Zázrivec zosnulý vo veku
86 rokov dostal pravdepodobne v matrike pochovaných svoje priezvisko podľa kraja odkiaľ
pochádzal. Aj pri jeho pohrebe bola vložená zmienka o Trenčianskej stolici, konkrétne o obci
Zázrivá (Matricula D. ... 1794–1825: 69).
Z východu, konkrétne, z gemerského mestečka Revúca pochádzala Anna Vanovtsanová
zosnulá v decembri 1798 vo veku 36 rokov
(Matricula D. ... 1794–1825: 65). Z rovnakej
stolice, avšak z obce Muráň prišla do Detvy
Mária Kralikova. Náhle (repente) úmrtie ju zastihlo vo veku okrúhlych 50 rokov (Matricula
D. ... 1794–1825: 61). S rovnakou poznámkou o náhlom úrmrtí bola evidovaná aj Helena
Dvorszka, ktorá na Podpoľanie prišla zpoza
južnej hranice novohradskej stolice, z obce
Litkovce. Helenu pochovali vo veku 42 rokov
(Matricula D. ... 1794–1825: 59). Až na dnešnom území Maďarska, v Hévešskej stolici, v obci
Fölsö Nana má pôvod Ondrej Lyalik. Ondrej
podstúpil pri ceste do Detvy asi 130kilometrovú
cestu, umrel vo veku 65 rokov (Matricula D. ...
1794–1825: 82).
V Detve sa ešte častejšie objavovali osoby
prichádzajúce z bližšieho okolia. Objavovali
sa najmä prišelci z miestnej Zvolenskej stolice,
konkrétne z jej centra, mesta Banská Bystrica
a jeho okolia. Priamo z tohto najväčšieho mesta
regiónu pochádzal iba 2mesačný Ján Fabricius
(Matricula C. ... 1723–1794: 349). Rovnakú, asi
40kilometrovú cestu merala aj ďalšia miestna
tuláčka, 58ročná Mária zdržujúca sa pri miestnej rodine Hľadajovcov (Matricula D. ... 1794–
1825: 214). Jej krajan Ján Lesigluis, príslušník
evanjelickej cirkvi, umrel v roku 1831 a pravdepodobne aj pri jeho zápise bol uvedený zaokrúhlený vek – 45 rokov (Matricula D. ... 1826–
1842: 73). Severnejšie od mesta, v masívnych
kopcoch Nízkych tatier, v dedine Staré Hory
sa narodila ďalšia detvianska tuláčka. Meno
zosnulej 28ročnej ženy matrika pochovaných
neevidovala (Matricula C. ... 1723–1794: 360).
Ďalší prisťahovalci na Podpoľanie prišli aj zo
susednej banskej dediny Špania Dolina.
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severnej strany. Ak merali bezpečnejšiu cestu
cez najväčšie mestá župy, cez Banskú Bystricu
a Zvolen, prekonal na ceste do Detvy takmer
70 kilometrov. O príčinách a okolnostiach
úmrtia viac nevieme, prvý však mal pravdepodobne zaokrúhlený vek na 60 rokov a druhý
bol krátko pred smrťou bol na spovedi u miestneho duchovného. Ďalším privandrovalcom
z Medzibrodu bol Ondrej Beluška pochádzajúci tiež (Matricula D. ... 1794–1825: 237).
Jeho vek 65 rokov bol doplnený poznámkou
„circiter“, teda jasne je doložená jeho preferencia. Ondrejov život skončil podobne ako osudy
viacerých prišelcov do neznámeho prostredia
– medzi miestnymi žobrákmi. Zo susednej dediny Lučatín prišila do Detvy rodina Sztrelczova,
ktorých 4týždňová dcéra Mária umrela 25. novembra 1816 (Matricula D. ... 1794–1825: 171;
214). Región stredného Pohronia zastupovali aj
prišelci z blízkeho Svätého Ondreja pri Brusne.
Juraj Pavlovský mal v matrike pochovaných uvedených 70 rokov (Matricula C. ... 1723–1794:
315). Alžbeta z rodiny Juraja Davitsika umrela
v Detve vo veku 1 rok (Matricula D. ... 1794–
1825: 56).
Z okolia Banskej Bystrice, konkrétne z dediny Kordíky, prišiel aj istý Ondrej, ktorý umrel
15ročný (Matricula D. ... 1794–1825: 220). Do
Detvy, kde pracoval ako sluha, meral približne 50 kilometrov dlhú cestu. Ďalší záznam
o zosnulom konvertitovi hovoril o 28ročnom
Dávidovi, ktorí pohyboval medzi miestnymi
tulákmi. Do Detvy prišiel z dediny Budča pri
Zvolene, vzdialenej od Detvy 30 kilometrov
(Matricula D. ... 1794–1825: 38). Asi o tretinu
kratšiu cestu meral do Detvy Matúš Szopko zo
Slatinky, zosnulý vo veku 45 rokov (Matricula D.
... 1794–1825: 63).

Z uvedených údajov vyplýva, že väčšina
„cudzincov“ pochádzala pochopiteľne z domácej
stolice, zo severných častí Slovenska, prípadne
z poľského územia. Najviac prišelcov do Detvy
bolo v matrike pochovaných zapísaných na prelome 18. a 19. storočia. V roku 1798 sa objavilo 15 prípadov, pri celkovom počte zosnulých
(161) to znamenalo, že takmer každý desiaty
pochovaný nepochádzal z farnosti. O rok neJán Szoltis a Juraj Valent pochádzajúci skôr bolo v Detve pochovaných 11 cudzincov
z dediny Medzibrod pri Banskej Bystrici sa a v roku 1800 „iba“ 7.
na Podpoľaní objavili na sklonku 18. storočia
(Matricula D. ... 1794–1825: 59; 75). Dvojica
mužov prišla z dediny ležiacej na druhej strane
hôr Poľany, ktoré obkolesovali celý región zo
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Tabulka 1. Najintenzívnejšie vlny pohrebov žobrákov vo
farnosti Detva
Rok

Počet
pohrebov

Rok

Počet
pohrebov
10

1807

7

1864

1808

6

1865

5

1809

8

1866

2

1810

4

1867

2

1868

2

1814

3

1869

1

1815

3

1870

5

1816

4

1817

6

1871

2

1818

2

1872

6

1873

5

1823

3

1874

3

1824

5

1875

3

1825

2

1876

3

1826

2

1877

6

1827

2

1828

4

1888

7

1829

3

1889

3

1890

6

1846

2

1847

15

1848

5

1849

4

Žobráci
V detvianskej farnosti sa v priebehu celého
„dlhého“ storočia objavovali aj pohreby osôb
žijúcich v chudobe, na pokraji spoločnosti.
Spravidla išlo o osoby charakterizované svojím
zovňajškom, zvláštnym oblečením a neznámou
povesťou. Žobráci boli považovaní za špinavých v najširšom zmysle slova. Podľa čoho sa
o nich niesla aj mienka, ako o šíriteľoch nákazlivých chorôb. Z týchto dôvodov bola voči ich
sociálnej skupine vyvíjaná zákonná represia
(Rheinheimer 2003: 103–104). V detvianskej
farnosti sa stretávame s miestnymi tulákmi,
v matrike označovanými ako vagabundus, či
koldulo (maď.), žobrákmi (mendicus) nazývanými aj ako pútnici (itinerans, peregrinus) či neznáme osoby (ignota externae persona, ignotus,
ismertlen), o ktorých miestni obyvatelia často
nevedeli ani ich meno, vek, ani odkiaľ pochádzali. V týchto kategóriách sa vyskytovali prevažne

osoby mužského pohlavia, ktorých v sledovanom období spolu bolo 151. Žien s týmto neznámym sociálnym pôvodom bolo v matrikách
pochovaných spolu 64. Okrem týchto tulákov
a žobrákov sa v detvianskej farnosti vyskytlo
ďalších 21 prípadov, ktorým matrikári neuviedli
meno a ani pohlavie. K dospelým osobám pripočítavame aj ďalších osem detí, ktoré umreli
v nehostinných okolnostiach, do ktorých ich
priviedli ich rodičia žijúci bez strechy nad hlavou. Ku všetkým tulákom by sme mohli pripočítať aj ďalších päť dospelých osôb, ktoré v matrikách nemajú uvedené ani meno. Je možné, že
aj týchto zosnulých domáci nepoznali a patrili
medzi potulujúcich sa bez stáleho miesta pobytu. Spolu sa v matrike pochovaných objavilo až
249 osôb pohybujúcich sa na okraji detvianskej
spoločnosti, čo za celé obdobie tvorilo 0,6 %
všetkých pochovaných.
O úmrtiach ľudí z týchto sociálnych skupín
nachádzame prvý dochovaný záznam v polovici
90. rokoch 18. storočia. Ich počty začali rapídne
vzrastať od roku 1807 až do konca roku 1818.
Obdobie neúspešných protinapoleonskych
a protitureckých vojen, spojených so spoločenskou a ekonomickou vyčerpanosťou mali dopad
na miestnu populáciu (Dejiny ... 1526–1848:
482–483). Vo farnosti vznikla početnejšia sociálna skupina zbedačených roľníkov, ktorí po
zrušení nevoľníctva nevládali niesť ťarchu daňového zaťaženia. Stávali sa z nich bezzemkovia,
ktorí hľadali prácu najmä na feudálnych veľkostatkoch (Hospodárske ... 1526–1848: 109–
110). Preto sa na Podpoľaní častejšie objavujú
už v týchto rokoch, o čom máme údaje z matriky
pochovaných. Priemerný vek úmrtia detvianskych tulákov bol 50 rokov. V matrike sa však
v tejto vekovej štruktúre objavovali aj výnimky.
V roku 1817 umreli dvaja mladí chlapci vo veku
15 a 16 rokov (Matricula D. ... 1794–1825: 219;
220). Často sa vyskytovali predpokladané zaokrúhľované údaje o veku, čo nachádzame pri úmrtiach starších osôb s „0“ vo veku. Len v troch
prípadoch bola uvedená poznámka „circiter“
pri úmrtiach tulákov, zhodou okolností ani raz
s „0“ na konci. Zaokrúhľovaný vek sa objavoval
pochopiteľne pri prípadoch starších osôb, išlo
o vek 40, 50, najmä 60 a menej často 70 rokov.
Tento nárast počtu zosnulých ľudí bez domova
a práce súvisel s hospodárskym úpadkom v krajine, ktorú postihol druhý štátny bankrot a hlboká ekonomická kríza. Celospoločenská nestabilita spôsobila rozsiahlu vlnu hladomoru spoje-
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ného s neúrodou, ktorý si svoje obete vyžadoval
aj na Podpoľaní (Medvecký 1995: 62). V tomto
období sa medzi úmrtiami žobrákov objavovali
veľmi často prisťahovalci z území mimo miestnej farnosti, ktorým sme sa už venovali. Tým je
potvrdzovaná hypotéza, že nepriaznivá hospodárska situácia komplikovala plynulé zaradenie
sa do spoločnosti prichádzajúcim osobám do
miestneho regiónu.
Ďalšia vlna úmrtí žobrákov, avšak nie už
tak silná, sa začala rokom 1823 a trvala do roku
1829. Priemerný vek úmrtí týchto osôb bol 62
rokov. Len v štyroch prípadoch bol vek s „0“ na
konci, z toho polovica mala poznámku „circiter“. Do tejto kategórie nespadali zosnulé deti,
ktorých vek bol uvádzaný s väčšou presnosťou.
Najmladšími zosnulými tulákmi boli tri deti do
dvoch rokov života. Najstaršími zosnulými tulákmi boli 84ročný Ondrej Szlanicza, 87ročný
Daniel a 90ročný Jakub (Matricula D. ... 1794–
1825: 310; Matricula D. ... 1826–1842: 30; 28).
Vo viacerých prípadoch vek nebol uvádzaný,
a to z dôvodov, že matrikári nepoznali dokonca
ani identitu zosnulých. Namiesto mena pochovaného bolo uvedené len neurčité ingnotus/ignota.
V nasledujúcom období sa výskyt tulákov
vo farnosti stabilizoval a osôb žijúcich na ulici
nepribúdalo. V priemere ročne umierali vo farnosti dvaja tuláci. Zmenu spôsobila až ďalšia
výrazná kríza v druhej polovici 40. rokov 19.
storočia (Dejiny ... 1526–1848: 560). Neúroda
v strednej Európe a následný hladomor zvyšoval počet ľudí bez domova a padajúce životné
podmienky zapríčiňovali ich častejšie úmrtia.
Od novembra 1846 do konca roka 1849 umrelo
v detvianskej farnosti 26 žobrákov. V roku 1847
z nich bolo pochovaných najviac, 15 osôb. Počet
úmrtí najbiednejšieho obyvateľstva v matrike
pochovaných zvýrazňoval aj proces populačného poklesu farnosti. Následkom nepriaznivých
podmienok a najmä krutého hladomoru opustilo v polovici 40. rokov 19. storočia detviansku farnosť takmer 1000 duší (Schematismus
Dioecesis ... MDCCCXLV: 47). Priemerný vek
úmrtí osôb žijúcich bez strechy nad hlavou bol
49 rokov. Zvýšený výskyt úmrtí potvrdzovali aj
neúplné informácie o zosnulých tulákoch. Pri
viacerých nebolo uvedené ani len pohlavie, ani
vek úmrtia. Matrikári radšej uviedli, že vek nepoznajú, akoby ho mali len odhadovať a zaokrúhľovať. Neskôr počet pochovávaných, a teda aj
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výskyt žobrákov, opäť klesol a miestami takmer
úplne vymizli.
V rokoch 1854–1861 umrelo len 5 žobrákov. Väčšina z týchto záznamov neuvádzala ani
meno zosnulých tulákov. Údaje ako „peregrina
mendica“ či „ignotus“ boli väčšinou zapísané
bez veku, vo výnimočných prípadoch s poznámkou „circiter“ a okrúhlou cifrou. O miestnych
tulákoch sa teda veľa nevedelo, pričom je otázne kde vo farnosti žili. Mohli sa totiž vyskytovať
na vzdialenejšom mieste od centra farnosti či
iných obývaných častí, kde ich ostatné obyvateľstvo nestretávalo. Mohlo však ísť aj o osoby,
ktoré putovali z miesta na miesto, a preto o nich
v Detve, sídle farnosti, nebolo nič alebo len
málo známe. V polovici 60. rokov 19. storočia
sa zastúpenie tulákov opäť zvyšovalo. Najviac
úmrtí sa objavilo v rokoch 1864 a 1865. Celkovo
umrelo najskôr 10 a potom 5 osôb, ktorých priemerný vek bol opäť 49 rokov, hoci medzi zosnulými sa objavila 2ročná Anna, 6ročná Helena
a 15ročný Pavol (Matricula D. ... 1853–1866:
240; 210; 219). Najstaršími boli Juraj Rajecký,
pochovaný vo veku 85 rokov, a 74ročná Anna
Žiliková (Matricula D. ... 1853–1866: 208). Až
11 osôb z týchto žobrákov mala v matrike vek
končiaci sa číslicou „0“ alebo „5“, vidíme teda
zjavné stopy po vekovej preferencii v tejto sociálnej skupine. Po poklese úmrtí potulujúcich
sa osôb sa v rokoch 1870–1873 opäť zdvihla
vlna pohrebov tejto marginalizovanej skupiny
obyvateľstva. V tomto období evidujeme zmenu,
keďže matrikári uvádzali vek pri takmer každom zápise miestnych tulákov. Častejšie, ako
v predchádzajúcom období, vek odhadovali
a tým nahradzovali starší spôsob zápisu, kedy
bol uvádzaný zosnulý len ako neznáma osoba.
Zreteľne prevládali prípady vekovej preferencie,
až v 15 prípadoch z 18 sa vek končil číslom „0“
alebo „5“. Vek zosnulých tulákov sa výrazne znížil, najmä z dôvodu cholerovej epidémii umierali tieto obete vo veku 40 až 50 rokov života. Po
vlne epidémii klesol počet zosnulých na 3 úmrtia ročne, okrem roku 1877, kedy bolo pochovaných 6 detvianskych tulákov. Najmladšou bola
iba 14ročná Mária (Matricula D. ... 1876–1880:
56). Viac o pobyte tulákov môže naznačovať
záznam o pohrebe istého 54ročného Jána, zosnulého o rok skôr, ktorý mal pri svojom mene
poznámku „ex domus peregrinus“ (Matricula
D. ... 1876–1880: 25). Tento záznam naznačuje,
že viacerí miestni cudzinci, ktorí patrili aj medzi
tulákov mohli žiť spoločne.
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Zvýšený výskyt úmrtí ľudí z ulice sa na
Podpoľaní zopakoval na konci 80. rokov 19.
storočia. Medzi záznamami sa opäť zriedkavejšie objavovali prípady vekovej preferencie.
Priemerný vek zosnulých vzrástol na 54 rokov, z ktorých najstarší bol istý 87ročný Juraj
(Matricula D. ... 1890–1895: 4). Všetci tuláci, okrem jediného záznamu, mali pri svojom
zápise uvedené aspoň krstné meno, teda boli
v spoločnosti zasa lepšie poznaní. Jediná „ignota mendica“ s vekom „circ.“ 65 rokov umrela na jeseň 1888 (Matricula D. ... 1881–1889:
162). Po miernom poklese sa opäť zvýšili počty
zosnulých žobrákov v roku 1894 (4) a o tri roky
neskôr tiež 4. Až v troch prípadoch mali zosnulí tuláci do 30 rokov. Asi v polovici prípadoch
týchto úmrtí sme sa stretli s vekovou preferenciou. U niektorých sa opäť objavili záznamy bez
mena a veku. V tomto období sme vo farnosti
zaznamenali posledné prípady s vyšším počtom
zosnulých osôb bez domova. V prvých rokoch
20. storočia záznamy postupne prestali o týchto prípadoch hovoriť. Určite sa ich výskyt úplne nevytratil, avšak registrácia v matrikách sa
týmto pomaly miznúcim prípadom nevenovala
v takej intenzite ako počas 19. storočia.
Medzi záznamami o úmrtiach tulákov a žobrákov sa sporadicky objavovali aj úmrtia ich detí.
Spolu sme v detvianskej matrike pochovaných
našli 8 takýchto prípadov. Najmladší bol Ján,
žijúci iba hodinu a pol, ktorého matka bola istá
tuláčka Katarína (Matricula D. ... 1794–1825:
260). Necelého roka sa dožili 5 mesačný Martin
zosnulý v detvianskom chudobinci a 7 mesačný
Ján, syn žobráčky (Matricula D. ... 1866–1875:
159; Matricula D. ... 1794–1825: 140). Jeden
rok života zapísali do matriky istému dieťaťu
s poznámkou „peregrina prolis“ bez udania
mien rodičov (Matricula D. ... 1853–1866: 29).
Ďalej umreli 2ročná dcéra tuláčky Márie, 3ročná Mária, 6ročná Helena a 8ročný Juraj, syn neznámych tulákov (Matricula D. ... 1853–1866:
210; 203). Najstarším žobrákom bol istý vdovec
Juraj, zosnulý v roku 1867 vo veku 106 rokov
(Matricula D. ... 1866–1875: 8). Kompletnejšie
údaje o miestnych tulákoch žiaľ matrika neeviduje, a teda nám unikajú bližšie rodinné súvislosti medzi týmito zápismi.

Vojaci
Špecifickou skupinou detvianskeho obyvateľstva, o ktorej sa matriky pochovaných zmieňovali, boli vojaci uvedení s poznámkami „mi-

les“ či „defensor patriae“ a príslušníci uhorskej domobrany „honvéd“. Spolu sa matrika
pochovaných sa zmieňuje o 62 aktívnych či
vyslúžilých vojakoch a jednej manželke vojaka
z Banskobystrického oddielu „uxor Neosoliensis
militis“ Márii Zajacovej (Matricula D. ... 1826–
1842: 77).
O životných osudoch vyslúžených
vojakov sa z matriky pochovaných podrobnosti zvyčajne nedozvieme. Vojaci habsburskej
armády plnili až do začiatku 19. storočia doživotnú službu. Tá bola cisárskym patentom zo
4. mája 1802 znižená a nahradila ju skrátená
služba. Vojaci v pechote mali stráviť 10 rokov,
v jazdectve 12 rokov a delostrelectve a v technických druhoch vojska 14 rokov. V októbri toho
istého roku bolo toto nariadenie síce potvrdené
Uhorským snemom, avšak v uhorskej armáde
stále zostala v platnosti doživotná služba. Až odvodový predpis z roku 1828 stanovil v Uhorsku
14ročnú vojenskú službu, pritom však armáda
verbovala aj na doživotnú službu. Tá bola definitívne zrušená až v roku 1843. Po revolučných
rokoch 1848/1849 trvala branná povinnosť
vojakov od 20. do 27. roku života. Služobná povinnosť trvala 8 rokov v prezenčnej, tzv. radovej
službe a 2 roky v zálohe. Zo Slovenska ročne rukovalo 4000–6000 mužov (Dangl a Segeš 1996:
61; 128). Pre vyslúžilcov bolo náročné zapojiť sa
do života dediny či mesta, kde miestna spoločnosť nevedela vytvoriť pre nich vhodne adaptačné prostredie. Nebolo pravidlom, že si zadovážili majetok, na ktorom by dokázali najčastejšie
samostatne hospodáriť a tak sa uživiť. Niektorí
vojenskí veteráni sa po návrate zo služby nezaradili do majoritného života spoločnosti a skončili
„na ulici“, medzi miestnymi žobrákmi. Ak sa vojak počas vojenskej služby zranil, dostával síce
penziu, avšak až do konca života zostával znevýhodnený, čo mohlo spôsobiť, že skončil medzi miestnymi žobrákmi. Vo veľkých mestách
krajiny boli už reformami Jozefa II. zriaďované
tzv. invalidovne, útulky pre trvale postihnutých
vojakov (Uhlíř 2008: 361). Kapacita týchto zariadení však bola výrazne nižšia ako potreby armády. Už po zrušení nevoľníctva sa budovala armáda tým spôsobom, že roľnícke obyvateľstvo
poskytovalo vojakov spomedzi seba. Roľnícky
charakter obyvateľov detvianskej farnosti teda
spĺňal tento predpoklad a viacero rodákov odchádzalo slúžiť do armády. Armáda bola budovaná po zrušení nevoľníctva aj prostredníctvom
daňových odvodov. Predpísané daňové odvody
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(porty) mali povinnosť odvádzať vojsko, teda jakom Ondrejom Paulekom, pochádzajúcim
mladých bojaschopných mužov pre potreby ar- z Muškovej, z Novohradskej župy (Matricula
mády (Hospodárske ... 1526–1848: 109).
D. ... 1843–1852: 272). Koncom roku 1869
bol 22ročný Štefan Ruzik, vojak pechoty „miles
Prvý záznam o pohrebe vojaka sa v detvian- Gregarius legionis pedestris“ zavraždený istým
skej matrike zmieňuje na začiatku novembra Jurajom Bariakom (Matricula D. ... 1853–1866:
1822 o Jánovi Englovi, veteránovi armády, ktorý 261). Viac informácií o tejto udalosti nemáme,
umrel ako žobrák (Matricula D. ... 1794–1825: pravdepodobne tragédia nebola vecou náhody,
268). Jeho vek žiaľ, nebol zapísaný. O päť ro- ale úmyselná vražda, ktorá nebola v tom obkov neskôr, 4. júna, bol na detvianskom cin- dobí raritou. Zvýšený počet vojakov v mestách
toríne pochovaný 46ročný „exmiles mendicus“ a obciach celej krajiny spôsobovalo nariadenie
Martin Dancso (Matricula D. ... 1826–1842: o povinnosti žúp prezimovať predpísaný počet
16). Martin patril do skupiny tých vyslúžilcov vojakov. Tieto situácie často viedli k sporom
armády, ktorí sa po návrate do svojho rodiska a konfliktom s miestnym obyvateľstvom a zvynedokázal vrátiť k tradičnému spôsobu živo- šovaniu narodení nemanželských detí, ktorých
ta, z ktorého bol vytrhnutý. Do tejto kategórie otcovia boli títo príslušníci armády.
môžeme zaradiť aj 30ročného Juraja Badinku,
ktorý umrel na vodnatieľku v novembri 1873
Od roku 1868 boli jednotlivé časti armády
(Matricula D. ... 1866–1875: 213). Vyslúžilý Rakúsko-Uhorska dopĺňané na základe vševojak bol síce ženatý s istou Annou, ale i napriek obecnej brannej povinnosti. Táto povinnosť
tomu umrel v starostlivosti detvianského chu- sa sťahovala na všetkých mužov uznaných za
dobinca.
schopných vojenskej služby, od 19. do 42. roku
života. Služobná povinnosť pre vojaka začínaS úmrtiami vojakov sa v matrikách farnosti la 1. januára roku, kedy dovŕšil vek 21 rokov
stretávame častejšie až do 60. rokov 19. sto- a mala trvať tri roky (Dangl a Segeš 1996: 163).
ročia, a to vďaka reforme brannej povinnosti. Detvianski vojaci rukovali k 25. pešiemu pluku
V prvých troch desaťročiach evidujeme len dve s doplňovacím veliteľstvom v neďalekom mestakéto úmrtia, a to bez udania veku a prípad- te Lučenec. Ten patril pod veliteľstvo VI. zboru
ných ďalších správ o zosnulých. V druhej deká- v Košiciach (Dangl 2009: 100). Tieto zmeny sa
de 19. storočia sme sa stretli s pohrebmi štyroch odzrkadlili v evidencii pohrebov vojakov z detvojakov, z ktorých boli traja v aktívnej službe vianskej farnosti. Na sklonku roku 1869 až do
a štvrtým bol 52ročný vyslúžilec Juraj Kiszely začiatku roka 1871 bolo v matrike pochova(Matricula D. ... 1794–1825: 252). V roku 1816 ných farnosti Detva zapísaných 12 pohrebov
umreli 40ročný vyslúžilý vojak Ján Krkoska aktívnych vojakov. Muži vo veku od 21 do 30
a o 14 rokov mladší Juraj Hanesz Kleczek v ak- rokov umreli pravdepodobne v tom istom odtívnej službe (Matricula D. ... 1794–1825: 212; diely. U viacerých sa totiž spomína Banya Nagy,
214). V prvých dvoch mesiacoch roku 1829 ktorá označuje uhorskú vojenskú posádku
umreli traja vojaci. Päťdesiatnik Matej Babicz v dnešnom Rumunsku Baia Mare (Matricula
Klatik, o 8 rokov mladší Jozef Noszka s po- D. ... 1866–1875: 77). Príčiny úmrtí vojakov
známkou „exmiles Regiminis Eszterhaziani“ boli rôzne, od horúčky, cez tuberkulózu, zápal
a ďalší vyslúžilec bez mena a veku (Matricula či v prípade 21ročného Juraja Veisa na zápal
D. ... 1826–1842: 39; 41). Jozef Noszka teda mozgu „frenesis“ (Matricula D. ... 1866–1875:
slúžil v regimente svojho zemepána Mikuláša 83). Ján Suja umrel pri bližšie nešpecifikovaEszterháziho. Vojenské pluky v Habsburskej ar- nom nešťastí v lese, ktoré však nebolo jediným
máde boli spočiatku majetkom šľachticov, kto- úmrtím spôsobeným nehodou (Matricula D.
rých meno aj niesli tieto armádne jednotky. Až ... 1866–1875: 79). V polovici 70. rokov miesttereziánske, a hlavne jozefínske reformy z roku ni duchovní zapísali do matriky pochovaných
1781 zmenili systém doplňovania plukov a mo- ďalšie mená mužov slúžiacich v armáde. Od
narchia bola rozdelená na verbovacie okresy. novembra 1874 do konca roka 1877 bolo na
Tak sa postupne historické názvy plukov podľa detvianskom cintoríne pochovaných 16 mužov.
svojich majiteľov vytrácali (Dangl a Segeš 1996: Vojaci vo veku od 22 do 36 rokov slúžili v 25. re16–21). O deväť rokov neskôr umrel tiež vete- gimente pešej armády. Najčastejšie medzi príčirán Ján Csipcsala vo veku 46 rokov (Matricula nami ich úmrtí nachádzame záznamy o rôznych
D. ... 1826–1842: 167). V apríli 1852 sa stretá- epidémiách, tuberkulóze, týfuse alebo aj rozmavame s ďalším 46ročným ešte aktívnym vo-
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nité nehody. Taká postihla napríklad 23ročného
Jána Jureka, mladého vojaka, v novembri 1876
na železničnej stanici v časti Kriváň (Matricula
D. ... 1876–1880: 33). O rok neskôr vojak Juraj
Cerovský umrel v rovnakom veku po páde v lese
(Matricula D. ... 1876–1880: 50).
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začali objavovať častejšie záznamy o cudzích
obyvateľoch vo farnosti. Veľmi často sa pri záznamoch o prišelcoch sa stretávame s praxou
vekovej preferencie. Cudzinci sa väčšinou nedokázali zaradiť do miestnej spoločnosti, a tak
končili medzi miestnymi žobrákmi. V tejto komunite, sa menil počet členov v závislosti od
spoločenských zmien. Ako sme predpokladali,
vyšší počet záznamov o úmrtiach sa objavoval
počas hospodárskych kríz, neúrod, hladomorov
a epidémií, najmä cholerových. Medzi týmito
obyvateľmi farnosti sa objavovali prípady odhadovania veku úmrtia s používaním poznámky
„circet“. Pohrebné záznamy detí z tejto sociálnej
skupiny dokladujú, že medzi žobrákmi žili celé
rodiny. O vojakoch zapísaných v matrike pochovaných detvianskej farnosti zisťujeme, že väčšina z nich umrela v mladšom veku, do 36 rokov
života. Spravidla neumierali na frontoch, ale
ako obete epidémií nákazlivých chorôb, či tragických nehôd a vrážd. Povinná vojenská služba
a dôslednejšia registrácia vojakov a veteránov
v druhej polovici 19. storočia prirodzene zvyšoval počet týchto osôb v matrikách. Nanešťastie,
bližšie informácie o podmienkach života a príčinách úmrtí v tomto cirkevnom prameni nemáme.

Podobné prípady pochovaných vojakov už
matrika zosnulých neuviedla. V rokoch 1883–
1886 bolo ešte zapísaných 9 mien, z ktorých iba
50ročný Ján bol armádny vyslúžilec (Matricula
D. ... 1881–1889: 74). Aktívni vojaci umierali
vo veku 20–35 rokov. Najčastejšími príčinami úmrtí bola horúčka, tuberkulóza či týfus.
Výnimkou bol Pavol Nosáľ, ktorý bol vo veku 24
rokov bol prebodnutý nožom (Matricula D. ...
1881–1889: 78). Matrika o okolnostiach tohto
deliktu mlčí, teda nevieme či išlo o potýčku s vojakom, alebo s nejakou inou osobou. Niektoré
z obetí neboli pochované vo svojom regióne,
ale uložené na mieste ich skonu. Takto bol pochovaný napríklad Juraj Tusím z 25. legiónu
v Košiciach (Matricula D. ... 1881–1889: 139).
Do konca 80. rokov sa zápisy o úmrtiach vojakov postupne vytrácajú a v posledných 30 rokov
skúmaného obdobia už nenachádzame ani jeden. Zisťujeme teda, že väčšina zosnulých vojakov z Podpoľania neumrela v otvorenom vojenskom konflikte, a okrem šíriacich sa chorôb ich
Spoločnosť katolíckej farnosti v 19. storočí
spravidla pripravilo o život nešťastie či nehoda. mala pravdepodobne na biednych trochu iný
pohľad, ako ho máme dnes my. „Vďaka“ vlastnej
nižšej ekonomickej úrovni prirodzene jestvoZáver
vali menšie rozdiely medzi majoritným obyvaPozorovanie sociálnych minorít vidieckej spo- teľstvom a tým, ktoré zostalo na sociálnej periféločnosti 19. storočia na strednom Slovensku rii spoločnosti. Skupina žobrákov, cudzincov či
prináša viacero nových odpovedí na otázky, kto- vyslúžilých vojakov, o ktorých sa nemal kto staré si kladieme v súčasnej spoločnosti. Menšiny rať, nezostávala úplne bez povšimnutia, avšak
neboli ničím výnimočným a väčšinové obyva- možnosti pomoci širokej vrstvy obyvateľov boli
teľstvo, bolo nimi každodenne konfrontované. výrazne obmedzené.
Už vďaka tomu, že tieto osoby boli špeciálne popisované v matrikách zisťujeme, že detvianska
Použité pramene
farnosť ich registrovala ako svoju cudzorodú,
Matricula
Copulatorum
1750–1811 et
ale sčasti aj etablovanú súčasť.
Medzi záznamami o cudzincoch sa stretávame hlavne so slovenským obyvateľstvom, ktoré
prišlo prevažne zo stredného Slovenska. Zo
poza hraníc dnešného Slovenska prichádzali
najmä cudzinci z Poľska, ktoré už na politickej
mape Európy nejestvovalo. Záznamy o prišelcoch sa skvalitňovali najmä novým spôsobom
evidencie pochovaných, ktorý v 90. rokoch 18.
storočia zaviedol nový detviansky farár Juraj
Szpaczinsky, v čom pokračoval aj jeho nasledovník Ján Dlholúcky. Preto sa v tomto období

Defunctorum parochie Detva
Štátny archív Banská Bystrica.

1723–1794.

Matricula Defunctorum parochie Detva 1794–
1825. Štátny archív Banská Bystrica.
Matricula Defunctorum parochie Detva 1826–
1842. Štátny archív Banská Bystrica.
Matricula Defunctorum parochie Detva 1843–
1852. Štátny archív Banská Bystrica.
Matricula Defunctorum parochie Detva 1853–
1866. Štátny archív Banská Bystrica.
Matricula Defunctorum parochie Detva 1866–
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Matricula Defunctorum parochie Detva 1876–
1880. Štátny archív Banská Bystrica.
Matricula Defunctorum parochie Detva 1881–
1889. Štátny archív Banská Bystrica.
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kracii, nedemokratických a demokratických
režimů, kde se autor věnuje především otázce,
do jaké míry je demokracie aplikovatelná na
arabsko-islámské prostředí, respektive jakou
cestou došlo v Alžírsku k liberalizaci a jaké byly
nástrahy a souvislosti této liberalizace. Jinými
slovy, proč zrovna v Alžírsku vyústil demokratizační proces (který jinak po skončení studené
války zasáhl s různými úspěchy či neúspěchy
značnou část Afriky) v politické násilí. Autor
Jan Záhořík
však příliš nezabředává do teoretických dispuCentrum afrických studií, Katedra historických
tací a svou knihu pojímá, mohu-li si dovolit toto
tvrzení, jako spíše etnografii politického vývoje
věd, Filozofická fakulta, Západočeská
v Alžírsku. O tom nás koneckonců přesvědčí již
univerzita v Plzni
druhá kapitola, v níž se autor stručně, leč záronvgogol@seznam.cz
veň erudovaně dotýká dějin Alžírska do roku
HRUBA od roku 2011 sledujeme takřka 1988, přičemž si všímá společenských a ekonodenně turbulentní vývoj v severní Africe a na mických témat, vzniku nacionalistického hnutí,
Blízkém východě, který byl obdařen přízviskem otázek půdy a zemědělství a ideologické orien„arabské jaro“. Míní se jím vlna revolucí, mají- tace Alžírska v době nezávislosti. To vše později
cích široký společenský charakter, namířených sehrálo svoji úlohu v událostech, které tvoří páproti vládám autoritativních panovníků, jakými teř předkládané monografie.
byli či jsou Ben Alí, Muammar Kaddáfí či Husní
Kapitola nazvaná prostě a výstižně
Mubarak. Nejdelšího trvání, byť s trochu jinými „Liberalizace 1988–1992“ sleduje detailně krátsouvislostmi než třeba v Tunisku, má zatím kon- kou, leč převratnou etapu v historii země, kdy
flikt v Sýrii, který si již vyžádal desítky tisíc mrt- docházelo k postupným reformám, které měly
vých a stal se z něj de facto konflikt mezinárodní, dalekosáhlé důsledky. V té době, podobně jako
neboť do Sýrie proudí stovky mladých muslimů i v řadě jiných zemí stále ještě „studenoválečnéz mnoha evropských zemí, zejména z Belgie ho“ světa, docházelo k vnitropolitickému pnutí
a Francie.
mezi reformisty a konzervativci, přičemž jedni
V této souvislosti je však vhodné připome- chtěli ekonomiku liberalizovat, druzí uchovat
nout události v jiné zemi, která zůstává v posled- centrálně plánované hospodářství a státní doních letech poněkud stranou zájmu mezinárod- hled. Jistě bychom našli příklady i jiných zemí
ní veřejnosti, nicméně která své v jistém slova nejen v Africe, kdy ekonomické reformy byly
smyslu „arabské jaro“ prožila již v 90. letech. kromě jiného motivovány i osobními zájmy
Tou zemí je Alžírsko, jedna z největších zemí příslušníků vládnoucí elity. Nejinak tomu bylo
Afriky, která si musela svoji nezávislost vybojo- v okolí prezidenta Šadlího Bendžedída, který
vat v krvavé válce proti francouzské koloniální byl obklopen takzvanými reformisty, kteří však
i přes patrný osobní prospěch sledovali se znenadvládě v letech 1954–1962.
pokojením nedobré postavení alžírské ekonoV roce 2013 se na pulty knihkupectví dostala miky, a jedinou odpovědí tak musela být liberalimonografie arabisty Zdeňka Beránka s názvem zace. O skutečném stavu tamní ekonomiky však
Alžírsko. Krize devadesátých let, a jak již název měla představu jen hrstka lidí, neboť režim úznapovídá, těžištěm autorova výzkumu bylo kostlivě tajil reálná, mnohdy spíše hrozivá, čísla
právě dnes již částečně zapomenuté období ob- o stavu země.
čanských nepokojů, které nám mohou umožnit
Jedním ze zlomových okamžiků v recentkomparaci s dnešním vývojem v okolních zeních
dějinách země byl říjen 1988, kdy došlo
mích regionu. Autor rozdělil knihu do pěti kapitol, z nichž každá působí samostatným dojmem nejprve k vyhlášení stávky pošty a později i řady
dalších podniků, čímž byly v reakci uvedeny do
s vlastním úvodem a závěrem.
pohybu a pohotovosti ozbrojené složky, které
První kapitola je věnována terminologic- měly režim chránit před možným nebezpečím
kému a teoretickému výkladu, zaměřenému v podobě ozbrojeného povstání. Nový rozměr
především na problematiku přechodů k demo- sociálních nepokojů přinesla aktivita islamis-
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tického hnutí, majícího značný mobilizační potenciál. Nepokoje z října 1988 vyústily v novou,
reformní ústavu a nové volby prezidenta, jakož
i v posílení pozice parlamentu, a tudíž ke snížení
autoritářského prvku Bendžedídova režimu.
Rozhodujícím faktorem, který dost možná
vládní orgány podcenily, byl nárůst preferencí
a popularity Fronty islámské spásy (FIS), jejíž
vítězství ve volbách si patrně nikdo nepřipouštěl,
a proto byly svobodné volby vyhlášeny na přelom let 1991 a 1992. Výsledek prvního kola voleb však zasáhl především armádu, která se obávala ohrožení země i svých vlastních zájmů. Do
druhého kola vstupovala FIS jako jednoznačný
favorit, mající ve většině obvodů své příznivce.
Pokud by se FIS podařilo získat 135 křesel, měla
by ústavní většinu, která by ji umožňovala vytvořit ústavu k obrazu svému. Bylo zřejmé, že toto
nebyl scénář, který by si vojenské velení přálo,
a tak začalo chystat kroky nutné k zastavení
druhého kola voleb, které mělo proběhnout 16.
ledna 1992. Následný vývoj již spěl k tomu, aby
byl FIS jakkoliv znemožněn vstup do vládních
lavic. V letech 1991 a 1992 se vytvořily různé islamistické skupiny, které rozpoutaly v následujících letech řadu násilností v reakci na zmařené
volby a aspirace FIS. Tomu se věnuje čtvrtá kapitola, která hodnotí souboj těchto dvou skupin,
vládního a vojenského velení na straně jedné
a islamistických skupin na straně druhé, to vše
na pozadí ekonomické a společenské situace,
kterou autor vhodně ilustruje na konkrétních
příkladech a za využití komparativních tabulek
a primárních dat.
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monografie, která se snaží nahlížet na sledovanou periodu interdisciplinární optikou, tak takřka postrádá slabiny a vyplňuje určitou mezeru
na českém akademickém trhu. Zároveň též ukazuje na značný potenciál mladé generace badatelů, kteří se zabývají spíše „marginálními“, leč
důležitými tématy současného světa a blízkého
sousedství Evropy, kam patří právě Afrika.
Beránek, Z. 2013. Alžírsko. Krize devadesátých
let. Praha: Karolinum. 252 s.

Jan Záhořík –
Ohniska napětí
v postkoloniální
Africe (2012)
Filip Strych
Centrum afrických studií, Katedra historických
věd, Filozofická fakulta, Západočeská
univerzita v Plzni
filip.strych@gmail.com

A

FRIKA je mnohdy chápána jako ztracený
kontinent. Po téměř dvou stoletích kolonialismu se některé země těší již padesáti letům
nezávislosti. U jiných, jako v případě Eritrei, je
to pouze necelých dvacet let. Avšak odchod bývalých koloniálních metropolí pro mnohé země
znamenal otevření starých křivd a konfliktů
Poslední kapitola zachycuje období konsominulosti. Najednou docházelo k novým konlidace režimu po skončení největších krutostí
fliktům mezi odedávnými nepřáteli. Začala tak
a násilností, přestože navrátit důvěru přeruvznikat nejrůznější ohniska napětí. Právě toto
šenému demokratizačnímu procesu bylo neslovní spojení ztělesňuje ústřední motiv nové
smírně obtížné a alžírská společnost se s touto
knihy Ohniska napětí v postkoloniální Africe.
svojí minulostí potýká dodnes. Bylo by nicméně mylné domnívat se, že po roce 1996 nastal
Autor Jan Záhořík přednáší například na
v Alžírsku ústavní pořádek, některé z islamis- Filozofické fakultě Západočeské univerzitických skupin, výrazně nespokojených s „ukra- ty v Plzni nebo na University of New York in
denými volbami“, nadále terorizovalo civilisty, Prague. Při svém výzkumu několikrát navštía počet mrtvých tak narůstal i ve druhé polovině vil Etiopii, ale také Rwandu nebo Jižní Súdán.
90. let. Autor i zde projevuje svoji erudici, která Obálka se sestává ze dvou polovin; horní část
je patrná již jen při letmém pohledu do seznamu zabírá fotografie sídla Dembi Dollo a spodní
bibliografie či poznámkového aparátu. Kromě polovinu vyplňuje zelené pozadí s bílým titulem
primárních pramenů různého druhu autor vy- knihy. Znamení kontrastu a rozpolcenosti tak
cházel z bohaté, především francouzsky psané dokresluje představu většiny konfliktů nejen
literatury. Kniha je opatřena i malou encyklope- v postkoloniální Africe. Grafická úprava knihy
dií hlavních postav moderních a současných al- může být považována za zdařilou, ale oproti
žírských dějin a seznamem zkratek. Velmi hutná předešlé knize Subsaharská Afrika a světové
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mocnosti v éře globalizace by snesla přehlednější
rozdělení, např. jednotlivé kapitoly by mohly být
lépe oddělené, což by bylo záhodno při značném
množství podkapitol a jejich jednotlivých částí
(z nichž některé mohou být diskutabilní a snesly
by spojení do větších celků). Čtenář se tak může
snadno ztratit. Na konci se nachází nezbytný
rejstřík osobností, autorů i klíčových pojmů publikace.
Knihu lze rozdělit do pěti částí, včetně
závěru, přičemž část Historický přehled a Vlivy,
příčiny a souvislosti konfliktů válek v Africe spolu
úzce souvisejí a můžeme je pokládat za jeden celek. Úvod poskytuje přehled použité metodologie pro snazší orientaci a zasazení do celkového
kontextu. Záhořík se zde snaží definovat pojmy
jako postkoloniální Afrika, kriminalizace státu,
good governance apod. Jako jednoznačné plus
lze označit mezioborovost a související ohled
na rozrůzněnost afrického kontinentu a dále
zapojení případových studií v kontrastu s historickým kontextem. Dostává se nám tak jedné
platformy, zohledňující důležité aspekty zkoumané problematiky. Publikace proto obsahuje
primární prameny jako denní tisk, dokumenty
Organizace spojených národů, International
Crisis Group, Světové banky, Human Rights
Watch, nebo i prezentace z konferencí nebo
například postřehy z televizních pořadů, rádiových debat, či vlastní rozhovory týkající se především případové studie o separatismu v Etiopii.
Publikace odkazuje pod čarou, v čemž spatřuji
výhodu pro čtenáře, který není nucen neustále
knihou listovat a dohledávat patřičné odkazy na
konci.
Hlavním argumentem autora (na s. 12) je,
že ohniska napětí v postkoloniální Africe nelze
studovat pouze na základě jedné kauzality (ekonomické, politické, etnické, sociální), ale pouze
jako multikauzální konflikty, v nichž se obvykle
mísí několik vlivů a příčin. Tuto svou tezi ostatně dokazuje v celé knize, když zkoumá nejrůznější konflikty od nacionalismu, přes gerilové
boje, genocidu ve Rwandě až například po boje
o nerostné bohatství. Záhořík deklaruje (na s.
13), že kniha „neaspiruje na to, stát se autoritativní publikací v oblasti teorie konfliktů.“ Toto
tvrzení ospravedlňuje tím, že mnoho teorií, zabývajících se konflikty, pak bývá obviňováno ze
statičnosti. Navíc z rozložení publikace vyplývá
jednoznačné zaměření na konkrétní problémy
ohnisek konfliktů, jejich historických kořenů
a současných vyústění, spíše než koncentrace
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na přílišné teoretizování. Právě používání příkladů, jejich rozmanitost a kontext dodává dílu
dynamičnost a přidává na atraktivitě. Na s. 15
jsou nám předloženy dvě teorie konfliktů, které
se navzájem volně prolínají a prostupují všemi
kapitolami. První z nich zní: „Postkoloniální
konflikty a ohniska napětí v Africe jsou výsledkem
krize státu a vládnutí.“ Druhá je označena jako
„krize identity“ a ta je bezprostředně navázána
na krizi státu.
Text dokreslují přehledné tabulky (střídání
vlád v Nigérii, Horowitzova klasifikace dispozic
k odloučení, typologie konfliktů, počet obyvatel
v Deltě Nigeru v průběhu 20. století). Osobně
bych volil buď jejich přehledný seznam, který
v knize chybí, nebo bych je zařadil na konec,
stejně jako se stalo v případě map. Ty lze rovněž
označit na první za přínos, nicméně u některých
(u map 3, 4 a 5) chybí měřítka, a proto jejich
zařazení vyznívá do prázdna. Na druhé straně
není nutné mapy datovat, jelikož všechny (s výjimkou přehledové mapy č. 2) odkazují na současnost.
Druhá část publikace (Historický přehled, Vlivy příčiny a souvislosti konfliktů a válek
v Africe) z části navazuje na část metodologickou. Snoubí v sobě jak čistě historický pohled na
dějinné souvislosti a příčiny konfliktů v Africe,
a to i v nedávném globálním kontextu konce devadesátých let, tak teoretický rámec jako např.
Kategorie separatistických hnutí, opírající se ale
o názorné příklady z Rohu Afriky. Celou jednu
třetinu díla tak lze chápat jako „vstup“ k meritu celé problematiky – konkrétním příkladům
konfliktů a napětí v postkoloniální Africe. Ty nalezneme seřazené podle jednotlivých regionů od
Súdánu přes region Velkých jezer až po Západní
Afriku a Guinejský záliv. Osobně bych proto
začal Západní Afrikou a Guinejským zálivem
a pokračoval Súdánem a regionem Velkých jezer. Samostatně stojící část věnovaná Etiopii by
mohla být (nikoliv nutně) zařazena dříve, a ne
až na úplný konec.
Na závěr lze říci, že Záhoříkova publikace
si drží svůj standard, který autor nastavil předchozími publikacemi jako Subsaharská Afrika
a světové mocnosti v éře globalizace nebo nedávno vyšlé Dějiny Rwandy a Burundi. Navíc jak
Subsaharská Afrika, tak Ohniska napětí nabízejí vhodný materiál pro doplněný autorových
přednášek na Západočeské univerzitě, hodí se
pro širokou škálu humanitních oborů; pro stu-
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denty historických, politologických i antropologických věd.
Záhořík, J. 2012. Ohniska napětí v postkoloniální Africe. Nakladatelství Karolinum. Praha.
274 s.
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