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Conversion to Islam and Formation of Muslim
Women’s Identity in the Czech Lands

Abstract—The present study aims to bring the reader
closer to the process of religious conversion to Islam,
following the example of several Czech women who
have decided to embrace Islam as their faith. Based
on long-term field research and obtaining qualitative
data through participatory observation, individual and
group interviews, the study presents how Muslim prac-
tices are integrated into the daily life of Czech converts
and how their new identity is constructed. Ali Köse’s
study Conversion to Islam: A Study of Native British

Converts (1999) is used in explaining the data ob-
tained. First, the author deals with a case study of the
convert Monika, whose example shows the importance
of the social context of conversion. The following chap-
ters deal with the gradual process of accepting a new
faith and the way in which the identity of Czech Mus-
lim women is shaped by new practices and influenced
by the presence of other Muslims and Czech society.
The study concludes with the issue of Christmas and
the approach of Czech converts to their celebration.

Keywords—religious conversion; Islam; Czech Mus-
lims; conversion process; identity

Úvod

Z atímco před rokem 2001 se o islámu
v České republice zdaleka tolik nediskuto-

valo a na muslimy bylo nahlíženo spíše jako na
něco exotického, události 11. září vnesly nejen
do naší společnosti silné emoce. Islám začal
být hojně medializován, stal se tématem poli-
tického diskurzu a zároveň předmětem mnoha
společenských debat. Emocionální polemiky se
rozproudily ještě více po migrační krizi v roce

2015 a zájem o porozumění islámu a muslimům
lze pozorovat také v rámci samotného akade-
mického bádání. Mezi antropologické a socio-
logické akademické texty zaměřené na muslimy
v České republice řadíme publikaci Muslimové
v Česku: Etablování muslimů a islámu na ve-
řejnosti (Topinka 2016), studii Markéty Sed-
lákové „Konstruování identity ženy v kontextu
konverze k islámu“ (2014) či publikaci Evy
Pavlíkové Muslimští migranti a český sekulární
stát (2013). Antropologických prací věnujících
se samotné konverzi Čechů k islámu, formo-
vání jejich nové identity a utváření jejich kaž-
dodenní reality je stále velmi málo. Domnívám
se však, že v době, kdy otázka mezinábožen-
ského soužití nejen v České republice nabývá
na významu, by antropolog neměl zůstat pa-
sivní. Měl by naopak přispět svým pohledem
k hlubšímu porozumění muslimům a způsobu,
jak o svém životě sami přemýšlejí.

Častým stereotypním tvrzením o islámu
a muslimech se věnuje publikace Islamofobie
po česku: Český odpor vůči islámu, jeho vý-
chodiska, projevy, souvislosti, přesahy i pa-
radoxy (Ostřanský 2017), zajímavou analýzu
facebookové stránky „Islám v České republice
nechceme“ a jejích islamofobních projevů na-
lezneme ve studii „Kritika islámu na českém
internetu – možnosti interpretace“ (Havlíček
2015). Oba texty poukazují na roli hlasité kri-
tiky islámu ze strany zdejších protiislámských
aktivistů a rovněž na absenci výrazné zkuše-
nosti české společnosti se zdejšími muslimy.
Autoři se zároveň shodují, že odpor vůči islámu
a muslimům nemusí být vždy důsledkem zlé
vůle či xenofobního myšlení, ale pramení pře-
devším z nedostatku informací a porozumění.
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Předkládaná studie si klade za cíl předsta-
vit a analyzovat zkušenosti českých žen s kon-
verzí k islámu s důrazem na formování jejich
nové identity. Teoreticky se opírá především
o práci Aliho Köseho Conversion to Islam:
A Study of Native British Converts (1999),
který se zabýval náboženskou konverzí k is-
lámu mezi britskou populací a zjistil, že kon-
verze zásadně přetváří konvertitovu koncepci
světa. Konverze přitom nemusí nutně vést
ke změně identity nového muslima jako ta-
kové, ale spíše se mění konvertitovo vnímání
a životní priority (ibid., 125). S tím souvisí
také odlišný pohled na smysl života a změna
vlastní prezentace ve veřejné sféře. Zatímco
Virgil Gillespie (1991, 73) připouští tři možné
aspekty identity ve vztahu k náboženské kon-
verzi, Köse (1999, 126) je nazývá následovně:
přináležení ke komunitě (organisational affili-
ation), redefinice sebe samého na hlubší úrovni
(re-organisation on a deeper level of conscious-
ness) a smysl pro kosmickou identitu (sense of
cosmic identity). Zde rovněž poukazuje na kon-
cept celosvětové komunity muslimů (ummah),
se kterou se konvertité ztotožňují bez ohledu
na svou národnost či zázemí, a jejich identita
přibírá transnacionální rozměr.

Také skotská antropoložka Nicole Bourque
(1998, 17) uvádí, že konvertité vnímají islám
jako transnacionální náboženství založené na
Koránu a sunně (Muhammadově tradici), ni-
koliv na souboru praktik vycházejících z určité
(v případě jejího výzkumu pákistánské či in-
dické) kultury. Náboženská konverze zároveň
vyžaduje nové projednání identity genderové
(2006, 233) a Bourque upozorňuje na časté vy-
mezování se žen vůči nejistým vztahům mezi
oběma pohlavími. Konvertitky z jejího vý-
zkumu byly naopak přitahovány islámským
pojetím mužství a ženství a jasně danými
morálními pravidly. Bourque (ibid., 242) po-
zorovala, že určité aspekty islámského pojetí
ženy byly podle dotazovaných v souladu s je-
jich vlastním přesvědčením ještě před konverzí,
a teprve konverze jim umožnila jejich vlastní
potřeby coby žen lépe rozvinout a zároveň se
více respektovat.

Z emocionální perspektivy se náboženské
konverzi věnovala Chana Ullman (1989, 10),
která se zaměřila na dětství konvertitů a je-
jich výchovu. Svou skupinu konvertitů porov-

návala s kontrolní skupinou nekonvertitů a po-
ukázala na korelaci mezi emocionálními fak-
tory a náboženskou konverzí. Dětství a dospí-
vání konvertitů bylo mnohem více traumatické
a stresující, nežli tomu bylo u nekonvertitů.
Ullman pak v konverzi spatřovala osvobození
od emočního zmatku jedinců a zároveň si vší-
mala, že jejich nové náboženské přesvědčení je
silnější než náboženské přesvědčení nekonver-
titů. Konverze podle Ullman pomáhá odklo-
nit se od náročných emocionálních zkušeností
a navazovat nové sociální vztahy v rámci no-
vého náboženství tak, aby život nabral nový
žádoucí směr.

Dnes zároveň převládá pohled na nábožen-
skou konverzi jako na longitudinální proces
transformace (Buckser a Glazier 2003; Köse
1999; Lofland a Stark 1965; Poston 1992;
Rambo 1993), nikoliv jako na náhlou změnu
v životě člověka, a proto se zaměřím na formo-
vání identity českých muslimek v dlouhodobé
perspektivě. Je zásadní porozumět způsobu in-
tegrace islámu do jejich každodenního života,
stejně jako komunikaci této změny do vněj-
šího světa. Zároveň budu zjišťovat, jakou roli
v procesu utváření identity hraje sociální inter-
akce s ostatními konvertity a širší českou spo-
lečností. V antropologickém výzkumu se jedná
o významné badatelské oblasti, a to nejen kvůli
úsilí antropologů vysvětlovat kulturní rozdíly
mezi skupinami lidí, ale také kvůli jejich snaze
předcházet rozličným formám diskriminace.

Předmětem analýzy jsou data sesbíraná
v průběhu roku 2021 v rámci dlouhodobého
terénního výzkumu mezi muslimkami z čes-
kého sociokulturního prostředí, s nimiž jsem se
účastnila pravidelných každotýdenních setká-
vání v domácnosti konvertitky Lenky.1 Do pro-
středí českých muslimek mne uvedla konver-
titka Monika, kterou jsem oslovila jako první
přes sociální sítě a která byla ochotna na
výzkumu participovat. Jako relevantní byly
vyhodnoceny tři deskriptivní metody terénní
práce: zúčastněné pozorování, individuální po-
lostrukturované rozhovory se čtrnácti konver-
titkami (téměř vždy byly rozhovory vedeny ví-
cekrát) a rozhovory skupinové. Do výzkumu
byly zahrnuty ženy mezi osmnácti a padesáti

1 Z důvodu anonymizace byla jejich pravá jména
změněna a všechny souhlasily se zveřejněním popisu
našich setkání.
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pěti lety, které se v čase výzkumu nacházely
v různých etapách své náboženské konverze.
Některé z nich konvertovaly v období před
rokem 1989 a samy sebe označují jako „ve-
teránky“. Další se k islámu hlásí zhruba od
nástupu internetu a velkou část tvoří nové kon-
vertitky, kterým především sociální sítě a mo-
derní aplikace umožnily rychlé proniknutí do
fungování české komunity muslimů a účastnění
se jejích aktivit. Všechny ženy pocházely z ne-
muslimských rodin a původně různých částí
České republiky. V průběhu výzkumu jsem se
rovněž seznámila s konvertitkou, k jejímuž při-
jetí islámu došlo dva týdny před naším prvním
setkáním.

Domnívala jsem se, že moje role „pozoro-
vatele“ může být pro ženy do jisté míry ne-
příjemná, nicméně jejich chování nic takového
nevykazovalo. Spíše se rády podělily o své pří-
běhy a těšilo je mé zdůrazňování významu je-
jich participace ve výzkumu. Domácí atmo-
sféra měla vliv na obsah i sociální dynamiku
každotýdenních setkávání a umožňovala bez-
prostřední komunikaci, vyprávění, náboženské
učení a kladení dotazů všech zúčastněných. Po
celou dobu jsem si pokorně uvědomovala svou
aktuální výsadu – být ženou, před kterou si
nejen neváhaly sundat své obvyklé zahalení,
ale kterou rovněž nechaly nahlédnout do svých
životních, mnohdy velmi intimních příběhů.

První sekce přiblíží konverzi Moniky, která
se společně s další muslimkou Lenkou stala po-
řadatelkou zmíněných setkání českých konver-
titek v Lenčině bytě. Případ Moniky poukazuje
na důležitý společenský kontext, ve kterém ke
konverzi dochází; Monika byla kdysi ještě jako
nemuslimka na těchto setkáních muslimkami
ovlivněna, zatímco nyní tato setkání vede a má
vliv na ostatní přítomné. Další sekce přiblíží
proces konverze a formování identity konver-
titek, které se těchto setkání účastnily a byly
ochotny se o svou zkušenost podělit.

Setkání s českou muslimkou Monikou

Můj výzkum v terénu započal kontaktováním
jedné z muslimek, která byla aktivní v sociální
skupině s náboženskou tematikou na platformě
Facebook. Jednalo se o pětapadesátiletou Mo-
niku, která je muslimkou již téměř dvacet let.
Delší dobu jsem sledovala její příspěvky, a když

svolila s osobní schůzkou v Praze a účastí na
mém výzkumu, okamžitě mě její životní příběh
zaujal. Jak sama svérázně pronesla, k její kon-
verzi by nedošlo „nebýt pádu dvojčat“. Psalo
se léto 2002, když se rozhodla navštívit jedno
z pražských islámských center a získat odpo-
vědi na své otázky týkající se událostí 11. září.
Podle jejích slov to byly „kusé koránské pasáže
v novinách a časopisech ukončené třemi teč-
kami “, které prohlubovaly její zvědavost. Její
touha po pochopení těchto strohých zpráv ji
zavedla na již tenkrát probíhající setkání čes-
kých konvertitek, které se rozhodly přijmout
islám za své náboženství a vítaly mezi sebou
každou zájemkyni o porozumění tomuto ná-
boženství. Zapůsobilo na ni jejich „vřelé při-
jetí a nevnucování“. Díky své zvídavé povaze
se Monika mezi českými muslimkami objevo-
vala stále častěji, přestože mnohokrát pozna-
menala, že ona by islámské učení nikdy při-
jmout nemohla. Později jsem od ostatních žen
zjistila, že její konverze byla překvapením pro
každého, kdo ji měl možnost poznat.

Vraťme se ale zpátky k období před Moniči-
nou konverzí. Její rodiče nevyznávali žádné ná-
boženství a celé své dětství i dospívání prožila
na okraji Prahy. Po nedlouho trvajícím man-
želství se rozvedla a zůstala sama na výchovu
dvou dospívajících synů. Ani její život dlouho
nedoprovázela žádná konkrétní víra, přesto se
v těžkých časech obracela svými slovy k Bohu
o pomoc. Podobné prosby o Boží pomoc za-
slechla následně na setkání českých muslimek,
jejichž způsob proseb na ni hluboce zapůsobil:
„S nima mi začalo docházet, že když chceš po-
moc od Boha, musíš si ji zasloužit. Je to stejný,
jako když chceš jídlo – musíš si uvařit, anebo
když chceš výplatu – musíš pracovat. A oni pro
Boha něco dělali, oni tu víru v Boha neoddělo-
vali od běžných denních aktivit. . . Bylo to něco
úplně jinýho, než co jsem do tý doby kolem
sebe viděla.“ Zároveň ji oslovil způsob organi-
zování zmíněných setkání, jejichž součástí bý-
val překlad některých anglicky či francouzsky
psaných knih o islámu, díky kterému získávala
podrobnější odpovědi na své otázky: „Najed-
nou bylo to všechno negativní pryč. . . protože
jsem se kromě jinýho dozvěděla, že ty korán-
ský verše nějak pokračujou. . . Všechno mi za-
čalo zapadat a dávat smysl, a ani nevím, jak
jsem najednou byla jednou z nich.“ V jejím
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příběhu se opakovaly zmínky o nalezení Boha
a důraz na skutečnost, že Bůh je člověku stále
nablízku: „Asi se mi nejvíc líbil ten jednodu-
chej vztah Já–Bůh. . . že se k Bohu můžu mod-
lit sama a nepotřebuju žádnýho prostředníka. . .
že nepotřebuju žádný chrámy a vlastně ani me-
šity. . . že nepotřebuju rozhřešení nějakýho člo-
věka v kostele. . . “ Její studium islámu se roz-
šířilo také na četbu českého překladu Koránu,
který jí konvertitky ochotně poskytly, a svou
šahádu (arab. vyznání víry) pronesla ještě bě-
hem zimy 2002.

Pravidelná setkávání českých konvertitek,
během nichž se Monika měla možnost s islá-
mem seznámit již před dvaceti lety, probíhají
dosud. Monika se postupně stala jednou z je-
jich pořadatelek, neváhala mě mezi ostatní „se-
stry“ přijmout a já měla díky ní možnost zažít
tato setkání v roli výzkumníka.

Konverze českých muslimek
jako proces

Podle Köseho (1999) je samotný akt vyslovení
víry k islámu jen jednou z mnoha etap, jíž kon-
vertita prochází.2 Počátky utváření muslim-
ské identity je proto nezbytné hledat mnohem
dříve. Během svého výzkumu se Köse často se-
tkával se vzpomínkami svých respondentů na
období dospívání a upozorňoval na skutečnost,
že mnohé niterné dotazy těchto jedinců zůstá-
valy dlouho bez odpovědí. Mnozí zažívali po-
city duchovní prázdnoty a jejich řešení odklá-
dali na neurčito.

Zkušenost některých českých konvertitek
účastnících se mého výzkumu byla obdobná.
Monika nebyla vychovávána v konkrétní víře
a cítila, že se jí o tématech spojených se ži-
votem a smrtí těžko přemýšlí. Těžká zranění,
která byla během dopravní nehody způsobena
jejím synům, vyústila v nové a intenzivnější
kladení otázek, které, ačkoliv skryty uvnitř, ji
nikdy neopustily. Ullman (1989, 24) v tomto
kontextu odkazuje na hledání úlevy od emoč-

2 S důrazem na studium náboženské konverze jako
komplexního procesu se setkáváme poprvé v teorii
Loflanda a Starka, kteří ve své studii „Becoming
a World Saver“ (1965) popisují jednotlivé fáze nábo-
ženské konverze na příkladu konkrétních křesťanů. Pro-
cesní teorii dále rozpracoval Rambo (1993), který navíc
předpokládal dynamickou interakci mezi jednotlivými
etapami procesu.

ního stresu jako na významnou predispozici je-
dince k náboženské konverzi. Monice se jasněj-
ších odpovědí začalo dostávat během roku 2002
na setkáních s českými konvertitkami, aniž by
k této víře předem jakkoliv inklinovala. Také
Erika, čtyřicetiletá učitelka, popisovala své po-
city před konverzí velmi emocionálně: „Pro-
šla jsem si těžkým obdobím a hledáním sama
sebe. Spoustu věcí jsem nechápala a ztrácel se
mi smysl života. Jediné, k čemu jsem se mohla
obracet, byl Bůh. Ta myšlenka mě mnohokrát
zachránila před totálním sebezničením. Často
jsem se modlila k Bohu, aby mi pomohl, že už
nemůžu dál. Alhamdulillah [díky Bohu], Jeho
pomoc přišla za pět minut dvanáct.“ Ani v jed-
nom případě ženy nezmiňovaly složité vztahy
se svými rodiči anebo dalšími příbuznými.

Velká část českých konvertitek, se kte-
rými jsem měla možnost vést rozhovory, se
shodla na setkání s muslimy jako na důle-
žitém momentu ovlivňujícím jejich konverzi,
aniž by měly s islámem předchozí zkušenost.
Dvě z muslimek konstatovaly, že špatný pří-
klad některých muslimů je mohl od konverze
k islámu naopak odradit. Necelá polovina z do-
tazovaných žen konvertovala až po uzavření
manželství s muslimem, nicméně konverzi vní-
maly jako své svobodné rozhodnutí. Pětadva-
cetiletá zdravotnice Natálie vzpomíná: „Vdala
jsem se za muslima, ale nechtěla jsem kon-
vertovat kvůli němu. Snažila jsem se studo-
vat a hledat pravdu, až jednoho dne mi do-
šlo, že věřím v jediného Boha. . . Konvertovala
jsem, přestože jsem nevěděla, co na to řekne
moje rodina, jak se zachová, ani teď o tom
ještě neví. . . “ Jedna z dotazovaných uvedla,
že přítelovu víru dlouho neznala, protože ji ni-
jak nepraktikoval. Po zjištění, že je muslimem,
se sama začala o islám zajímat, následně kon-
vertovala a zpět k praktikování víry přivedla
i svého partnera. Poněkud humorně se k prvot-
nímu kontaktu s muslimem vyjádřila osmatři-
cetiletá účetní Šárka: „Na začátku jsem ani ne-
tušila, že příběhy, který mi vyprávěl kamarád
v práci a který mě tak zaujaly, jsou vlastně pří-
běhy z Koránu. Když jsem ale zjistila, že ten
kolega je muslim, vyděsila jsem se a byla jsem
přesvědčená, že mi zbývá možná pět minut ži-
vota. . . “ Na příkladu Šárky lze pozorovat další
aspekt konverze, a sice že ženy neměly o mus-
limech před konverzí vždy jen dobré smýšlení.



VÁCLAVA TLILI: KONVERZE K ISLÁMU A FORMOVÁNÍ IDENTITY ČESKÝCH MUSLIMEK 5

Köse (1999) dále objasňuje, že setkávání se
s muslimy a podpora z jejich strany jsou klí-
čovými faktory pro další setrvání v nové víře.
I to je dobře patrno na příběhu Moniky, která
s nostalgií vzpomínala na své první roky se-
tkávání s českými muslimkami: „Pokaždé jsem
odcházela nabitá a s odhodláním islám dál stu-
dovat. . . “ Naproti tomu Eliška, která se v roce
2019 přestěhovala do zahraničí a se skupinou
českých konvertitek kontakt ztratila, své inten-
zivní praktikování víry podle slov ostatních žen
opustila.

Köseho studie rovněž vyzdvihovala po-
zvolné začleňování muslimských praktik mezi
každodenní činnosti konvertitů. Než se konver-
tité rozhodli k aktu vyznání víry přistoupit,
snažili se již nějakou dobu jako muslimové cho-
vat. Nejprve se začali zdržovat vepřového masa
a alkoholu, následně se zaměřovali na dodržo-
vání zahalení a modlitby. Můj výzkum mezi
českými konvertitkami tomuto trendu spíše od-
povídá a nejinak tomu bylo v případě Moniky.
Nejprve se začala vyhýbat tomu, co je označo-
váno jako zakázané. Přestala pít alkohol, jíst
vepřové a snažila se více zapracovat na svém
charakteru; omezovala vulgarismy, učila se tr-
pělivosti. Osmnáctiletá Tereza, která konverto-
vala před dvěma týdny od našeho prvního se-
tkání, pohlíží na praktikování islámu podobně
a bere v potaz rovněž reakce svého nemuslim-
ského okolí: „Snažím se islámské učení přibí-
rat postupně, abych se nepřehltila a neodradilo
mě to. Sice se cítím bejt muslimkou už dlouho,
ale jiná věc je ukázat to světu a ustát ty po-
známky našeho národa. . . “ Erika začínala vy-
loučením vepřového masa a alkoholu, půst bě-
hem měsíce Ramadánu dodržovala již tři roky
před vlastním aktem konverze. Následoval dů-
raz na správné provádění modlitby a učení se
zpaměti koránským veršům v arabštině. I s de-
vatenáctiletou studentkou Danou to bylo velmi
podobné: „Můžu říct, že moje okolí to [kon-
verzi] očekávalo, protože jsem změny životního
stylu přijímala postupně už dlouho předtím.“
Také Monika s Lenkou se snažily propagovat
postupné zařazování muslimských praktik do
životů nových konvertitek a ovlivňovat jejich
náboženskou praxi: „Když vidíme novou mus-
limku, která se do toho žene po hlavě, snažím
se jí varovat. . . Vždyť ty holky o islámu ještě
vůbec nic neví! “

Dotaz „Změnila se po konverzi tvoje iden-
tita?“ vyústil v zajímavé odpovědi: „Čím více
jsem četla Korán, tím více jsem nacházela
sama sebe. Vlastně už jsem byla muslimkou,
jen jsem to neuměla popsat.“ Tato žena po-
hlíží na svou konverzi jako na logické vyústění
svého dosavadního životního příběhu a mů-
žeme jí rovněž porozumět jako redefinici „vlast-
ního já“ z konceptu Gillespieho a Köseho.
V jejím případě došlo jen k jistým úpravám do-
savadního přesvědčení, kterému konverze k is-
lámu dala jasnější podobu. Obdobné zkuše-
nosti, poukazující na nalezení „vlastního já“,
byly patrné také u několika dalších konverti-
tek. Dáša upřednostňovala svou muslimskou
identifikaci, ale také na sebe pohlížela stále
stejně: „Jsem prostě muslimka. . . ale zároveň
si nemyslim, že by se nějak změnila moje iden-
tita, pořád jsem to já. . . jako před lety.“ Šárka
byla hodně ovlivněna stigmatizováním a nálep-
kováním muslimů ze strany médií: „Nemyslím,
že by se změnila moje identita. . . Ale všechny
ty zprávy o islámu a muslimech, kterých byla
jednu dobu plná televize, mě donutily islám po-
znat ještě líp. . . Donutily mě jednat i na ve-
řejnosti rázněji a bránit se, protože útok na
jakéhokoliv muslima na světě vnímám vlastně
jako útok na sebe. . . “ Šárka i některé další ženy
projevovaly silný soucit s muslimy po celém
světě a několikrát jsem slyšela, že „muslimská
ummah je jako jedno tělo, a pokud si některá
část těla stěžuje na bolest, cítí ji všichni“. Ta-
kové odpovědi poukazovaly na vzájemnou so-
lidaritu a vnímání nadřazenosti islámu jakéko-
liv národnosti či etnicitě, zatímco ženy neměly
potřebu vzdávat se své identity žen žijících na
Západě. Nepřestaly nosit místní oblečení a do
značné míry vedly stále stejný společenský ži-
vot jako před konverzí.

Mnoho žen poukazovalo na akt konverze
jako na velmi důležitý okamžik, protože od té
chvíle měly možnost začít „znovu“. Stejně tak
na pronesení šahády poukazovala i třiadvace-
tiletá studentka Ema, která jako jediná svou
konverzi popisovala jako dramatickou změnu
v mnoha ohledech: „Od té chvíle jsem změnila
oblíkání – nosím šátek, změnila jsem svoje ak-
tivity – přestala jsem chodit na párty, ukon-
čila jsem přátelství s muži, odstřihla všechny
nonmahram [nepříbuzné jedince opačného po-
hlaví], vytvořila nový facebook, změnila své
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myšlení, prostě kompletně jsem se změnila.“
Ema svou odpovědí poukázala na radikální roz-
chod s minulostí a dosavadními zvyklostmi,
které nebyly v souladu s jejími novými před-
stavami o smyslu života.

Pocity po pronesení vyznání víry ženy po-
pisovaly následovně: „Byla jsem pěkně vykle-
paná, ale i šťastná, že jsem konečně ,doma‘.
Vím, kdo jsem, kam patřím a kam jdu.“ „Ne-
uvěřitelné a dech beroucí.“ „Nový začátek.“
„Příslib nového začátku, řekla bych. . . “ „Po-
cit osvobození.“ „Jako začátek nového života.“
„Upřímně jsem se pořád hledala, a konečně
jsem se našla. A konečně chápu, proč tu jsem.“

Ve většině případů tak nedocházelo k dras-
tické přeměně identity, ale měnil se spíše po-
hled na život a jeho percepce. Svou každodenní
realitou ženy sledovaly to, co je v islámu po-
voleno a tím také docházelo ke změně jejich
priorit.

Tuto novou životní etapu stvrdily některé
konvertitky změnou svého českého jména. Za-
tímco Lenka necítila potřebu své jméno měnit,
pro Moniku byla změna jména atraktivní vol-
bou a zpočátku její muslimskou identitu posi-
lovala: „Je fakt, že s konverzí k islámu přišla
nová životní etapa a s islámským jménem jsem
se na začátku cítila víc jako muslimka. . . Lí-
bilo se mi, když mi říkaly sestry Hafso. . . Teď
už to tolik neprožívám a dobře se cítím i jako
Monika. . . Islám je náboženství pro všechny
lidi. . . “

Formování identity české muslimky

Muslimská identita českých konvertitek se silně
prolínala s jejich identitou genderovou. Žena
má v islámu specifické postavení a s tím souvisí
nové role, které konvertitky mohou postupně
přijímat. Islám podle Eriky i některých dalších
žen vnáší do společnosti řád a ženě přináší pře-
devším mnoho výhod: „Ženě i muži jsou v is-
lámu dávaný jasný pravidla a jasný hranice.
Takový návod pro život, jak žít. . . Je to dů-
ležitý, protože jinak žije společnost v chaosu
a rodina a manželství se rozpadají, to vidíme
všude kolem nás. . . Já se jako muslimka cítím
chráněná, respektovaná, nejsem dostupná pro
kohokoliv. . . “ Třiatřicetiletá lékárnice Radka,
toho času na mateřské dovolené, vyzdviho-
vala role matky a ženy v domácnosti a jejich

postavení v islámu: „Tady se na ženu v do-
mácnosti kouká skrz prsty a není v tom moc
podporovaná. V islámu je to naopak. . . role
ženy, matky, která je doma a stará se o děti,
o domácnost, má v islámu nesmírnou hod-
notu. . . Prorok sallalláhu alajhi wa sallam [ať
mu Bůh požehná a dá mu mír] řekl, že když
se matka správně věnuje svým dětem, bude
dobrých sedm dalších generací. . . Je v tom
ohromný dobro. . . “ Tyto odpovědi poukazují
na význam rodiny jako jednu z prioritních ob-
lastí.

Práce versus domácnost byly častým téma-
tem během Lenčiných setkání. Všechny ženy
se například shodovaly v tom, že muž je podle
islámu zodpovědný za zabezpečení své rodiny
a pokud žena sama nechce, do práce chodit ne-
musí. To bylo novou informací pro Terezu, ale
také dvaatřicetiletou Sylvu, která konvertovala
před necelým půl rokem a do práce chodila ona
i její muslimský manžel. Namítala, že v praxi
to v Evropě musí vypadat jinak, protože ro-
dina z jednoho platu nemůže vyžít. Podle Mo-
niky je to hodně individuální, ale vždy záleží
na konkrétní situaci manželů a jejich domluvě.
Sylvu i Terezu nicméně zaujalo téma natolik,
že se Lenka s Monikou rozhodly na příští se-
tkání připravit překlad internetové přednášky,
která se jím zabývá. Pro mou informaci po-
znamenaly, že doba, kdy čerpaly znalosti jen
z omezeného množství knih, je dávno pryč. Vy-
užívání internetu s sebou přineslo možnost vy-
brat si z velkého počtu učitelů, kteří se věnují
výuce islámu online. Díky dostupnosti inter-
netu je možné zapojit se rovněž do islámských
kurzů či začít studovat islámskou univerzitu.

Velice oblíbeným učitelem islámu byl pro
pozorovanou skupinu konvertitek Nouman
Ali Khan, pákistánsko-americký učitel islámu
a zakladatel institutu Bayyinah pro výuku
arabštiny a koránských studií. Na pozadí jeho
přednášky nyní vysvětlovaly specifika pracu-
jících muslimek a závěrem zkonstatovaly, že
pokud muslimka použije své vydělané peníze
na pokrytí potřeb své rodiny, její odměna
v Soudný den bude stejná, jako by rozdávala
dobrovolnou almužnu. Přednášky Aliho Khana
byly i novými konvertitkami velmi dobře při-
jímány: „Ty videa se týkají pro nás aktuál-
ních témat a Nouman mluví takovým jazykem,
kterýmu je, myslim, každej Evropan schopnej
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porozumět.“ Občasné přednášky v mešitách,
stejně jako pravidelná kázání byly Sylvou vní-
mány jako nevyhovující jejím potřebám a opo-
míjející témata, která jsou pro ni důležitá.
Mezi tato témata řadila Sylva, ale i jiné kon-
vertitky takovou problematiku, s níž by byla
schopna diskuze o islámu se zdejším nemus-
limským okolím. Jejich přijetí islámu nezna-
menalo pouze studium nového náboženství,
ale také studium argumentů pro případnou
obranu svého rozhodnutí.

Každodenní realita

Většina žen se shodla na tom, že islám vý-
znamným způsobem ovlivňuje jejich každo-
denní realitu. Důležité je pro ně takové pláno-
vání dne, aby byly schopné uskutečnit každou
z pěti denních modliteb. To se týkalo nejen sa-
motného ranního (někdy velmi brzkého) vstá-
vání, ale hlavně dvou až tří modliteb přes
den. Ženy v domácnosti s tím problém ne-
měly. Praktikování islámských modliteb při-
nášelo značná úskalí především pro zaměst-
nané konvertitky. Pro Natálii byla domluva se
zaměstnavatelem výzva: „Jsem ráda, že mám
hodně tolerantního zaměstnavatele, kterej se
mi ve všem snaží vyjít vstříc. Mám k dispo-
zici volnou místnost, kde se můžu zamknout
a v klidu si modlitbu vyřídit.“ Erika už tak spo-
kojená nebyla a již dopředu se obávala mož-
ných potíží, pokud by na pracovišti hovořila
o své konverzi otevřeně: „Mám náročnou práci
ve škole a né vždycky se mi daří modlit včas,
mít na to klid. . . O mojí konverzi ví zatim jen
jedna kolegyně, která se mi snaží všemožně po-
máhat. . . “ Tyto příklady poukazují na skuteč-
nost, že konverze nezůstává jen v osobní ro-
vině nové muslimky, ale ovlivňuje i společnost
v jejím okolí. Ženy se rozhodují, jakým způso-
bem o své konverzi hovořit s ostatními, protože
praktikování islámu významně zasahuje do je-
jich denního programu.

Konvertitky také zmiňovaly postní měsíc
Ramadán, který doprovází dlouhé noční mod-
litby a celodenní půst. Náročnost dodržování
Ramadánu a současně chození do práce či do
školy shrnula Erika následovně: „Pokaždý je
to stejný. Vždycky se bojím, jestli to půjde
zvládnout. Netrápí mě ani tak hlad a žízeň
během dne jako spíš nedostatek spánku. Pátá

denní modlitba může bejt okolo půl devátý večer
a hned potom následuje taráwíh [noční mod-
litba vykonávaná během Ramadánu]. Když se
nechci modlit sama doma a jedu na taráwíh do
mešity, vracím se domů hodně pozdě. Kolem
třetí hodiny ráno může následovat začátek dal-
šího půstu. Mezitím se chci ještě trochu najíst
a napít a času pro spánek je málo. Teď, když
Ramadán začne přicházet ve studenějších mě-
sících, to bude pro všechny jednodušší.“ Zjistila
jsem, že zatímco v muslimských zemích je bě-
hem postního měsíce pracovní doba upravena
a celkově se jedná o měsíc setkávání a společ-
ných večeří, u nás se konvertitky snaží brát si
během Ramadánu alespoň pár dní dovolenou
a vytvářet sváteční atmosféru ve svých domo-
vech pro své rodiny.

Ženy také řešily stravu a nakupování ha-
lál masa, některé nakupují maso v českých ob-
chodech a vyhýbají se pouze vepřovému, jiné
nakupují veškeré maso v halál obchodech: „Ří-
díme se doma Koránem, a pokud máme mož-
nost nakupovat halál maso, přestože je dražší,
je to pro nás jasná volba. Podle některých
šejchů je u nás možný jíst i nehalál maso,
hodně muslimů ho jí, ale my ne. . . V českých
obchodech kupujeme jenom ryby. Halál maso
je i chutnější a zdravější.“ V jedné chvíli se
rozhořela debata ohledně používání vepřové že-
latiny, která je obsažena například v někte-
rých jogurtech nebo bonbónech. Ženy si na-
vzájem radily, co a kde je možné nakupovat
bez obav. Sylva s Terezou postupně zjišťo-
valy, že s přijetím islámu se bude jejich ži-
votní styl měnit možná více, než si myslely.
Stále však byly Lenkou i Monikou upozorňo-
vány na to, aby jednotlivým pravidlům nejprve
dobře porozuměly a uvědomily si, proč která
rozhodnutí dělají. Tyto příklady jejich debaty
ilustrují, jakým způsobem je jejich muslimská
identita ztělesňována, a všechny zmíněné mo-
menty a aktivity lze chápat jako kontext pro
postupně utvářející se identitu českých musli-
mek. Nejenže ženy přijímaly islámská pravidla
tak, aby mohly být dobrými muslimkami, ale
rovněž se snažily být dobrými matkami a man-
želkami, vytvářet dobrou atmosféru pro své
muslimské rodiny a připravovat pro ně pokrmy
v souladu s islámským učením.

Pro Lenku i Moniku bylo důležité, aby se
Sylva s Terezou cítily mezi ostatními dobře,
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a dávaly jim prostor, aby se mohly ptát a čer-
pat ze zkušeností a rad ostatních. Když nastal
čas na modlitbu, Tereza se zdráhala připojit
k ostatním s tím, že se jí teprve učí. Lenka
jí ale vysvětlila, že Bůh jí odmění za její sna-
žení i v případě, že modlitba nebude správně
vykonána. Nic nebylo pro Lenku důležité tak,
jako modlitba ve správný čas, a to se snažila
učit i ostatní. Když jí Tereza upozornila na
to, že neumí recitovat Korán, Lenka jí pora-
dila opakovat arabské slovo subhánallah (Bůh
je oproštěn od všeho, co mu přidružují). Nej-
prve s ní šla do koupelny a naučila ji správně
vykonat rituální očistu. Lenka s Monikou se
postupně stávaly pro tuto novou muslimku ka-
marádkami. Mnoho konvertitek se jim svěřo-
valo se svými starostmi a ony jim byly pokaždé
ochotně k dispozici.

Monika zavzpomínala, jak sama kdysi ob-
divovala praktikování českých muslimek a je-
jich společná setkávání a modlitby, zatímco se
jí zdálo, že ona by něčeho takového schopna
nebyla. Proto když Tereza zmínila své obavy
z dodržování pravidelných modliteb a začleňo-
vání dalších islámských praktik do svého kaž-
dodenního života, uklidňovala ji, že „nejdůle-
žitější je víra v srdci“ a že „islám má bejt pro
člověka nenáročnej “. Také další konvertitky
sdílely své zkušenosti s tím, jak se jim prakti-
kování islámu podařilo zvládnout. Monika při-
pomněla, že „důležité je vše, co děláš, dělat
s úmyslem pro Boha: když ráno vstaneš, vzpo-
meň na Boha a poděkuj za dar probuzení. Než
se najíš, vzpomeň Boží jméno, a když dojíš,
Bohu poděkuj. Když odcházíš z bytu, žádej Boží
ochranu, a když studuješ islám a Korán, žá-
dej Boha, aby rozšířil tvoje vědění. Bůh ti tu
cestu in šá’alláh [bude-li Bůh chtít] ulehčí. . . “.
Na těchto příkladech lze pozorovat, že blízká
přítomnost muslimek v životě nové konver-
titky hraje zásadní roli v mnoha ohledech. Do
značné míry může ovlivňovat schopnost za-
čleňování islámských praktik do jejího života
a zároveň neustále připomínat a obnovovat
její muslimskou identitu. Stejně tak je důležitá
přítomnost nových konvertitek v životě ostat-
ních muslimek, které si samy připomínají svou
vlastní cestu ke konverzi a rozhodnutí přijmout
islám za své náboženství.

Lenčina setkání byla unikátní také v tom,
že konvertitky měly možnost probrat jakékoliv

záležitosti, které by jinde řešit nemohly. Záro-
veň všechny dobře chápaly situace, do kterých
se coby české muslimky mohly dostat. Když
například Sylva zmínila své obavy z toho, jak
se ke konverzi postaví její rodina, se kterou
stále bydlí, Lenka ji nejprve nechala vyprávět
o svých rodičích. Když zjistila, že její rodiče
bydlí nedaleko, navrhla, aby Sylva pozvala na
pravidelná setkání také svou maminku. Tyto
a podobné diskuze pomáhaly ženám pozná-
vat zkušenosti ostatních konvertitek, přemýš-
let o sobě jako o muslimkách v české spo-
lečnosti, rozšiřovat svůj slovník o potřebné
výrazy a učit se argumentaci pro komuni-
kaci s nemuslimy. Během Lenčiných setkání
měly ženy možnost své problémy lépe ucho-
pit, formulovat a učily se o nich konstruktivně
přemýšlet a zároveň je řešit. Podle Šárky je
islám „viditelný v každým aspektu života mus-
lima, každý okamžik je ovlivněný jeho vírou“.
Islám je proto možné chápat také jako způsob
života, nikoliv jen samotné náboženství.

Českou muslimkou mezi nemuslimy

Köse (1999) prováděl rozhovory se sedmdesáti
britskými konvertity a upozornil na klíčovou
roli interakce konvertitů či potenciálních kon-
vertitů s ostatními muslimy. Jeho výzkum se
ale nezabývá širším společenským kontextem,
ve kterém se konvertité jako muslimové učí
žít. Na formování nové identity má však vliv
také interakce s nemuslimským okolím, která
může ovlivňovat konstruování vlastních ná-
boženských hranic. Nemuslimové mohou mít
svou předem utvořenou představu o tom, co
je islám a kdo je muslim, zatímco konver-
tité jsou s těmito představami konfrontováni.
Stejně tak i konvertité mohli mít předsudky
o tom, kdo jsou to muslimové a co představuje
jejich učení.

Když jsem se o svém probíhajícím vý-
zkumu zmínila před některými Čechy, vyjad-
řovali své nepochopení vůči ženám, které se
rozhodly k islámu konvertovat. Také všechny
dotazované konvertitky měly zkušenost s tím,
že k nim jejich nemuslimské okolí přistupo-
valo s předem utvořenou negativní představou
o islámu. Dana mi sdělila: „Vadí mi, že Češi
vidí islám jinak, než jaký doopravdy je. Vnu-
cují mi něco. . . že jsem někdo. . . kdo nejsem.
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Jenom kvůli šátku na hlavě! “ Šárku právě tyto
narážky jejího okolí dovedly k hlubšímu stu-
diu islámu, Koránu a arabštiny: „Všechny ty
zprávy o islámu a muslimech, kterých byla
jednu dobu plná televize, mě donutily islám po-
znat ještě líp. Chtěla jsem lidem ukázat, že
islám znamená mír. . . a s násilím nemá nic
společnýho. . . Začala jsem studovat hodně on-
line a celé to mediální dění mělo ten výsledek,
že to mojí víru jenom posílilo. . . Začala jsem
uctívat víc než dřív. . . “ Také u dalších kon-
vertitek jsem zaznamenala, že v nich negativní
zkušenosti s českou společností probudily po-
třebu silnější muslimské identifikace a většího
duchovního ukotvení.

Radka začala během mediálních útoků na
islám nosit na veřejnosti muslimský šátek:
„Tenkrát. . . to bylo někdy kolem roku 2016. . .
se to všechno změnilo. Prostě jsem se jednoho
rána probudila s tím, že jsem chtěla všem lidem
ukázat, kdo jsem. . . Cítila jsem prostě za svou
povinnost něco pro islám udělat. Tenkrát jsem
začala nosit šátek a dobře jsem si uvědomo-
vala, že všechno, co udělám a řeknu, je vizitkou
islámu. Taky jsem cítila soudržnost i s ostat-
níma muslimama po celým světě, který jsou
stejně naštvaný jako já.“ Některé z žen však
svůj šátek – nejviditelnější aspekt jejich pří-
slušnosti k islámu – ze strachu před verbálními
a jinými útoky Čechů na čas odložily. V někte-
rých případech je o to požádala jejich česká ro-
dina. Podobně na tom byla také Lucie: „Moje
máma mě v době, když to bylo tady nebezpečný
ukazovat se v šátku a tak. . . tak po mně chtěla,
abych ho nenosila. Bála se, že mi někdo něco
udělá, no. . . Mě by to samotnou nenapadlo,
ale pro její klid jsem ho sundala. . . “ Monika
měla i pro takové situace zřejmé pochopení:
„Hodně žen s tim bojuje, samozřejmě, a já to
chápu. Vzpomínám na svůj začátek, kdy jsem
ho někam nosila a někam radši ne. Bála jsem
se, co na to řeknou známí, kamarádi, ale za
těch dvacet let jsme spolu vyrostly. . . Šátek se
stal součástí mé osobnosti natolik, že už mě ani
nenapadne přemýšlet, jestli ho mám nosit nebo
ne. . . Jsem to já a patří ke mně.“ Tyto ženy cí-
tily tlak na úpravu alespoň viditelných aspektů
jejich identity a jejich „bytí muslimkou“ získá-
valo další význam. Jejich náboženská identita
byla ve většině případů posílena, stejně jako
solidarita s muslimy po celém světě.

Mohou být české Vánoce halál?

Pozice muslimek, se kterými jsem se setkala,
byla hodně ovlivňována českými zvyklostmi.
Zvláště nové konvertitky často zmiňovaly situ-
ace, které považují za typicky české a k nimž
se jejich postoj po přijetí islámu změnil: „Vět-
šině mých nemuslimských kamarádek vadí, že
s nimi nechodím na skleničku. . . “ „Babička
mi doteď nutí zabijačkovou polévku, kterou jíst
nechci. . . “ Jejich nesouhlas s některými čes-
kými praktikami je v rané fázi islámu někdy
dovedl ke zdrženlivosti vůči svým nemuslim-
ským přátelům: „Prostě jsem se mým kama-
rádkám – nemuslimkám začala ozývat čím dál
míň a míň. . . už mě nebavilo hrát si na ně-
koho, kdo nejsem. . . Postupně jsem si k nim
ale zase našla cestu. . . “ Ženy, jejichž konverze
proběhla již před delším časem, svou českou
identitu zdůrazňovaly: „Jsem Češka a cítím se
jako Češka. . . Je fakt, že ze začátku to bylo
těžký, zvyknout si na to, jak na mě lidi venku
civí, Češi umí zle reagovat na kohokoliv, kdo je
jinej. . . ale po těch letech jsem si to už zpra-
covala a s touhle zemí a lidma mě pojí strašně
moc.“

Každodenní život v Česku pro konvertitky
znamená interakci s ostatními Čechy, z nichž
většina islám nevyznává za své náboženství.
Tato skutečnost přináší bezpočet výzev a jejich
přístup k tradici slavení Vánoc může poslou-
žit jako zajímavý příklad. U všech žen, které
byly muslimkami již několik let, bylo možné
pozorovat počáteční odmítání participace na
slavení Vánoc s jejich nemuslimskou rodinou,
zatímco v současnosti se jí tak razantně ne-
vyhýbají: „Když jsem prožívala svojí radikální
fázi islámu, rodičům jsem řekla, že už Vánoce
slavit nechci a že si nebudeme dávat žádné
dárky. Večeři snim, ale se stromkem nechci mít
nic společnýho. . . přepínala jsem i pohádky. . .
Asi tejden před Vánoci mi to najednou při-
šlo všechno hrozně líto, takže jsem nakoupila
asi dvacet dárků. No co ti budu povídat. . .
naši pro mě neměli nic a byli na mě hrozně
naštvaný. . . Od tý doby si dárky normálně
dáváme a užíváme si tu společnou domácí
pohodičku.“ Tento příklad poukazuje na důle-
žitou funkci svátku a tendenci člověka zacho-
vávat takové rituály, se kterými ho pojí pří-
jemné vzpomínky. Aby některé z konvertitek
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nemusely zvyk slavení Vánoc zcela opustit, na-
učily se je vnímat jiným způsobem a dávat
jim nový význam: „Je to pro mě připomenutí
proroka Ježíše, kterého neuctívám jako Božího
syna, ale je jedním z Božích proroků, který is-
lám uznává. V každým případě mám ráda tu
atmosféru, kdy se celá rodina sejde. . . hodně
vzpomínám na svoje dětství. . . světýlka. . . Ale
na druhou stranu se to nesnažím vnímat jako
vysloveně slavení svátků. . . “

Lenka dále objasňovala pozici konvertitek,
které žijí se svými rodiči a jejichž situaci vní-
mala jako velmi specifickou a citlivou: „Po-
vinností muslimů je dobře se chovat ke svým
rodičům, příbuzným. . . a většina učenců se
shoduje na tom, že účast na vánočních osla-
vách není projevem nevíry, není proto kon-
vertitům zakázaná, je to na každým. . . Právě
z toho důvodu, aby mohli posilovat příbuzenské
vazby a udržovat dobré vztahy. . . Jinou věcí je,
když konvertita slaví Vánoce ze svýho přesvěd-
čení a vychovává s touhle myšlenkou i svoje
děti. . . Ale ani tady není v pořádku takový
sestry odsuzovat. Lepší je si s nimi v klidu
sednout a v klidu to probrat.“ Šárka Vánoce
neslaví, neúčastní se ani rodinné sešlosti, ale
neměla potřebu odsuzovat ty muslimky, které
tuto záležitost vnímají jinak: „Vánoce jsou na-
podobování nevěřících, a to máme prostě jasně
zakázaný. . . Ale příčí se mi ta vánoční harám
policie [odsuzování, zakazování], co se děje
každý rok. To mám soudit každou sestru, která
má doma stromek? Je to její problém, ne můj.“

Tolerantně ke konvertitkám, které dělají
z jakéhokoliv důvodu každoroční vánoční vý-
zdobu, vystoupila i Erika: „Podle mě je třeba
tragédii hledat někde jinde. Určitě ne v ozdo-
beným stromku v bytě. Pro většinu z nás je to
tradice, se kterou není potřeba spojovat žádné
náboženství. Je to jen hezky strávený čas s ro-
dinou, v pěkný atmosféře. Nedělala bych z toho
třetí světovou. . . “ Lenka nakonec s trochou se-
bereflexe shrnula, že „muslim ví, že nemá na-
podobovat nemuslimy. Ale pokud si doma oz-
dobí stromek, není to jeho věc? Musí člověk
hned a navždy skoncovat s tím, co měl od-
malička rád? Člověk by se měl zaměřit na ší-
ření míru a lidskosti, nikoliv neustále pouka-
zovat na chyby druhých a soudit. Na druhou
stranu je povinností muslima upozornit sestru
ve víře na chyby, zvláště v základních věcech.

Otázkou je, zda jsme toho schopni správným
způsobem“.

Monika obrátila pozornost od tématu Vá-
noc a jejich slavení k dalšímu tématu a pou-
kázala přitom na pro ni mnohem významnější
téma k diskuzi, a sice nutnost stálého vzdělá-
vání se v islámu: „Každý rok je to pořád do-
kola. A co kdybychom se raději zamysleli nad
tím, co doopravdy o islámu víme? Nakolik ro-
zumíme tawhídu [víře v Boží jedinost] a širku
[přidružování k Bohu]? Umíme všechny arab-
sky anebo budeme do konce života číst Korán
z transliterace? “

Tato a další témata byla probírána se zřej-
mým zaujetím všech přítomných žen, zatímco
každá z nich brala v potaz své vlastní role, po-
zice a očekávání. Velmi přínosné byly diskuze
pro nové konvertitky, které měly díky zkuše-
nostem ostatních žen možnost zvážit svá roz-
hodnutí a přemýšlet, jak se svými novými ži-
votními výzvami naloží.

Závěr

Předkládaná studie si položila za cíl předsta-
vit některé aspekty složitého fenoménu kon-
verze českých žen k islámu a utváření jejich
nové identity. Zkoumaný vzorek žen nebyl vy-
brán náhodně a nelze jej proto považovat za
reprezentativní. Zároveň je potřeba upozornit
na skutečnost, že úmyslem studie nebylo ome-
zit obraz českých konvertitek k islámu na zmí-
něná témata, ale poukázat na vybrané projevy
formování identity několika českých muslimek
v jejich specifických podmínkách.

Měnící se identitu těchto žen bylo možné
spatřovat v příběhu, v jehož kontextu dá-
valy vlastní konverzi smysl, v jejich rozhod-
nutí coby žen zvolit si právě islám za své ná-
boženství, ale také v atraktivitě tohoto ná-
boženství pro ženu žijící na Západě. Velice
často jsem se setkávala s potřebou konverti-
tek opravovat nesprávně chápaný obraz ženy
v islámu a poukazovat na přirozenost a srozu-
mitelnost islámských nařízení. Islámské před-
stavy o ženství byly pro konvertitky přitažlivé,
a přestože se konvertitky přestaly ztotožňo-
vat s některými typicky českými praktikami,
zůstávaly hrdými Češkami. Jejich identita vy-
kazovala, podobně jako ve výzkumech Bour-
que a Köseho, transnacionální prvky a s tím
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související silnou solidaritu s muslimy po ce-
lém světě. Nehrála pro ně roli kultura určité
muslimské země, ale především idea stejného
náboženského přesvědčení a potřeba ho bránit.

Pro všechny konvertitky se jejich nová mus-
limská identita stala identitou zvolenou, kte-
rou zpočátku žádná z nich nesdílela se svým
nemuslimským okolím. Právě toto období bylo
identifikováno jako klíčové, protože jim umož-
ňovalo jejich nové vnímání světa dále rozvíjet
a posilovat, zatímco se cítily v bezpečí a pod-
porovány ve společnosti ostatních českých kon-
vertitek. Čím silnější vazby byly mezi konver-
titkami vytvořeny a čím častější byla jejich
setkávání, tím se stávala jejich muslimská iden-
tita výraznější. Významné procento žen se za
pomoci sledované skupiny konvertitek pokou-
šelo některé islámské principy praktikovat ještě
před vlastním aktem konverze, což jim umož-
ňovalo postupně poznávat muslimský způsob
života a zkoušet vlastní hranice v praktikování
islámského náboženství.

Pro některé konvertitky se stala jejich mus-
limská identita rovněž veřejně deklarovanou,
což bylo nejvýrazněji patrno na typickém za-
halování vlasů, šíje a krku. Tyto ženy překo-
návaly různě intenzivní vnitřní dilemata, která
byla nejvýraznější po událostech 11. září a mi-
grační krizi v roce 2015. Zmíněné události měly
na ženy hluboký dopad a vyústily v ustálení
vlastního názoru ohledně důležitosti muslim-
ské identifikace na veřejnosti. Tomuto kroku
vždy předcházela hluboká sebereflexe, čerpání
ze zkušeností ostatních konvertitek a učení se
potřebné argumentaci. Ženy zmiňovaly pocity
strachu a uvědomování si tlaku české společ-
nosti na skrývání viditelných prvků muslimské
identity, setkávaly se s odmítáním ze strany
vlastní rodiny či přátel. Také tyto okolnosti
formovaly jejich identitu a ovlivnily to, jak se
jako muslimky cítily a dále projevovaly. Nega-
tivní reakce české společnosti měly rovněž vliv
na silnou soudržnost pozorované skupiny mus-
limek. Dopad jejich konverze se přirozeně odra-
zil na jejich bezprostředním okolí, kdy se blízcí
jedinci sami rozhodli o islámu více dozvídat.
Tyto chvíle byly všemi ženami vnímány jako
prostor pro nabourávání stereotypního myšlení
a tišení emocí, které konverze ve společnosti
obecně vyvolává. Domnívám se, že pokud by
byl Köseho výzkum opakován po roce 2001,

jeho závěry by aspekty nemuslimského okolí
konvertitů odrážely mnohem zřetelněji.

Přestože měla konverze k islámu významný
vliv na každodenní žitou realitu pozorovaných
žen, ve shodě se závěry Köseho se jejich iden-
tita ve většině případů nezdála být drasticky
změněna. Ženy obecně neopouštěly svůj soci-
okulturní způsob života vedený před konverzí
a různým způsobem do něho zařazovaly nově
přijaté islámské principy. Další výzkum bude
zaměřen na rozšíření okruhu informátorek a je-
jich percepci života v České republice.
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Abstract—The study presents the results of research
carried out as part of my master’s thesis, which I de-
fended in May 2021. The text is divided into three the-
matic areas: veiling, the position of women in marriage,
and polygamy. I map the attitude of individual media
towards Muslim women at the beginning of the migra-
tion crisis and in the present. I monitor to which extent
the media spreads images about stereotypes, misinfor-
mation, or valid information among respondents and
how the respondents are affected by them. The migra-
tion crisis sparked a wave of information that flooded
people every day. Muslim women were increasingly por-
trayed in the media, emphasizing their way of dressing,
their attitude towards men, and their position in soci-
ety. In Slovakia during the election period, some polit-
ical parties even built their election campaign on this
picture. The research results represent a summary of
discursive and content analysis of selected media con-
tributions from 2015 to 2020 and field research con-
ducted in the academic year 2020/2021.
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Úvod

Š túdia zachytáva obraz moslimskej ženy
v slovenských médiách a jeho vplyv na vy-

sokoškolských študentov. Mediálny obraz mos-
limskej ženy na Slovensku bol ovplyvnený
migračnou krízou, ktorej medializácia veľmi
intenzívne vrcholila v roku 2017. Informácie
prezentované médiami mali priamy vplyv na
verejnosť, mediálny diskurz bol zneužívaný

v rámci politických kampaní ako prostriedok
podnecovania šírenia xenofóbnych, stereoty-
pických predstáv a bol zneužívaný na získa-
vanie volebných hlasov. Prevažná väčšina slo-
venskej verejnosti neprichádzala do priameho
kontaktu s moslimskými ženami a informá-
cie sprostredkúvané médiami sa stali hlavnými
zdrojmi informácií pre väčšinu ľudí. Začalo ma
zaujímať, do akej miery ľudia veria informá-
ciám v médiách, ako na nich vplývajú a ako sú
moslimské ženy, na základe týchto informácií,
vnímané u vysokoškolských študentov.

Vysokoškolskí študenti majú v súčasnosti
množstvo možností stretu s rôznymi kultúrami
a vycestovania v rámci štúdia do prevažnej
väčšiny krajín na svete (prostredníctvom Eras-
mus pobytov, stáží, mobilít v rámci partner-
ských univerzít). Študenti vysokých škôl tvo-
ria na Slovensku časť populácie, ktorá si bude
o pár rokov zakladať rodiny, vychovávať nové
generácie, kariérne rásť v rôznych pracovných
odvetviach a aktívne sa podieľať na dianí v na-
šej spoločnosti. V kontexte mediálneho obrazu
moslimskej ženy sa zameriavam na tri obsa-
hové okruhy – zahaľovanie, postavenie ženy
v manželstve a polygamiu. Tento príspevok je
výstupom diskurznej analýzy vybraných mas-
mediálnych príspevkov a interpretáciou dát te-
rénneho výskumu, ktorý som prostredníctvom
dotazníka a rozhovorov uskutočnila v rámci
svojej diplomovej práce v roku 2021.

Metodológia

Pre efektívne spracovanie problematiky me-
diálneho obrazu moslimskej ženy používam
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diskurznú analýzu, ktorá je jednou z metód
obsahovej analýzy médií pri skúmaní pred-
sudkov a stereotypov. Podľa Chlebcovej Heč-
kovej (2019) je kritická diskurzívna analýza
vhodnou metódou výskumu mediálnych tex-
tov v súvislosti s témami, akými sú migrácie,
menšiny, etniká a ženy. Príspevky analyzujem
pomocou štrukturalistickej diskurzívnej ana-
lýzy, ktorá sa zameriava na „to, čo spája vety
dokopy v pochopení ľudí, čiže o systém sys-
témov, vzory, štruktúru, organizáciu v jednot-
kách, ktoré sú väčšie ako jedna veta“ (Petr-
jánošová a Lášticová 2010, 5–6). V analýze
sa zameriavam na stratégie, akými médiá opi-
sujú moslimské ženy a situácie s nimi spojené,
sledujem výskyt kladných a záporných kono-
tácií v súvislosti s moslimskou ženou a tiež
v akých súvislostiach, kontextoch sa o nich píše
(ibid., 11). Medzi najčítanejšie printové mé-
diá podľa prieskumu agentúry Median usku-
točneného v rokoch 2014 a 2018 patrili Nový
Čas, SME, Pravda a Plus jeden deň; využí-
vam ich online formu. Medzi najsledovanejšie
audiovizuálne médiá patrili televízia Markíza,
televízia JOJ a STV 1 (dnes už RTVS); na
analýzu týchto médií využívam dáta prístupné
v archívoch jednotlivých televízií, zverejňované
v rámci programov ako televízne noviny či rôz-
nych debát a rozhovorov, ktoré sú taktiež prí-
stupné v internetovej databáze You Tube (Ko-
valčíková 2021, 3).

Kvôli opatreniam súvisiacim s COVID-19
tvorí dotazníková metóda zberu dát hlavnú
metódu zberu dát v teréne. Dotazníkového
výskumu sa zúčastnilo 81 respondentov. Pri
získavaní respondentov k dotazníkovému vý-
skumu som využívala metódu „nabaľovania“.
Výskumník má spočiatku jedného respondenta
a ten ho následne odkáže na ďalších respon-
dentov, ktorí sa postupne nabaľujú (Olecká
a Ivanová 2010, 14–15). Dotazník som rozpos-
lala študentom do študentských facebookových
skupín a študentom z môjho okolia, ktorí ho
následne pridávali do ďalších skupín a taktiež
si ho posielali aj medzi sebou; bol anonymný.
Dotazník mal 21 otázok,1 používala som po-
louzatvorené otázky, ktoré kombinujú výhody,
ale aj nevýhody otvorených a uzavretých otá-

1 Otázky boli rozdelené do troch obsahových okru-
hov: postavenie ženy v manželstve, zahaľovanie a po-
lygamia.

zok. Polouzavretá otázka vzniká pridaním va-
riantu „iné“ k uzavretej otázke, čo je vlastne
otvorená otázka a umožňuje respondentovi slo-
bodne vyjadriť svoj názor (ibid., 25).

Dotazník a jeho anonymita je využívanou
metódou v súvislosti s výskumom v oblasti
diskurzu, propagandy, politických ideológií
a masovo šírených informácií. S dotazníkovým
výskumom ale súvisí aj viacero problémov, na-
koľko je dotazníková metóda na rozdiel od roz-
hovoru úplne anonymná a prispieva k objek-
tivizácii odpovedí respondentov (Krejčí 1968,
467). K vytvoreniu dotazníku a zberu dát som
využila on-line platformu Google Forms. Pri
vyhodnocovaní výsledkov som využila mož-
nosti štatistík platformy, zamerala som sa na
najčastejšie sa objavujúce odpovede, teda mo-
dus (Olecká a Ivanová 2010, 29).

Po rozoslaní dotazníka som kontaktovala
študentov za účelom rozhovoru, pomocou kto-
rého som sa pokúsila preniknúť do hĺbky prob-
lematiky, snažila som sa získať čo najvalid-
nejšie dáta. Samotný problém v snahe získať
respondentov v čase pandémie sa odzrkadlil
na malom počte respondentov, s ktorými som
robila rozhovor. Ďalším problémom, v zmysle
snahy o spätné kontaktovanie respondentov za
účelom rozhovoru, sa ukázala, z pochopiteľ-
ných dôvodov, byť anonymita dotazníkov a ap-
likácia metódy snowball na dotazníkový vý-
skum. Za účelom on-line rozhovoru som spätne
kontaktovala 20 študentov, ktorým som ako
prvým rozposlala dotazník, poznala som ich
identitu a vedela som, ktoré sú ich vyplnené
dotazníky. S rozhovorom však súhlasilo 6 res-
pondentov. Rozhovory prebiehali on-line for-
mou a boli pološtruktúrované, respondentom
som kládla otvorené otázky, ktoré vychádzali
z dotazníka. V rámci rozhovorov som sledo-
vala, či sa odpovede respondentov zhodujú
s odpoveďami v dotazníkoch. Pri vyhodnoco-
vaní rozhovorov som použila metódu zakot-
venej teórie, v rámci ktorej som sa zamerala
na hľadanie relevantného materiálu v odpove-
diach respondentov, pozornosť som zameria-
vala na hľadanie vzťahov, ktoré sa pravidelne
opakovali v súvislosti so skúmanými obsaho-
vými okruhmi (Olecká a Ivanová 2010, 39).
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Hypotézy, ciele, výskumné otázky
a teoretické východiská

Hlavným cieľom práce je skúmať a analyzovať
problematiku mediálneho vyobrazenia moslim-
skej ženy vo vybraných slovenských masmé-
diách. Mediálna sféra je pre prevažnú väč-
šinu slovenských obyvateľov jediným kontak-
tom s moslimským svetom. Hlavné výskumné
otázky sú: ktorý zo stanovených tematických
okruhov bol najviac medializovaný – poly-
gamia, zahaľovanie alebo manželstvo? Majú
respondenti dôveru v informácie, ktoré sú pre-
zentované v médiách? Aké sú postoje res-
pondentov k moslimským ženám? Budú pre-
vládať negatívne názory na moslimskú ženu?
Bude mať vysokoškolské zázemie respondentov
vplyv na ich vnímanie a postoj k moslimským
ženám? (Kovalčíková 2021, 7)

V kontexte výskumu som si stanovila tri
hypotézy. V rámci prvej hypotézy predpo-
kladám, že väčšina analyzovaných článkov
bude vyobrazovať postavenie ženy v moslim-
skej spoločnosti v negatívnom slova zmysle.
Túto hypotézu formulujem na základe diel
Saida (2008), Karáska (2012) a Letavajovej
(2020). Príspevky budú obsahovať najmä ne-
gatívne konotácie v súvislosti s moslimskou že-
nou a stereotypy. Čo sa týka vyobrazovania
moslimov v európskej spoločnosti, Said (2008,
71–88) poukazoval na širokú škálu európskej
optiky, ktorá popisovala Arabov ako násilných
ľudí, ktorí kvôli spoločensky neprijateľnému
pocitu hanby páchajú rôzne pomsty, medzi
ktoré patria aj krvné pomsty, taktiež nevedia
zniesť neúspech a žijú „prirodzene“ a ako ľudí,
z ktorých ide strach a sú divokí. Obyvatelia
Východu2 sú v západnom svete vykresľovaní
ako necivilizovaní, leniví, nedodržujúci správne
hygienické návyky, emocionálni a pudovo ko-
najúci, so sklonmi k agresii a násiliu (Karásek
2012, 86). Diskurzívna optika, na ktorú upo-
zorňujú Said a Karásek, súvisí s problematikou
vnímania cudzincov a spoločenské polarizácie
na skupiny „my“ a „oni“. V súvislosti s mig-
račnou krízou, ktorej začiatok môžeme dato-
vať v roku 2015, môžeme vymedzovanie sku-
pín „my“ a „oni“ pozorovať vo viacerých kra-
jinách Európy (srov. Hojgrová 2019). Podľa

2 Tj. „Orientu“ a východnej Európy, pričom Kará-
sek do tejto oblasti zaraďuje aj Balkán.

Letavajovej (2020, 214) má migračná kríza
veľký vplyv na to, ako majoritné obyvateľstvo
krajín Európy vníma cudzincov.

V rámci ďalšej hypotézy na základe Le-
tavajovej (2020) a Ferranovej (2009) predpo-
kladám, že respondenti zachytia z mediálnych
kanálov, čo sa skúmanej problematiky týka,
prevažne negatívne informácie, stereotypné
predstavy a dezinformácie. Každá kultúra,
spoločnosť má vytvorené svoje vlastné ro-
dové roly, schémy a stereotypy pre mužov
a ženy. Príslušníci jednotlivých spoločností,
kultúr sa riadia týmito schémami a rolami
a stávajú sa tak spoločensky akceptovateľ-
nými. Väčšinová spoločnosť je v prípade rodo-
vých zásad striktná a konzervatívna, preto po-
rušenie alebo odchýlka od sociálnej štruktúry
danej spoločnosti je vnímaná ako ohrozenie
pevne stanovenej sociálnej štruktúry (Ferrano-
vá 2009, 15). Podľa Letavajovej (2020, 214)
texty v mediálnych príspevkoch prispievajú
k tvorbe a šíreniu stereotypných predstáv me-
dzi skupinami „my“ a „oni“. Texty slovenských
médií poukazujú na odlišnosti islamu a stavajú
ho do opozície s „kresťanskou“ Európou. Mé-
diá v súvislosti s islamom poukazujú predov-
šetkým na negatívne skutočnosti a stereotypy,
akými sú napríklad znásilňovanie, terorizmus
či sexuálne útoky mužov voči ženám.

Poslednú, tretiu hypotézu formulujem na
základe Skančana (2017). Predpokladám, že
spôsob, akým médiá vyobrazujú moslimskú
ženu, bude tvoriť väčšinový postoj responden-
tov k moslimským ženám. Podľa Skančana
(ibid., 16–17) je mediálny diskurz vytváraný
transformovaním a následným prenosom infor-
mácie prostredníctvom masmédií a technológií
slúžiacich k ich prenosu, pričom diskurz spro-
stredkovávaný médiami má priamu schopnosť
ovplyvňovať verejnosť.

Téma migrácie na Slovensku nadobudla
v rokoch 2015–2016 význam v súvislosti s par-
lamentnými voľbami. Napriek malému počtu
utečencov na našom území veľká väčšina po-
litikov túto situáciu nafúkla a využila vo svoj
prospech. Vďaka tejto stratégii sa do parla-
mentu dostala aj extrémistická strana ĽSNS,
ktorá sa prezentovala ako autentický obhajca
Slovenska pred utečencami, ktorých označo-
vala za cudzích votrelcov. Radikálne tenden-
cie má tiež politická strana SMER – sociálna
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demokracia, ktorá pred voľbami zvolila spôsob
rétoriky, ktorá stavala svoju kampaň na tom,
že nedovolila utečencom/migrantom vstúpiť
na územie Slovenskej republiky (Hlinčíková
a Mesežnikov 2016, 9–12).

Analýza mediálnych príspevkov

V rámci obsahovej a diskurznej analýzy ana-
lyzujem 21 príspevkov. Analyzujem dostupné
príspevky, ktoré nevyžadovali predplatné, dali
sa na stránkach denníkov a komerčných tele-
vízii ľahko vyhľadať a týkali sa troch stanove-
ných okruhov: zahaľovanie, manželstvo a po-
lygamia.

Zahaľovanie

Prvou stanovenou témou bolo zahaľovanie,
táto téma sa vyskytovala v médiách najfrek-
ventovanejšie. Z celkového počtu 21 analyzo-
vaných príspevkov sa 13 týkalo zahaľovania
(Kovalčíková 2021, 39). Príspevky týkajúce sa
zahaľovania som vyhľadávala pod heslami
moslimská žena, hidžáb, zahalenie a burka.
Práve v roku 2016 na Slovensku vrcholila téma
utečeneckej krízy, a to aj vďaka už spomína-
ným voľbám do NR. Najviac príspevkov v sú-
vislosti so zahalením moslimskej ženy v mojej
analýze vyšlo v roku 2016.3

Denník Pravda zverejnil príspevok s náz-
vom „Francúzska ministerka prirovnala mos-
limské ženy nosiace šatky k černochom, ktorí
sa zmierili s otroctvom“ (Pravda, 31. 3. 2016).
Tento článok poukazuje na presvedčenie vte-
dajšej francúzskej ministerky pre práva žien
Laurence Rossingolovej o tom, že hidžáb je
znakom otroctva moslimských žien. Ženy sa
zahaľujú z povinnosti, sú k tomu donútené.
Ďalším príkladom článku, v ktorom sa pou-
žíva prirovnanie „hidžáb–otrocvo“, je článok,
v ktorom sa píše o spore francúzskych letu-
šiek so spoločnosťou Air France. Už samotné
slovo spor naznačuje negatívnu konotáciu v sú-
vislosti s nosením hidžábu. Hidžáb je opä-
tovne vykresľovaný ako prostriedok, od kto-
rého boli letušky oslobodené. V rámci článku

3 V roku 2016 sa téma zahaľovania frekventovane
objavovala v médiách v súvislosti so zákazom zahaľova-
nia sa v niektorých krajinách EU, medzi tieto krajiny
patrilo aj Francúzsko.

bola zverejnená údajná výpoveď jednej z tu-
ristiek, ktorá Irán navštívila: „Povinnosť zaha-
liť sa do hidžábu vyvoláva pocit otroctva. Ne-
cítila som sa slobodná a tým, kým som, čo je
hrozné.“ (Pravda, 9. 4. 2016) Hidžáb je vykres-
ľovaný v protiklade so slobodou, opätovne sa
prirovnáva k otroctvu. Televízia RTVS odvy-
sielala príspevok, v ktorom v Belgicku ľudia,
moslimovia aj nemoslimovia, protestovali proti
zákazu nosenia moslimských plaviek. Na pro-
testujúcich kričali odporcovia protestu s hes-
lom: „Kde máte burky? “ (RTVS Správy, 27. 8.
2016) Reportáž ukazuje dva postoje: na jed-
nej strane zachytáva ľudí, ktorí protestujú za
slobodu odievania, vyznania, svojej viery a na
druhej strane ľudí, ktorí sú proti zahaľova-
niu. Heslo, ktoré kričia odporcovia, poukazuje
na to, že nemajú prehľad o moslimských ode-
voch, a burkiny4 si zamieňajú s burkou,5 pri-
čom ide o dva rozdielne odevy. Táto rečnícka
otázka v sebe nesie agresívny podtón voči mos-
limským ženám a nerešpektovanie zahaľovania
a ich viery.

Denník SME zverejnil článok v súvislosti
s módnymi značkami, ktoré začali zaradovať
do svojich kolekcií hidžáb a burku. V článku
je spomenutá Mariah Idrissi, ktorá bola prvou
moslimskou modelkou kampane značky H &
M. Na prvý pohľad sa môže zdať, že článok sa
snaží o rozšírenie povedomia v kontexte zaha-
ľovania výpoveďou jednej z modeliek: „Nemys-
lím si, že modeling je v konflikte s moslimskou
vierou. Myslím, že byť zdržanlivý je o tom,
ako sa správate a ako vyzeráte.“ (SME, 8. 7.
2016) V zapätí však článok stavia do protipó-
lov módu a zahalenie moslimiek a poukazuje
na prípad, v ktorom bola modelka zavraždená
svojím bratom za porušenie pravidiel islamu,
išlo o takzvanú vraždu zo cti. Článok teda pô-
sobí dojmom, že násilie a tresty v súvislosti
s „porušením“ pravidiel islamu sú bežnou pra-
xou v moslimskom svete. V súvislosti so za-
haľovaním môžeme vidieť, že viaceré články
používajú argumentačnú stratégiu, v rámci

4 Kúpací odev pre moslimské ženy, ktorý bol vo
Francúzsku zakázaný (Tayynen 2017, 112).

5 Burka je celotelový odev, ktorý zahaľuje ženské
telo od hlavy až po päty, súčasťou odevu je tvárový
závoj v tvare obdĺžnika pripojený k šatke, ktorá za-
haľuje hlavu, oči sú buď odhalené v podobe malého
priezoru, alebo zahalené látkou, ktorá žene umožňuje
vidieť (Měřinská 2016, 20–21).
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ktorej najprv vyjadria svoj pozitívny, pod-
porný alebo neutrálny názor: „Závoj cez tvár,
ktorý je dnes považovaný za symbol mosli-
miek, poznali už naše staré mamy.“ (Pluska,
9. 5. 2015) Následne ako argument uvedú ne-
gatívnu informáciu alebo negatívnu situáciu,
ako napríklad zákazy súvisiace so zahaľova-
ním: „V Nemecku, kde tiež žije niekoľko mi-
liónov moslimov, nesmú učitelia nosiť do škôl
náboženské symboly.“ (Pluska, 9. 5. 2015) Po-
dobnú stratégiu môžeme vidieť aj v článku
SME v súvislosti s modelingom (SME, 8. 7.
2016). Ďalší článok najprv opisuje úspechy mo-
delky a jej talent: „Talent i mimoriadna usilov-
nosť ju dostali na štúdiá a neskôr na módne
móla.“ (Pluska, 6. 12. 2020) Následne zdô-
razní argument: „Mama ju totiž pre aktivity
v módnom priemysle odmietala.“ (Pluska, 6.
12. 2020) Text naznačuje, že modelku kvôli jej
bezbožnému správaniu, ktoré je proti pravid-
lám islamu, odmietala matka. A v závere ozna-
muje, že modelka kvôli svojej rodine ukončila
kariéru, lebo bola proti pravidlám islamu.

Podľa Boučeka a Zouhara (2015) sa táto
stratégia nazýva strašiak a jej používanie je
bežnou praxou v oblasti rôznych druhov dis-
kurzu. Stratégia spočíva v tom, že „argumen-
tujúci sa pokúša získať prevahu nad svojím
oponentom tak, že vykreslí oponentovu pozí-
ciu v negatívnom svetle“ (ibid., 210). Rovnaké
argumentačné stratégie využívajú aj články
„Známa športová značka predstavila šatky pre
moslimské športovkyne“ (TV noviny, 8. 3.
2017) alebo „Nový zákon v Rakúsku: Zaká-
zané nie sú iba burky“ (Pluska 1. 10. 2017).
V súvislosti s odievaním sa v médiách vyskyto-
vali články a príspevky v súvislosti s trestaním
moslimskej ženy, napríklad v prípade, že si hi-
džáb nenasadí (Nový Čas, 20. 4. 2018; Blog
SME, 12. 1. 2017). Ďalšími témami článkov
a príspevkov bolo odievanie moslimiek v me-
šite (Nový Čas, 8. 4. 2015) a protesty mosli-
miek proti zahaľovaniu (Pravda, 8. 2. 2016).
V roku 2017 sa na You Tube objavilo video od
dvoch slovenských mužských autorov s názvom
„Moslimské pokrývky hlavy“: autori vo videu
vysvetľujú rozdiel medzi moslimskými zahaľo-
vacími odevmi, robia to však dehonestujúcim
spôsobom, celé video má nádych extrémizmu.

Jedinou výnimkou v rámci analyzovaných
príspevkov bola debata s názvom „Islam –

ideológia, či náboženstvo?“, ktorú odvysielala
STV 1, dnešná RTVS, v rámci svojho rozhla-
sového cyklu Dejiny.sk. Túto reláciu pripravili
a moderovali Peter Turčík a Róbert Kotian,
ktorí podnetne reagovali na utečeneckú krízu
a snažili sa zodpovedať rôzne otázky súvi-
siace s islamom. Čerpali z materiálov polito-
lógov, historikov, sociológov a z akademických
príspevkov. V rámci debaty sa snažili objasniť
islamské právo aj tému odievania: „Zahaľova-
nie hlavy je niečo veľmi komplexné, čo v spo-
ločnosti zohráva dôležitú úlohu. [. . . ] V prvých
fázach moslimskej expanzie Arabky prevzatím
zvyku nosenia šatky dávali najavo svoje spolo-
čenské postavenie. Zahaľovanie hlavy môžeme
vidieť vo viacerých kultúrach, napríklad bolo
prítomné v 20. storočí v Európe, muži nosili
klobúk a ženy šatku.“ (RTVS Dejiny.sk, 12. 2.
2015)

Postavenie ženy v manželstve

Ďalšou stanovenou témou v tejto práci je man-
želstvo. Článkov a príspevkov k tejto téme
bolo 5. Pri selekcii tejto témy som sa zame-
rala na vyhľadávanie hesiel ako manželstvo,
islam, postavenie moslimskej ženy v manžels-
tve, šaria (čiže islamské právo). Do tejto kate-
górie patrí aj už spomínaná relácia Dejiny.sk
(dnešná RTVS), v ktorej sa nediskutovalo len
o zahalení moslimskej ženy, ale aj o jej posta-
vení v manželstve. Tento príspevok, opätovne
ako jediný, neobsahoval žiadne negatívne a ste-
reotypné konotácie: „Moslimská spoločnosť je
patriarchálna, ale autori hovoria, že je v po-
state istým spôsobom aj matriarchálna, často
je hlavou rodiny babička. [. . . ] Na univerzitách
študuje viacej žien ako mužov. [. . . ] Situácia
nie je v každej krajine jednoznačná ani rov-
naká.“ (RTVS Dejiny.sk, 12. 2. 2015)

Denník Pravda vydal článok, ktorý niesol
názov „Islamský štát vraj vydal obsiahlu prí-
ručku pre moslimské ženy“. Samotné použitie
slova vraj naznačuje, že autor článku si nie je
istý samotnou existenciou dokumentu a člá-
nok je napísaný na základe nepodložených in-
formácií: „Je legitímne, aby sa dievča vydalo
v 9 rokoch. Najčistejšie z dievčat budú vydaté,
kým dosiahnu 16 alebo 17 rokov, kým sú mladé
a aktívne. [. . . ] Ženy majú po sobáši byť doma
a vychovávať deti, von môžu len za určitých
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podmienok a náležite zahalené. [. . . ] Ženy
môžu chodiť z domu za účelom náboženského
štúdia vtedy, ak sú to lekárky alebo učiteľky,
alebo ak sú zapojené do svätej vojny nábožen-
ským výnosom.“ (Pravda 7. 2. 2015) V tomto
prípade článok neobsahuje žiadnu pozitívnu
alebo neutrálnu informáciu. Z textu vyplýva,
že sobáš v detskom a teenagerskom veku je v is-
lamskom svete bežnou praxou, primárna úloha
ženy je byť v domácnosti, starať sa o deti,
pričom ženy majú obmedzené vychádzanie
z domu.

Postavenie ženy voči mužovi podľa islam-
ského práva rozoberá príspevok denníku Nový
čas, ktorý píše o prvej mešite na Slovensku.
Text sa opäť v úvode snaží vyvracať negatívne
informácie v súvislosti s postavením muža
a ženy: „Žena a muž sú si v islame rovno-
cenní, muž či žena, nikto nie je lepší ako ten
druhý.“ (Nový Čas, 8. 4. 2015) V zapätí článok
poukazuje na možné rozšírenie islamu na slo-
venskom území. Autor frekventovane pouka-
zuje na pribúdajúci počet konvertovaných slo-
venských žien: „zahalené slovenské moslimky“,
„veľa Sloveniek, ktoré konvertovali na islam“
(Nový Čas, 8. 4. 2015).

Manželský život v islame je téma s pomerne
širokou škálou aspektov. „Na severe Mali uka-
meňovali tento týždeň na smrť muža a ženu,
ktorých extrémisti obvinili z mimomanželského
vzťahu. [. . . ] Extrémisti začali na severe Mali
uplatňovať moslimské právo šaríja, kým sa ich
podarilo v roku 2013 vyhnať z ich bášt. Naďa-
lej však predstavujú hrozbu.“ (Nový Čas, 18. 5.
2017). Denník Nový čas vydal článok, v kto-
rom poukazuje na tresty v súvislosti s poruše-
ním islamského práva šaría. Článok vzbudzuje
dojem, že tresty smrti ukameňovaním za ne-
veru sú súčasťou islamského práva a opätovne
pôsobí dojmom, že násilné až smrteľné tresty
sú bežnou praxou v moslimskom svete.

Ďalším príspevkom rozoberajúcim manžel-
ský a sexuálny život v islame je článok o sexu-
álnom živote žien z arabských krajín v inter-
netovom periodiku Plus 7 dní: „Západ prijal
názor, že kresťanky sú sexuálne slobodné, lebo
v kresťanskom svete došlo k sexuálnej revo-
lúcii, pokiaľ ide o moslimský svet, moslimky
žijú v útlaku.“ (Pluska, 5. 10. 2020) Príspe-
vok stavia západný svet do protikladu moslim-
skej spoločnosti, v ktorom ženy čelia útlaku.

Článok opätovne obsahuje prevažne negatívne
informácie ako „dohodnuté manželstvá“, „vy-
daj neplnoletých detí“, „muža rozvedú aj bez
toho, aby sa manželka dostavila na súd “, „ženy
rekonštrukciu panenskej blany podstupujú, aby
boli znovu pannami a mohli sa vydať“ (Pluska,
5. 10. 2020).

Polygamia

Z celkového počtu príspevkov boli v mojej ana-
lýze len 3, ktoré sa týkali polygamie: „Mjan-
marská vláda zakázala polygamiu. [. . . ] Za po-
rušenie danej legislatívy hrozí páchateľom trest
odňatia slobody na maximálne sedem rokov.“
(SME, 31. 8. 2015) Článok upozorňuje na
konflikt medzi jakchainskými budhistami a ro-
hinskými moslimami v Mjanmarsku, pričom
opakovane zdôrazňuje tresty v súvislosti s po-
lygamiou a náboženský konflikt medzi skupi-
nami. „Budhistické ženy pod 20 rokov potre-
bujú tiež súhlas rodičov na manželský zväzok
s mužom, ktorý nie je budhistom.“ (SME, 31.
8. 2015) Tresty sa spomínajú iba v súvislosti
s islamom, text tak vytvára obraz islamu ako
narušiteľa v danej krajine, proti ktorému sa
snaží majorita bojovať sprísnením zákonov.

Na stránke denníku Pravda vyšiel príspe-
vok v podobe blogu, v ktorom autor píše o po-
lygamii ako o hrozbe pre Nemecko: „Mnoho-
manželstvo sa v Nemecku stalo realitou – nie
pre Nemcov, tí nesmú. [. . . ] V Sýrii mu-
sel tvrdo pracovať, aby uživil svoju obrovskú
rodinu. V Nemecku to nemusí a môže uží-
vať sladký život z nemeckých peňazí.“ (Blog
Pravda, 11. 5. 2019) Autor textu sa snaží po-
ukázať na polygamiu ako na hrozbu pre Ne-
mecko, pričom argumentuje tým, že cieľom
migrantov je sa „priživiť“ na štáte a jeho majo-
rite. Polygamiu používa ako prostriedok defi-
novania inakosti, a teda hrozby pre ostatných
Nemcov. Napriek tomu, že polygamia nie je
frekventovaná v islamskom svete, z autorovho
textu pôsobí ako bežná prax v islamskej spo-
ločnosti.

Posledným príspevkom je článok v den-
níku Nový Čas, v ktorom „veľký imám egypt-
skej mešity al-Azhar Ahmad Muhammad
Tajjib označil polygamiu ako ,nespravodlivosť‘
voči ženám“ (Nový Čas, 3. 3. 2019). Autor
v článku argumentuje tým, že aj samotný
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duchovný predstaviteľ islamu sa vyjadruje ne-
gatívne v súvislosti s polygamiou. Opätovne
tak zdôrazňuje iba negatívne informácie v sú-
vislosti s polygamiou, ktoré potvrdzuje tvrde-
ním imáma.

Prevažná väčšina analyzovaných príspev-
kov zo všetkých troch okruhov používa už spo-
mínanú stratégiu strašiaka, vyobrazuje islam
a postavenie ženy v islame iba z jedného po-
hľadu, pričom ich stavia ako protiklad európ-
skej spoločnosti a poukazuje na negatívne in-
formácie a udalosti. Téma zahaľovania je spá-
janá s otroctvom, stratou slobody a trestami.
Na postavenie ženy v manželstve sa pouka-
zuje ako na nerovnocenné voči mužovi. Hlavná
funkcia ženy je v domácnosti, nemá možnosť
slobodnej vôle a za porušenie manželstva jej
hrozí trest. Polygamia ako najmenej frekven-
tovaná téma je spájaná s nespravodlivosťou,
neakceptovanosťou so strany väčšinovej spo-
ločnosti a so snahami o jej zrušenie. Príspevky
nemajú uvedené mená autorov a taktiež v nich
absentujú akékoľvek odkazy na zdroje, z kto-
rých autori čerpali informácie. Okrem absencie
zdrojov chýbajú aj presné časové údaje o uda-
lostiach, ktoré sú nahradené len veľmi nepres-
nými údajmi, napríklad uvádzajú len rok.

Dotazníkový výskum

Dotazník vyplnilo 81 respondentov. Čo sa týka
ich konfesionálnej skladby, tvoria ju kresťania
(47), ateisti (29), agnostici (4) a 1 sa označil
ako nerozhodnutý. Respondenti mali možnosť
zaznačiť viacero odpovedí. 90 % respondentov
zachytilo medializáciu utečeneckej krízy pro-
stredníctvom masmédií, pričom 76 % uviedlo,
že informácie z médií neovplyvnili ich názor na
moslimskú ženu. Z grafu č. 1 môžeme usúdiť,
že väčšia časť respondentov nemá dôveru v mé-
diá a ich obsah. Respondenti taktiež upred-
nostňujú overovanie, selektovanie si informácií
a ich komparáciu s viacerými zdrojmi: „áno aj
nie, niekedy nie sú informácie podané správne,
zle formulované, zavádzajúce“; „treba si vedieť
vyberať informácie“ (Kovalčíková 2021, 45).

Väčšine respondentov (87 %) utečenci
v Európe neprekážajú, nemajú s nimi problém
alebo k nim nemajú žiadny postoj. 13 %
respondentov uviedlo, že im utečenci preká-
žajú, prekáža im zahaľovanie moslimských žien

Graf č. 1: „Považujete médiá za dôveryhodný zdroj
informácií?“ (Vlastný dotazníkový výskum 2021)

a dôverujú informáciám v médiách. V odpove-
diach na otázku „Aký je váš postoj k utečen-
com v EU?“ som zaznamenala viacero odpo-
vedí, v ktorých respondenti uvádzajú, že ich
tolerancia voči utečencom je podmienená ich
správaním a ochotou začleniť sa do sloven-
skej spoločnosti a rešpektovať slovenskú kul-
túru: „nevadia mi, ak sa správajú spoločen-
sky v norme“; „pokiaľ ich integrácia prebehne
bez problémov a prispôsobia sa kultúrnym nor-
mám, do ktorých prichádzajú, tak mi nevadia“;
„ak nemajú v pláne sa nijako prejavovať alebo
ubližovať, tak s nimi nemám žiadny problém“
(Kovalčíková 2021, 46).

Graf č. 2: „Aké pocity u vás prevažujú, keď vidíte
zahalenú moslimskú ženu (naživo, v médiách)?“

(Vlastný dotazníkový výskum 2021)

Respondenti najviac z médií zachytili tému
zahaľovania. Táto téma bola najfrekventova-
nejšia podľa 82 % respondentov. Čo sa týka
vyjadrenia subjektívneho názoru k zahaleniu
moslimskej ženy (viď graf č. 2), viac ako po-
lovica respondentov uvádza, že majú k zaha-
leniu neutrálny postoj alebo im zahalenie ne-
prekáža: „normálne to rešpektujem, je to ich
kultúra“; „v lete to musí byť obzvlášť neprak-
tické, ale ich zahaľovanie mi neprekáža“; „je to
súčasť ich kultúry, akceptujem to, avšak kla-
mal by som, keby tvrdím, že to nevzbudí moju
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pozornosť [zvedavosť]“ (Kovalčíková 2021, 49).
V dotazníku som položila otázku, ktorej úče-
lom bolo zistiť, ako si respondenti predstavujú
mieru zahaľovania u moslimských žien. U res-
pondentov najčastejšie prevažuje predstava, že
moslimská žena má zahalené celé telo a sú jej
vidno len oči, druhá najčastejšia odpoveď bola,
že je to žena, ktorá nosí na hlave šatku a tvár
má odhalenú.

Graf č. 3: „Aká je vaša predstava o postavení ženy
v moslimskom manželstve?“

(Vlastný dotazníkový výskum 2021)

Napriek značnej tolerantnosti responden-
tov a nedôvere v médiá sa ukázalo, že dis-
kurz vplýva na ich predstavu o postavení ženy
v manželstve (viď graf č. 3). Keď sa povie
žena v moslimskom manželstve, respondenti si
vybavia ženu, ktorej hlavná rola je v domác-
nosti: „nemôže nikdy podať žiadosť o rozvod,
to môže len muž “; „musí zostať v domácnosti“;
„nevlastní majetok “; „môže podať žiadosť o roz-
vod v určitých prípadoch“; „žena je mužovi pod-
riadená omnoho výraznejšie než v západných
krajinách, moslimské manželstvo je pre ženu
z materiálnej a sociálnej stránky citeľne menej
výhodné“ (Kovalčíková 2021, 50).

Graf č. 4: „Aký je váš názor na polygamiu v islamskom
svete?“ (Vlastný dotazníkový výskum 2021)

Čo sa týka zachytenia stereotypov v man-
želstve, respondenti najfrekventovanejšie uvá-

dzajú nasledovné odpovede: „svedectvo ženy
má polovičnú váhu ako svedectvo muža“;
„ženy si nemohli mnoho rokov urobiť vodičák “;
„hlavne postoj mužov v ich kultúre, utláča-
nie žien a ich obmedzené práva“ (Kovalčíková
2021, 47).

Respondenti sú v oblasti polygamie naj-
menej informovaní. Hoci podľa väčšiny tvoria
polygamné zväzky v islamskom svete menšie
percento manželstiev, pomerne veľké množ-
stvo respondentov si myslí opak (viď graf č.
4). Čo sa týka odpovedí, respondenti sa k tejto
téme vyjadrovali najmenej: „postavenie ženy
v moslimskom manželstve je špecifické, avšak
treba brať do úvahy, že názor ženy na uzavretie
manželstva, uzavretie manželstva s inou ženou
a na záležitosti rozvodu je žiadaný a tolero-
vaný“; „média obraz o moslimskom manželstve
tendenčne skresľujú“ (Kovalčíková 2021, 51).

Rozhovory s respondentmi

Ako som už spomínala v metodológií, po roz-
posielaní dotazníkov som kontaktovala študen-
tov s otázkou, či by som s nimi mohla spraviť
rozhovor. S rozhovorom súhlasilo 6 študentov,
z toho 2 muži a 4 ženy. V rámci rozhovorov
som sledovala, či sa odpovede respondentov
zhodujú s odpoveďami v dotazníkoch.

Prvá časť otázok bola v rozhovoroch za-
meraná na vnímanie vyobrazenia moslimskej
ženy v slovenských masmédiách v spojitosti
s migračnou krízou, respondentov som sa pý-
tala, aké témy si v masmédiách všimli v spo-
jitosti s moslimskou ženou. Respondenti za-
chytili problematiku zahaľovania a ostatných
skúmaných okruhov, pričom ich odpovede ko-
rešpondovali s mediálnym diskurzom: „Čo som
najviac zachytila, bolo, že médiá riešia, čo
majú moslimky oblečené.“ (Respondentka č. 1)
„Zaznamenal som veľmi odmietavý postoj zo
strany ľudí k vyobrazeniam moslimskej ženy
a moslimských tradícií, zvykov, hlavne čo sa
týka odevu, zahaľovania po vizuálnej stránke.“
(Respondent č. 2) „Najčastejšie je taký, že žena
je tam utláčaná a trpí a nemôže robiť nič,
ani mať svoj názor a vnútorný svet.“ (Res-
pondentka č. 3) „V podstate sa médiá z mos-
limských žien snažia spraviť taký zlý príklad.
Respektíve príklad toho, že môžeme byt radi
za to, čo tu máme.“ (Respondent č. 5) „Médiá
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aj sociálne siete prezentujú, že nemajú žiadne
práva, že sú nútené nosiť hidžáb, nútené po-
slúchať muža. Podľa nich si to ženy dokonca
užívajú a chcú to tak, sú týrané, bývajú uka-
meňované, podľa mňa toto sú viac skôr povery
ako pravdy. Asi najviac som v médiách zazna-
menala informácie, že moslimské ženy sú prak-
ticky služobníčkami muža.“ (Respondentka č.
6) (Kovalčíková 2021, 52–53)

Prevažná väčšina respondentov sa okrem
respondentiek č. 3 a 4 nikdy nestretla s mos-
limskou ženou. Respondentka č. 3 sa stretla
s moslimskými ženami v rámci dovolenky
v Egypte a respondentka č. 4 vyrastala v Ho-
landsku v meste blízko Amsterdamu, kde bola
v každodennom kontakte s moslimskou komu-
nitou, má kamarátky, ktoré sú moslimky. Ho-
landsko bolo v rámci migračnej krízy, ale aj
pred ňou jednou z cieľových destinácií utečen-
cov a migrantov z celého sveta. Respondent-
kine odpovede ponúkajú náhľad z prostredia,
v ktorom žijú príslušníci rôznych etník islam-
ského sveta.

Pokiaľ ide o postoje respondentov k zaha-
ľovaniu, tak z rozhovorov vyplýva, že respon-
denti zahaľovanie moslimských žien vnímajú
ako prejav ich náboženstva, viery. Opäť, rov-
nako ako v dotazníkoch, sa vyskytli prevažne
odpovede, že sa jedná o súkromnú vec ženy,
neprekáža im, pokiaľ je to jej rozhodnutie sa
zahaliť. Respondenti si ale zároveň uvedomujú
radikalizáciu v oblasti islamského náboženstva:
„Sú ženy v islamských štátoch, ktoré nie sú za-
halené, potom sú také, ktoré to chcú nosiť a po-
tom ešte tie, ktoré musia.“ (Respondentka č. 1)
„Ja som sa to naučila vnímať tak, že je to roz-
hodnutie ženy. Teraz sme v 21. storočí a keď vi-
díme zahaleného človeka, tak proste, či chcete
alebo nie, prvá myšlienka je, že ten človek je te-
rorista a to je strašne zlé. Naučili nás to jednak
aj tie média, musíme sa to postupne odnaučiť.“
(Respondentka č. 3) „Ale neviem, nech si každý
robí, čo chce, mne osobne to neprekáža.“ (Res-
pondentka č. 4) „Ja chápem, že zahaľovanie
je súčasť ich vierovyznania, ale postrehol som,
že ešte pred nejakým časom, než tam došlo
k radikalizácii náboženstva, tak predtým sa na
Blízkom východe ženy nezahaľovali.“ (Respon-
dent č. 5) „Možno niektoré tie ženy sú nútené
do tohto a je na nich vyvíjaný tlak. Ja si ale
skôr myslím, že je to také vyznanie ženy, podľa

neho majú takto vyzerať.“ (Respondentka č. 6)
(Kovalčíková 2021, 58–59)

Ďalšie otázky v rámci rozhovoru sa týkali
manželstva, snažila som sa zistiť, ako vnímajú
manželstvo v islame, čo si myslia o postavení
moslimskej ženy v manželstve a ako túto tému
vnímajú z masmédií. Respondenti v odpove-
diach opätovne uvádzajú zachytené stereotypy,
ktoré si všimli v tejto oblasti, sami však uvá-
dzajú, že ich nepovažujú za pravdivé: „Keď sa
povie žena v moslimskom manželstve, ako prvé
mi napadla žena, ktorá je nejakým spôsobom
utláčaná, nemá svoje práva. Je to žena, ktorá
nemá v domácnosti slovo a jediné, na čo je
v úvodzovkách dobrá, je starostlivosť o domác-
nosť. Toto mi napadlo ako prvé to, čo vnímam
z médií, ale viem, že to tak nie je.“ (Respon-
dentka č. 1) „Ja som zatiaľ videla asi tri filmy
od nich a je tam naznačené, že áno, muž má
takú, nechcem povedať, že dôležitejšiu rolu, ale
dosť ten vzťah závisí od muža. Manželka po-
trebuje povolenie a ako keby aj odobrenie, že
môže niekde pracovať. Takže podľa mňa tam
bude predsa len taká tá väčšia priepasť medzi
pohlaviami ako u nás.“ (Respondentka č. 3)
Respondentka č. 4 uvádza, že hlavným prob-
lémom moslimských mladých žien v Holand-
sku sú obmedzenia vo výbere partnera: „No je
to iné, žena nemôže mať partnera z inej kul-
túry a krajiny, ale muž môže. Čo sa týka ta-
kého, že žena nemôže chodiť sama vonku, také
niečo som si nevšimla, tí čo som ja poznala,
žili veľmi liberálne.“ (Respondentka č. 4) „Na
druhú stranu sú si manželia v manželstve cel-
kom rovní, aj čo sa týka rozvodov a podobne,
starostlivosti o deti. V podstate nie je pravda,
že každá žena je týraná a nútená k niečomu,
čo nechce.“ (Respondentka č. 6)

K otázkam týkajúcich sa manželstva patrí
aj polygamia. Respondenti sa v odpovediach
nevyjadrujú k tejto otázke negatívne, väčšina
z nich reagovala odpoveďou, že je to každého
súkromná záležitosť. „Však nech majú. Toto sa
ma nijako netýka, je to ich vec, nemám s tým
problém, nech si každý robí, čo chce.“ (Respon-
dentka č. 1) „Polygamia je podľa mňa každého
súkromná vec.“ (Respondent č. 2) „Je to ich
súkromná vec.“ (Respondentka č. 3) „Polyga-
mia nie je bežná vec, nie je taká častá, ako si
ľudia myslia.“ (Respondentka č. 6) (Kovalčí-
ková 2021, 57–58)
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Čo sa týka vyjadrenia subjektívneho po-
stoja k moslimským ženám, respondenti sa ne-
vyjadrovali negatívne, frekventované boli skôr
neutrálne odpovede: „Vzhľadom k moslimskej
žene nemám úplne vytvorenú predstavu, sna-
žím sa nevytvárať si predstavy o niečom, o čom
moc neviem. S moslimskou ženou sa mi spája
skôr taký pocit neznáma.“ (Respondent č. 2)
Podľa respondentky č. 1 je diskurzom ovplyv-
nená predovšetkým staršia generácia a ľudia,
ktorí neštudujú na vysokej škole: „Neprekážajú
mi. Celkovo si myslím, že študenti majú väčší
rozhľad a sme zvyknutý si overovať informá-
cie, a ostatní ľudia, ktorí neštudujú, túto po-
trebu nemajú, lebo v živote to nezažili, že u nás
u študentov je overovanie si informácií nut-
nosť. Veľa ľudí tú nutnosť nemá, v podstate to
môžeme vidieť aj na našich rodičoch, ktorí si
čítajú niečo v médiách a hneď nad tým začnú
rozmýšľať, že panebože, čo to je, a myslia, že is-
lam predstavuje niečo hrozné.“ (Respondentka
č. 1) (Kovalčíková 2021, 55–56)

Tolerantné a neutrálne postoje responden-
tov môžu okrem ich vysokoškolského zázemia
a schopnosti overovania si informácií vyplý-
vať aj z už spomínanej skutočnosti absencie
stretu s moslimskou ženou. V tomto prípade je
zaujímavá odpoveď respondentky č. 4, ktorá,
ako som už spomínala, má dlhoročnú skúse-
nosť s moslimskými ženami a zmiešaným et-
nickým prostredím: „Zatiaľ mi nevadia, lebo
tak, kto z nich by chcel prísť sem na Sloven-
sko, úprimne, takí ľudia, čo si myslia, že teraz
prídu do krajiny a očakávajú, že sa o nich kra-
jina postará bez toho, aby pracovali, tak nemu-
sím ich. Sú aj takí ľudia, ktorí nemajú naschvál
prácu a zneužívajú to, že sú utečenci, živia sa
predajom drog. V Holandsku je veľa ľudí, ktorí
sa prisťahovali z Turecka a Maroka, kde nie je
podľa mňa vojna až taká, a sedia doma a žijú
z toho, čo im dáva štát, ale zase je takých aj
veľa Holanďanov, zase to je vždy, každý člo-
vek je iný.“ (Respondentka č. 4) (Kovalčíková
2021, 56).

Zhrnutie výsledkov výskumu

V prvých rokoch migračnej krízy, konkrétne
v roku 2015, 2016 a 2017, bolo najviac vy-
skytujúcou sa témou v masmédiách zahaľo-
vanie sa moslimskej ženy, druhou najvysky-

tovanejšou bolo postavenie ženy v manželstve
a najmenej frekventovanou témou bola polyga-
mia. Obraz moslimskej ženy je v masmédiách
a jednotlivých médiách do značnej miery skres-
ľovaný a zovšeobecňovaný. Väčšina analyzo-
vaných článkov vyobrazuje postavenie ženy
v moslimskej spoločnosti v negatívnom slova
zmysle, a to bez práv, menejcennú voči mu-
žom, bez možnosti slobodnej vôle alebo voľby,
utláčanú mužmi a nútenú k zahaľovaniu (Ko-
valčíková 2021, 65). Stereotypy zachytené res-
pondentmi korešpondujú so stereotypmi za-
chytenými obsahovou a diskurznou analýzou
mediálnych príspevkov. Respondenti nedôve-
rujú masmédiám, mediálnym príspevkom, in-
formácie si preverujú, pomocou štúdií a iných
zdrojov. Postoj respondentov k médiám je
podmienený ich vysokoškolským zázemím
a ich potrebou si informácie overovať.

Respondenti si pod pojmom zahalená žena
predstavujú najčastejšie ženu, ktorá je celá za-
halená, má zahalenú tvár aj postavu a vidno
sú len oči; nemajú prehlaď o ženských mos-
limských zahaľovacích odevoch, zahalenie však
berú ako prejav moslimskej viery a neprekáža
im. Najčastejšie mediálne informácie, ktoré za-
chytili v tejto oblasti, bol zákaz zahaľovania
v niektorých európskych krajinách, tresty žien
za porušenie zahaľovania. Respondentom chý-
bajú relevantné informácie o islamskom práve
v súvislosti s manželstvom. V súvislosti s po-
stavením ženy v manželstve najčastejšie zachy-
tili v médiách, že žena nemôže šoférovať, vlast-
niť majetok, hlavná rola ženy je v domácnosti,
žena nemôže v manželstve požiadať o rozvod,
nemôže pracovať, iba ak jej to výnimočne po-
volia muži. Respondenti v oboch výskumných
metódach uvádzajú, že medzi mužom a ženou
vnímajú väčšiu rodovú priepasť, ako je na Slo-
vensku. Vedia, že moslimská kultúra a nábo-
ženstvo sú odlišné od slovenských pomerov,
nevyjadrujú sa k téme manželstva negatívne,
hlavnú rolu ženy v moslimskom manželstve vi-
dia v domácnosti. Pri otázke polygamie v is-
lamskom svete respondenti nemajú presnú
predstavu o jej percentuálnom výskyte v mos-
limskom prostredí a v oboch výskumných me-
tódach sa na túto tému vyjadrovali len mi-
nimálne. V rozhovoroch respondenti uvádzali
svoj neutrálny postoj k polygamii, podľa nich
je partnerský život zaradený do súkromnej
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sféry a je to každého osobná záležitosť, pričom
boli ich odpovede veľmi stručné. Opakovaná
stručnosť vyjadrovania sa k tejto oblasti prob-
lematiky zachytená v oboch vý-skumných me-
tódach môže súvisieť s faktom, že polygamia
bola najmenej medializovanou témou v súvis-
losti s moslimskou ženou.

Napriek tomu, že má k moslimským že-
nám väčšina respondentov tolerantný postoj,
akceptujú ich po kultúrnej aj náboženskej
stránke, je treba podotknúť, že na Slovensku sa
nachádza veľmi málo moslimských utečencov,
respondenti sa nestretávajú s moslimskými že-
nami a neprichádzajú s nimi do kontaktu.
Preto ťažko povedať, či by sa ich postoje, názor
zmenili, ak by na Slovenku žilo viac utečen-
cov. V rámci dotazníku sa vyskytlo niekoľko
odpovedí, v ktorých respondenti uvádzajú, že
tolerancia voči utečencom je podmienená ich
správaním, ochotou začleniť sa do slovenskej
spoločnosti a rešpektovať slovenskú kultúru.

Záver

Rovnako ako sme mohli vidieť už v Saidovom
Orientalizme či v Karáskovom „kolonializme
imaginácie“, vyobrazenie moslimskej ženy
v slovenských médiách podlieha diskurzívnej
optike, ktorá je založená na šírení stereotyp-
ných informácií. Ako píše Letavajová (2020),
diskurzívna optika a stereotypy v súvislosti
s islamom boli do značnej miery podmienené
medializáciou migračnej krízy, v rámci ktorej
sa médiá stali sprostredkovateľmi prevažne ne-
gatívnych informácií, dezinformácií a stereoty-
pov. V rámci výskumu došlo k naplneniu pr-
vej hypotézy. Mediálne príspevky prezentujú
moslimskú ženu ako ženu bez práv, menej-
cennú voči mužom v islamskej spoločnosti, bez
možnosti slobodnej vôle alebo voľby, utláčanú
mužmi a nútenú k zahaľovaniu.

Najviac medializovanou témou bolo zaha-
ľovanie. Najsilnejšia medializácia tejto témy
súvisí s inakosťou, zahaľovanie je najviditeľ-
nejším fragmentom inakosti, na ktorý bolo na
Slovensku najviac poukazované v období vo-
lieb. Médiá v príspevkoch poukazujú na ina-
kosť moslimských žien, ktorú často prezentujú
ako protiklad európskej spoločnosti. V rámci
výskumu došlo k naplnenie aj druhej hypotézy.
Respondenti so strany médií zachytili prevažne

negatívne informácie a stereotypné predstavy.
Najčastejšie predstavy boli, že moslimské ženy
sú bezprávne v porovnaní s mužmi, ich hlav-
nou rolou je byť ženou v domácnosti, v man-
želstve a spoločnosti majú menejcenné posta-
venie a sú vo všeobecnosti utláčané mužmi.
Tieto predstavy potvrdili aj respondenti v roz-
hovoroch a zhodujú sa s výsledkami analýzy
mediálnych príspevkov. Tretia hypotéza, ktorú
som formulovala podľa Skančana (2017) a na
základe ktorej som predpokladala, že spôsob,
akým vyobrazujú moslimskú ženu médiá, bude
tvoriť väčšinový postoj respondentov k mos-
limským ženám, sa nenaplnila. Výskum pre-
ukázal, že respondenti nemajú dôveru k mas-
médiám a uprednostňujú ďalšie preverovanie
informácií. Tento fakt je spôsobený vysokoš-
kolským zázemím respondentov a rozvinutou
schopnosťou selektovať mediálne informácie.
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Abstract—This study is devoted to the special fea-
tures of the ethnographic research of German speak-
ing lumberjacks – “huncokars” – which took place from
the 1920s to the 1940s and was conducted by re-
searchers working in German and Sudeten German
ethnographic organizations. At that time, the lay and
expert publics were increasingly interested in the living
conditions, customs and traditions, and culture of the
German population that lived beyond the borders of
the Weimar Republic and later the Third Reich. The
Huncokars were particularly interesting for researchers
because of the fact that they lived apart from the ma-
jority (Slovak) population in mountainous regions of
western Slovakia. They were an endogamous and eth-
nically closed community. The main goal of this study
is to identify and analyze the most frequent topics of
German and Sudeten German research related to the
Huncokar population.
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Úvod

P rakticky neoddeliteľnou súčasťou od-
borného záujmu bádateľov, predovšet-

kým z radov historikov, etnológov a etnogra-
fov, je výskum rôznych etnografických skupín.
K nim je možné zaradiť aj nemecky hovoriacu
komunitu drevorubačov – huncokárov. Väčšina
odborných štúdií a článkov o tejto špecifickej

skupine obyvateľstva síce pochádza z obdo-
bia prvej polovice 20. storočia, avšak v súčas-
nosti je možné badať zvýšený záujem o túto
tematiku (Panczová, Kiliánová a Kubisa 2021,
73–89; Slobodová Nováková a Krajčovič 2020;
Tačovský 2022).

Cieľom mojej štúdie je analýza a iden-
tifikácia najčastejších tém sudetonemeckého,
resp. nemeckého výskumu huncokárov. To-
muto môjmu zámeru zodpovedajú aj jednot-
livé názvy kapitol. V nich sa venujem dobovo
najdiskutovanejším témam (pôvod, hrozba asi-
milácie, resp. slovakizácie), ktoré prepájam
s ľudovými rozprávaniami. Práve ľudové roz-
právania, ktoré sú súčasťou folklóru, ako sú-
boru vyjadrovacích prostriedkov danej kultúry,
boli mnohými sudetonemeckými, resp. nemec-
kými autormi vnímané ako akýsi druh kul-
túrnej genetiky. Tá mala byť dôkazom o et-
nickom pôvode a územných nárokoch danej
národnosti (Kurlander 2017, 198–199). Me-
todický postup mojej práce pozostáva pre-
dovšetkým zo získavania a triedenia histo-
rických prameňov a informácií, ich násled-
nej kritickej analýzy a interpretácie. V rámci
môjho výskumu je kritická analýza dôležitým
prvkom pri skúmaní objektívnej historickej
reality. Väčšina prác sudetonemeckých a ne-
meckých autorov totiž bola výraznou mierou
poznačená prvkami nacistickej ideológie.

K národnostným menšinám a etnickým
skupinám, ktoré žili na území medzivojno-
vej Československej republiky (1918–1938),
patrila aj viac než trojmiliónová nemecká



26 ANTROPOWEBZIN 1–2/2022: STUDIE

minorita. Nemecké obyvateľstvo žijúce na Slo-
vensku malo, rovnako ako Nemci obývajúci
Čechy, Moravu a Sliezsko, svoje vlastné špe-
cifiká. Slovenskí Nemci sa od seba navzájom
odlišovali kultúrne, konfesionálne, jazykovo
(hovorili rôznymi dialektmi), hospodársky
a politicky (Ďurkovská 2009). Z historicko-
geografického aspektu sa v odbornej literatúre
najčastejšie uvádzajú tri hlavné oblasti obý-
vané nemeckým obyvateľstvom: (1) Brati-
slava (Pressburg) a okolie; (2) Kremnicko-
pravnianska oblasť (Hauerland), nachádzajúca
sa v okolí banských miest; (3) Spiš (Zips),
ktorý sa delil na Horný Spiš (Ober Zips)
a Dolný Spiš (Unter Zips). K spišskej oblasti sa
radí ešte mierne excentricky lokalizované údo-
lie Bodvy (Bodwatal) (Kárpáty 2002).

V československom štáte mala nemecká
menšina viaceré možnosti, ktoré sa týkali na-
príklad kultúrneho rozvoja, vzdelávania v ma-
terinskom jazyku či spolkových činností. Od
začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia boli
hlavnými protagonistami kultúrno-vzdelávacej
činnosti najmä členovia niekoľkých sude-
tonemeckých národno-vzdelávacích inštitútov
(Horváthová 2002, 109). Tí priebežne prichá-
dzali aj na územie Slovenska, konkrétne do ob-
lastí, kde žilo nemecké obyvateľstvo. Ich zá-
kladnou činnosťou bol historicko-etnografický
výskum a usporadúvanie prednášok, ktoré boli
zamerané predovšetkým na históriu nemec-
kého národa, zvyky a ľudové tradície. Okrem
vedeckého poznávania slúžili tieto cesty aj na
politické ovplyvňovanie slovenských Nemcov
(Zückert 2008).

K najznámejším sudetonemeckým inšti-
túciám, ktoré mali významný dosah aj na
územie Slovenska, patrili najmä tieto dve na
seba nadväzujúce: Sudetonemecký vlastivedný
ústav (Anstalt für Sudetendeutsche Heimat-
forschung) a Sudetonemecký ústav pre výskum
krajiny a ľudu (Sudetendeutsche Anstalt für
Landes- und Volksforschung). Dôležitým his-
torickým medzníkom vo fungovaní všetkých
sudetonemeckých spolkov a inštitúcií boli
udalosti prebiehajúce v tridsiatych rokoch 20.
storočia. V tomto období totiž boli výraznou
mierou ovplyvnené nacistickou ideológiou, pre-
nikajúcou z vtedajšej Tretej ríše (1933–1945)
(Josefovičová 2014, 12–13). Dôležitosť kul-
túrno-vzdelávacieho rozvoja zahraničných

Nemcov si uvedomovali aj odborné kruhy
vo Weimarskej republike (1918–1933). Na jej
území tak postupne začali vznikať viaceré
kultúrne a celonárodné organizácie. Už v roku
1917 bol v Štutgarte založený Nemecký za-
hraničný ústav (Deutsches Ausland Institut –
DAI), ktorého prvoradou úlohou bol zber a ná-
sledné zhromažďovanie informácií o nemeckom
obyvateľstve žijúcom v zahraničí (Kováč 1991,
37–49).

Začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia
patrili k najdôležitejším inštitúciám, ktoré
boli zamerané na výskum zahraničných Nem-
cov, tzv. Nemecké bádateľské spoločnosti
(Volksdeutsche Forschungsgemeinschaften).
Na území Československa začali postupne
pôsobiť dve ich podriadené organizácie:
viedenská Juho-východonemecká bádateľská
spoločnosť (Südostdeutsche Forschungsge-
meinschaft – SOFG) a berlínska Severo-vý-
chodonemecká bádateľská spoločnosť (Nord-
und Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft –
NOFG). SOFG mala vo svojej kompetencii
aktivity na území Slovenska, južných oblastí
Čiech a Moravy. Zvyšné oblasti českých krajín
mala na starosti NOFG (Konrád 2011, 73).

V roku 1935 bola zriadená tzv. Kursellova
kancelária, ktorá bola neoficiálnou a zároveň
tajnou súčasťou nemeckého ministerstva za-
hraničia. Jej hlavnou úlohou bolo prenášanie
vplyvu nacistickej strany a SS do aktivít, ktoré
sa týkali zahraničných Nemcov. Táto kancelá-
ria okrem iného priamo riadila politickú čin-
nosť Sudetonemeckej strany (Sudetendeutsche
Partei – SdP) (Kováč 1991, 101). Neskôr sa
však transformovala na tzv. Stredisko na pod-
poru etnických Nemcov (Volksdeutsche Mit-
telstelle – VoMi). VoMi mala na starosti cen-
tralizáciu a dohľad nad všetkými inštitúciami
a spolkami, ktoré sa v nemeckej sfére vplyvu
týkali nemeckej menšiny v zahraničí. Na ria-
diacich postoch tejto organizácie pôsobili čle-
novia nacistickej strany NSDAP a ochranných
oddielov (Schutzstaffel – SS) (Schmaltz 2008).

Pre potreby splnenia úloh, ktoré si VoMi na
Slovensku vytýčila, bol zriadený Inštitút pre
výskum vlasti (Institut für Heimatforschung –
IHF). Oficiálne sídlo IHF bolo v meste Kež-
marok (Käsmark), nachádzajúcom sa na seve-
rovýchode Slovenska. Tento inštitút bol kon-
cipovaný ako inštrument kultúrno-politickej
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centralizácie slovenských Nemcov. K základ-
ným úlohám IHF patrilo zriadenie archívu,
zber fotografických materiálov, vydávanie ná-
rodopisných publikácií (časopisy, monografie)
či nadväzovanie spolupráce s organizáciami,
ktoré mali podobné zameranie (Schvarc 2013).

V období dvadsiatych rokov 20. storočia
sa taktiež začal systematický národopisný vý-
skum huncokárov. Počiatky príchodu tohto
obyvateľstva na územie súčasného Slovenska
spadajú do obdobia prvej polovice 18. sto-
ročia. Vtedy začali zakladať svoje usadlosti
v horskom prostredí malokarpatského poho-
ria (Kantek 2008; Pöss a Fiľo 2017, 5; Slo-
bodová Nováková a Krajčovič 2020). Príchod
huncokárov súvisel predovšetkým s privátnou
kolonizáciou uhorskej šľachtickej rodiny Pál-
fiovcov, ktorá bola v 18. storočí najväčším
pozemkovým vlastníkom v rámci vtedajšej
Bratislavskej stolice (Beranek 1941a, 87). Už
v prvej polovici 19. storočia sa najmä v dô-
sledku preľudnenosti jednotlivých malokarpat-
ských usadlostí presunula časť huncokárov do
oblastí iných pohorí. Podľa súčasných akade-
mických výskumov jednotlivé drevorubačské
rodiny postupne osídlili Strážovské vrchy, Po-
važský Inovec, Tribeč a Pohronský Inovec
(Krajčovič 2020a; 2020b).

Pôvod

Jednou z najčastejších tém výskumu hun-
cokárskeho obyvateľstva bola otázka ich pô-
vodu. Ako prvý sa k tejto problematike vy-
jadril v roku 1926 sudetonemecký etnosociológ
Eugen Lemberg. Vo svojom krátkom článku
s názvom „Národopisný prehľad“ (Volkskund-
liche Übersicht) uviedol, že v lesnom prostredí
malokarpatského pohoria žila skupina drevo-
rubačov a horárov, ktorej členovia pochádza-
li zo severnej Moravy, Sliezska a stredného
Nemecka. Lemberg taktiež naznačil, že časť
vtedajších bádateľov sa domnievala, že táto
komunita mohla mať súvis s nemecky hovoria-
cimi Heanzenmi (Hienzen, Hüenzen), žijúcimi
v danom období predovšetkým na území ra-
kúskeho Burgenlandu. Avšak podľa neho bola
táto hypotéza nesprávna. Identický názor ako
Lemberg (moravsko-sliezsky pôvod huncoká-
rov) mal aj sudetonemecký geograf Gustav
Fochler-Hauke (1937, 174).

V roku 1929 uskutočnil rakúsky historik
Wilhelm Bier krátky výlet na Slovensko, počas
ktorého navštívil aj niektoré sídla malokarpat-
ských huncokárov. Počas konverzácie s jednot-
livými členmi ich komunity zaznamenal aj in-
formácie o pôvode ich predkov. Tí podľa ich
vlastných tvrdení pochádzali z alpských ob-
lastí Štajerska a Horného Rakúska. Zaujímavé
je aj huncokárske vysvetlenie jednotlivých ko-
lonizačných etáp. Podľa nich sa prvým prišel-
com natoľko páčili životné podmienky v Ma-
lých Karpatoch, že o tom podali správu svojím
príbuzným. Bier však k týmto poznatkom pri-
stupoval kriticky, keďže nemal prístup do mat-
rík príslušných farností a taktiež do archívu
Pálfiovskej rodiny (Bier 1930a; 1930b).

Odlišné informácie o pôvode huncoká-
rov zaznamenal nemecký historik a etnograf
Walter Kuhn. V jeho štúdií z roku 1933 je však
možné badať výrazný vplyv nacistickej ideoló-
gie. Dokazuje to jeho tvrdenie o tom, že pred-
kami huncokárov boli príslušníci germánskych
kmeňov Bajuvarov a Alamanov. Ich nemeckosť
bola podľa Kuhna zachovaná vplyvom lesného
prostredia.

Vo svojej neskoršej práci z roku 1941 však
Kuhn už uviedol viac-menej realistickejší ná-
zor na huncokársky pôvod. Podľa neho hun-
cokári pochádzali najmä z okrajových po-
horí Čiech, akými boli Chebsko a Šumava
(Egerland und Böhmerwald). Časť kolonistov
však prichádzala taktiež z východných Álp
(Ostalpen), konkrétne zo Štajerska a Salz-
kammergutu (Kuhn 1941, 24). Možný šta-
jerský pôvod jednotlivých huncokárskych ro-
dín spomenul taktiež nemecký historik Hans
Kaser (1934, 47) a rakúsky kartograf Walter
Neunteufl (1944, 14).

Najrozsiahlejší výskum huncokárskej ko-
munity je spojený s osobou sudetonemeckého
etnografa Franza Josefa Beraneka. V roku 1930
publikoval v poradí druhý článok s názvom
„Nemeckí drevorubači v Malých Karpatoch“
(Deutsche Holzhacker in den Kleinen Karpat-
hen), v ktorom zaznamenal aj informácie tý-
kajúce sa ich pôvodu. Beranek sa pri svojom
výskume snažil využiť aj antroponomastiku.
V rámci tejto metódy skúmal jednotlivé hun-
cokárske rodové mená, aby tak bol schopný zis-
tiť pôvod jednotlivých rodín. Napríklad rodina
Langerovcov mala podľa jeho názoru sliezsky
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pôvod, Reisenauerovci pochádzali z Moravy,
Hirnerovci a Hoferovci prišli z Tirolska. Okrem
toho Beranek zapísal aj tradíciu o huncokár-
skom pôvode, ktorá bola živá u väčšiny členov
ich komunity. Podľa nej ich predkovia prišli
zo Štajerska v dôsledku vojnového konfliktu
medzi rakúskou a uhorskou panovníčkou Má-
riou Teréziou a pruským kráľom Fridrichom II.
Veľkým. V neskorších prácach však Beranek
(1937; 1941a, 87) tvrdil, že táto hypotéza (voj-
noví utečenci) bola nesprávna a okrem toho sa
domnieval, že niektoré huncokárske rodiny po-
chádzali z oblastí Dolného Rakúska.

V období štyridsiatych rokov 20. storo-
čia sa huncokárskej problematike venovala
aj Beranekova manželka a zároveň sude-
tonemecká etnografka Hertha Wolf-Beranek
(1943a; 1943b). V periodiku Nemecké hlasy
(Deutsche Stimmen) uverejnila text, v ktorom
napísala, že huncokári prišli na Slovensko pre-
dovšetkým z dolnodunajsko-štajerského po-
hraničia (niederdonauisch-steirischen Grenzge-
biete) a Sudet. Niektorí členovia komunity
však mohli pochádzať aj z bavorsko-rakúskych
rodov (bairisch-österreichischen Stammes).

Hrozba slovakizácie

Značnú pozornosť venovali viacerí sudetone-
meckí a nemeckí teoretici tematike asimilácie
(Umvolkung) či odnárodnenia (Entvolkung)
nemeckého obyvateľstva žijúceho mimo hraníc
Nemeckej ríše. Proces asimilácie bol podľa ich
názoru spôsobený predovšetkým uzatváraním
zmiešaných manželstiev (Mischheiraten) Nem-
cov s nenemeckým obyvateľstvom (Konrád
2011, 236; Leuschner 1942, 18). Tento trend
pôsobil v konečnom dôsledku negatívne pre-
dovšetkým na demografickú a biologickú situ-
áciu tzv. rozptýleného Nemectva, ku ktorému
boli zaraďovaní aj huncokári (Kuhn 1934, 30).

Hrozbu asimilácie huncokárov s majorit-
ným slovenským obyvateľstvom zaznamenal
ako prvý Wilhelm Bier (1930a; 1930b). Podľa
neho to bolo spôsobené predovšetkým tým,
že nemeckým drevorubačom už viac nebolo
umožnené vyučovať svoje deti prostredníc-
tvom tzv. potulného učiteľa (Wanderlehrer).
Po prvej svetovej vojne bol tento typ vyučova-
nia zakázaný československými úradmi a hun-
cokárske deti boli nútené chodiť do slovenských

škôl. Kvôli tomu už mladšia generácia hunco-
kárskej komunity nebola schopná dostatočne
komunikovať v nemeckom jazyku. Záchranu ja-
zyka podmieňoval Bier predovšetkým tým, že
huncokárom bude umožnené, aby bola otvo-
rená nemecká škola v osade Na Piesku.

Nemecký geograf a orientalista Hugo
Grothe, ktorý sa o huncokároch zmienil vo svo-
jej publikácií z roku 1943, však uvádza odlišné
informácie. Podľa neho čelila asimilácií len
tá časť huncokárskej populácie, ktorá nemala
k dispozícií finančné prostriedky na zaplate-
nie potulného učiteľa. Tým pádom boli takéto
nemajetné rodiny vystavené slovenskému živlu
(Slowakentum). Okrem toho sa Grothe nevy-
hol implementácií nacistickej ideológie. Keďže
podľa neho sa začala národnostná opatera
(völkischer Betreuung) o toto rozptýlené Ne-
mectvo (Streudeutschtums) až v roku 1933
(ibid., 44).

Hrozbu asimilácie z dôvodu absencie ne-
meckej školy zdôrazňovali aj iní autori. Ne-
mecká etnografka Ilona Schewitz vo svojej
práci s názvom Bratislava a okolie: Poloha,
hospodárstvo a Nemectvo (Pressburg und Um-
gebung: Lage, Wirtschaft und Deutschtum)
vyjadrila svoje obavy nad osudom huncokár-
skeho obyvateľstva. Podľa nej smerovala celá
komunita k úplnej slovakizácií (völlige Slo-
wakisierung). Okrem absencie nemeckej školy
uviedla ako dôvod postupnej asimilácie tak-
tiež zmiešané manželstvá. Kvôli tomu dokonca
niektoré drevorubačské usadlosti úplne za-
nikli (holzhauergemeinden völlig verloren ge-
gangen) (Schewitz 1932, 80).

Veľkú pozornosť asimilačným procesom ve-
noval aj Franz Josef Beranek. Ten však na roz-
diel od svojich kolegov pristúpil k tejto prob-
lematike dvojznačne. Vo svojom článku z roku
1929 vyjadril obavu nad postupnou slovaki-
záciou všetkých skupín nemeckého obyvateľ-
stva, ktoré žili na západnom Slovensku. Reč-
nícky sa pýtal, či práve lesné územie Malých
Karpát (kde žili huncokári) nepredstavovalo
pre Nemcov miesto posledného útočiska pred
postupujúcou asimiláciou.

Na ďalšom mieste textu emotívne apeloval
na odbornú aj laickú verejnosť. Ľudia si mali
položiť otázku, či je pre nich skutočne dôležitý
osud drevorubačov, ktorým hrozilo to, že sa
ich nemecká identita rozplynie v slovenskom
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mori. Podľa Beraneka však huncokári ešte
stále mali čisté nemecké charakteristiky. Spô-
sobené to bolo vplyvom špecifického horského
prostredia, ktoré ich chránilo pred slovenským
kultúrnym vplyvom. Na konci článku sa Be-
ranek nevyhol implementácií prenikajúcej na-
cistickej ideológie. Napísal, že huncokári do-
dávali celému vnútrozemiu malokarpatského
pohoria čisto nemecký ráz (rein deutsches
Gepräge). To Beranek považoval za úlohu,
ktorú nemecky hovoriaci drevorubači plnili
v rámci nemeckého vyslania na východ (deu-
tsche Ostsendung). Pod týmto slovným spo-
jením mal pravdepodobne na mysli postupnú
germanizáciu východnej Európy.

O rok neskôr, v článku s identickým náz-
vom, Beranek (1930) vysvetľoval, prečo hun-
cokári neboli asimilovaní. Nemeckú identitu
si zachovali tým, že boli uzavretou (kaste-
nartigen) komunitou, ktorá ešte v 18. storočí
neakceptovala žiadne zmiešané manželstvá.
Milostné vzťahy medzi slovenským a hunco-
kárskym obyvateľstvom boli podľa Beraneka
výnimkou ešte aj v časoch písania jeho textu.
Napriek tomu však časť huncokárskej komu-
nity čelila asimilácií. Týkalo sa to predovšet-
kým drevorubačských rodín, ktoré žili v se-
verovýchodnej časti malokarpatského pohoria.
Podľa názoru Beraneka to bolo spôsobené aj
tým, že v tejto oblasti museli huncokárske deti
navštevovať slovenské školy. Lepšie podmienky
mali huncokári žijúci v juhozápadnej časti Ma-
lých Karpát. V roku 1929 bola otvorená nová
nemecká škola v osade Na Piesku a okrem toho
na niektorých huncokárskych usadlostiach pre-
biehalo aj súkromné vyučovanie. Slovakizácia
časti drevorubačov bola podľa názoru Bera-
neka spôsobená aj tým, že hustota ich sídiel na
severovýchode bola menšia než v južnej a cen-
trálnej časti pohoria. To viedlo k tomu, že hun-
cokári na severovýchode Malých Karpát boli
postupne vo väčšom styku so slovenským oby-
vateľstvom než s členmi svojej komunity.

Text článku končí emotívnym rozhovorom
Beraneka s istou huncokárskou starenou, ktorá
mu povedala, že sa jej vôbec nepáči zaobchá-
dzanie s nemeckou rečou. Tým mala zrejme na
mysli čoraz menšie používanie nemčiny v rámci
drevorubačskej komunity. Beranek ešte s pá-
tosom dodal, že slová tejto ženy zneli ako
výkrik z najhlbšej duše ľudu, ktorý chce aj

naďalej žiť a uvedomuje si hroziace nebezpe-
čenstvo (slovakizáciu). V článku z roku 1937
zaznamenal Beranek aj opačný trend asimilá-
cie. Podľa neho boli huncokári schopní ponem-
čiť niekoľko slovenských rodín (Czermak, Ju-
risch, Matejovitsch, Okruhliza). Odôvodňoval
to tým, že mali obdivuhodnú asimilačnú silu.

Možnej asimilácií huncokárskeho obyvateľ-
stva sa Beranek venoval aj v štyridsiatych
rokoch 20. storočia. V roku 1941 vydal mo-
nografiu s názvom Nemecké osídlenie brati-
slavského kraja (Die deutsche Besiedlung des
Pressburger Grossgaus). V nej opäť vyslo-
vil znepokojenie týkajúce sa budúcej existen-
cie huncokárskej komunity. Naznačil, že môžu
dopadnúť ako nemecky hovoriaci habáni. Po
tomto obyvateľstve totiž v dobe písania jeho
práce ostali už len relikty v podobe rodových
mien a tri habánske dvory (Sobotište, Mo-
ravský Svätý Ján, Veľké Leváre) s istou for-
mou vlastnej samosprávy (Beranek 1941a, 85).
Podľa Beraneka predstavovala pre huncokárov
najväčšiu hrozbu najmä postupná slovakizá-
cia, ktorá smerovala zo severnej strany Malých
Karpát. Kontrastom toho bola situácia v juž-
ných oblastiach pohoria, kde malo dochádzať
k opaku (gegenteil), čiže ponemčovaniu niekto-
rých slovenských rodín (ibid., 88).

Vo vedeckej štúdií z roku 1943 Beranek spo-
menul aj postupnú slovakizáciu huncokárov ži-
júcich na území pohoria Považského Inovca.
Spolu s nimi boli ohrození aj drevorubači, kto-
rých sídla sa nachádzali v okolí mesta My-
java. Asimilačný proces však mali zastaviť v tej
dobe novovznikajúce nemecké školy. Tie mali
podľa Beraneka zariadiť to, aby sa z krvi
(vom Blute) tejto veľmi malej rozdrobenej
skupiny (winzigen Splittergruppe) v budúc-
nosti nestratila ani jedna kvapka (nicht ein
Tropfen verlorengehe). Na druhej strane Be-
ranek vyzdvihoval schopnosť vitality a živo-
todarnej sily nemecky hovoriacich drevoruba-
čov, ktorí častejšie germanizujú slovenských
drevorubačov. S týmto tvrdením úzko súvisí
časť textu, kde Beranek huncokárov označil za
jednu z najzaujímavejších (interessanten), naj-
silnejších (kraftsvollen) a najzdravších (gesün-
desten) častí nemeckého národa. Všetky tieto
výroky je však nutné brať s rezervou, keďže
Beranek v štyridsiatych rokoch 20. storočia
pôsobil na vedúcej pozícií v rámci IHF (Hutton
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1999, 213; Morrisey 2005; Steinweis 2008, 155).
V tomto období taktiež niekoľkokrát prednášal
pred publikom, ktorého súčasťou boli aj pop-
rední nacistickí pohlavári (Beranek 1942).

Postupnú asimiláciu huncokárov na území
Považského Inovca zaznamenal v roku 1937
taktiež neznámy autor, ktorý svoje poznatky
publikoval v periodiku Nemecké hlasy (Deu-
tsche Stimmen). V článku s názvom „Zani-
kajúci jazykový ostrov“ (Untergehende Spra-
chinsel) uviedol, že huncokári boli najprv za-
siahnutí maďarizáciou (Magyarentum), ktorá
prebiehala ešte počas existencie Rakúsko-
Uhorska. Niekoľko čisto nemeckých (rein
deutsch) rodín žilo podľa autora v dobe písa-
nia jeho textu len na drevorubačskej usadlosti
Stará Hora. Na lokalite Biela Bukovina žili
zmiešané (Vermischung) nemecké a slovenské
rodiny. Avšak mladá generácia žijúca na tejto
lokalite sa už považovala sa súčasť slovenského
národa (Untergehende Sprachinsel 1937).

Ľudové rozprávania

Esenciálnou súčasťou sudetonemeckého a ne-
meckého etnografického výskumu bol taktiež
zber ľudových rozprávaní. Poprední etnogra-
fovia pôsobiaci v období tridsiatych a šty-
ridsiatych rokoch na Slovensku považovali
ľudové rozprávania (Volkssagen) za dedičnú
výbavu/genotyp (Erbgut) nemeckého obyva-
teľstva. Tá sa podľa nich dedila z generá-
cie na generáciu a predstavovala akési spoje-
nie nemeckého obyvateľstva žijúceho v zahra-
ničí s domovinou ich predkov (Dubetzky 1943;
Wolf-Beranek 1943c; Zeisel 1943).

Tematika ľudových rozprávaní bola ap-
likovaná aj v rámci výskumu huncokár-
skej komunity. Ako prvý ich začal zapisovať
Walter Kuhn. V roku 1932 uskutočnil krátku
výskumnú cestu po malokarpatskej oblasti, po-
čas ktorej navštívil aj samoty nemeckých dre-
vorubačov (deutschen Holzfäller-Einzelhöfen).
Okrem iného sa mu podarilo zapísať niekoľko
huncokárskych ľudových rozprávaní a povier.
Avšak poznámky zo všetkých jeho ciest, medzi
ktorými sa nachádzali aj tieto rozprávania, sa
podľa jeho vlastných slov stratili v roku 1945
(Camann a Karasek 1981, 42).

Časť Kuhnom zozbieraných ľudových roz-
právaní sa však predsa len zachovala. Niektoré

z nich ešte pred ich stratením publikoval Franz
Josef Beranek v prvej časti svojej dvojdielnej
štúdie s názvom „Príspevky k poznaniu ná-
rodnej povahy nemeckých drevorubačov v Ma-
lých Karpatoch“ (Beiträge zur Kenntnis des
Volkstums der deutschen Holzhacker in den
Kleinen Karpathen). Zaznamenané rozpráva-
nia Beranek (1941b) nepublikoval v huncokár-
skom nárečí, ale v spisovnej nemčine (Hoch-
deutsch). Tematicky sú rozdelené nasledovne:
(1) bosorky a čarodejníci (Hexen und Zau-
berere); (2) zmok (Heinspiegel); (3) zakopané
poklady (Vergrabene Schätze); (4) potres-
tané zločiny (Verstrafter Frevel); (5) duchovia
a strašidlá (Geister und Totenspuk).

Motívy jednotlivých rozprávaní patria
k všeobecne zdieľaným v stredoeurópskej tra-
dícií. Väčšinou sú lokálnymi variantmi povero-
vých rozprávaní, ktoré sú známe aj v prostredí
slovenského etnika. Sú však špecifické tým, že
sú v nich zakomponované huncokárske reálie
(Panczová 2011).

Rozprávanie o bosorkách a čarodejníkoch
vo všeobecnosti ilustruje dobové stereotypy
v medzietnických vzťahoch. Ústredným mo-
tívom tohto príbehu je magické odoberanie
kravského mlieka, ktoré bolo pripisované bo-
sorkám. Istý Slovák pooral drevorubačovi pole
a po vykonaní práce si vypýtal pol litra mlieka,
ktoré chcel dať svojej žene. Keďže drevorubač
toľko mlieka nemal, dal mu aspoň tri deci. Na
druhý deň však drevorubač nebol schopný zís-
kať mlieko od žiadnej zo svojich kráv. Neskôr
sa zistilo, že dobytok začarovala manželka Slo-
váka, ktorá bola zároveň bosorkou (Beranek
1941b).

Povesť o zmokovi (Heinspiegel) je príbe-
hom o nadprirodzenej postave, ktorá koná
v prospech svojho vlastníka (Panczová 2011).
Získať zmoka bolo možné z vajca čiernej
sliepky. Avšak to vajce muselo byť prvé, ktoré
zniesla v noci počas splnu. Človek, ktorý chcel,
aby sa z tohto vajca vyliahol zmok, musel spl-
niť niekoľko postupov. Musel toto vajce no-
siť deväť dní pod ramenom, nesmel jesť nič
iné okrem chleba a nesmel sa modliť. Ak toto
dotyčný splnil, na deviaty deň sa vyliahol
zmok, ktorý mal podobu psa. Jeho majiteľ sa
však nemohol nikdy modliť, inak by ho tento
pes roztrhal. Pre svojho majiteľa bol zmok
schopný vykonať akúkoľvek prácu, avšak za
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jeho služby mu zapredal svoju dušu. Aj v roz-
právaní o zmokovi sa nachádzajú etnické stere-
otypy. Keď sa chcel drevorubač zbaviť zmoka,
bolo mu poradené, aby si ho nechal ukradnúť.
Zlodejom sa napokon stal miestny žid Mojše
(Beranek 1941b).

V rozprávaniach o zakopaných pokladoch
je možné badať dôsledky, ktoré prináša ne-
poctivé zbohatnutie. Podľa povesti boli nie-
kde nad huncokárskou usadlosťou Panský dom
(Herrenhaus) zakopané peniaze. Jedného dňa
prišiel k huncokárovi Josefovi Czermakovi
muž, ktorý o sebe tvrdil, že je mlynárom. Od
Czermaka žiadal nocľah a krompáč. Oboje
mu bolo poskytnuté. Krátko pred polnocou
sa vydal s krompáčom do lesa, ale už sa ni-
kdy nevrátil. Po čase našli krompáč a po ši-
rokom okolí taktiež roztrhané mlynárove šaty.
Podľa rozprávania ho roztrhal neznámy zlý
duch (ibid.). Tento príbeh môže slúžiť ako po-
naučenie o tom, že aj nadprirodzené a temné
sily sa riadia určitými morálnymi zásadami.
Akákoľvek nepoctivá snaha zbohatnúť si vy-
pýta svoju daň (Panczová 2011).

Motívom rozprávania o potrestanom zlo-
čine je urážka Boha. Istému mladíkovi z obce
Píla bola ukradnutá krava. Keď ju išiel hľa-
dať, pristavil sa pri jednom kríži a snažil sa
nadviazať komunikáciu s Bohom. Mladík po-
vedal, že ak existuje Boh, tak ten musí vedieť,
kde má hľadať svoju kravu. Postava ukrižo-
vaného Ježiša však neodpovedala. Mladík vzal
kameň a hodil ho do Spasiteľa (Heiland). Po
tomto čine však mladík už viac nebol schopný
normálne chodiť a do konca života kríval (Be-
ranek 1941b).

Ústredným motívom rozprávaní o duchoch
a strašidlách je smrť. Viera v to, že mŕtvi sa
snažia nadväzovať kontakty so živými, je do-
ložená na celom svete. Sprievodným javom ta-
kýchto kontaktov sú fyzické prejavy zosnulých,
ktoré priamo ohrozujú živých ľudí. Ide najmä
o duše ľudí, ktorí zomreli násilnou či predčas-
nou smrťou (Panczová 2011). Riziko drevoru-
bačského povolania so sebou častokrát prináša
ťažké úrazy, ktoré sú v niektorých prípadoch
až smrteľné. Takáto situácia je zaznamenaná
aj v rozprávaní o drevorubačovi Mitschneide-
rovi, ktorý počas práce nešťastnou náhodou
zabil svojho kamaráta Webera. Duša nebo-
hého však nenašla pokoj, keďže jeho vdova po

skončení pohrebu počula každú noc medzi je-
denástou a dvanástou hodinou výkrik Ulte
(Beranek 1941b). Podľa všetkého tento kon-
tinuálny jav predstavoval akési posmrtné zvo-
lanie nebohého na svoju manželku.

Miestom nadprirodzených javov boli podľa
huncokárskej tradície aj cintoríny. Dôkazom
toho je rozprávanie o kaplnke nazývanej Altar,
ktorá sa nachádzala v blízkosti Kolárskeho vr-
chu (Wagnerberg). Na tomto mieste sa nechá-
vali pochovávať baníci, ktorí kedysi pracovali
v bani na zlato (Goldbergwerk). Podľa roz-
právania sa stávalo, že keď niekto popri tomto
pietnom mieste prechádzal, tak bol vystrašený
jedným alebo dvoma duchmi zosnulých baní-
kov (ibid.).

Tematike huncokárskych ľudových rozprá-
vaní sa venovala aj Hertha Wolf-Beranek
(1943a). Tá sa v rámci svojho výskumu zame-
rala na ľudové príbehy drevorubačov žijúcich
v Považskom Inovci. Rozprávania, ktoré Wolf-
Beranek uverejnila v periodiku Nemecké hlasy
(Deutsche Stimmen), je možné rozdeliť nasle-
dovne: (1) čarodejnica (Hexe); (2) zmok (Hein-
spiegel); (3) pes s veľkými horiacimi očami
(Hund mit grossen glühenden Augen); (4) stra-
šidlo (Gespenstern).

Rozprávanie o bosorke je príbehom o tom,
ako sa istá žena chcela naučiť čarovať. Toto
umenie ju začal učiť jeden muž. Sotva začala,
do vnútra jej domu cez zatvorené okno nepres-
tajne skákal čierny pes. Tento jav natoľko vy-
strašil ľudí, ktorí žili spolu so ženou v tomto
dome, že sa dali na útek. Nastrašila sa aj za-
čínajúca čarodejnica a aby zistila o čo ide, tak
odišla do obce Hrádok za svojím učiteľom. Me-
dzitým jej manžel, ktorý nevedel o jej akti-
vitách, odišiel za istým mužom, ktorý žil na
Morave. Chcel od neho získať pomoc. Tento
Moravan ho informoval o tom, že jeho man-
želka sa čoskoro stane čarodejnicou. Príbeh sa
končí tým, že muž prišiel domov a svoju man-
želku za čarovanie potrestal bitkou (ibid.).

Postava zmoka bola známa aj pre drevo-
rubačov žijúcich na území Považského Inovca.
Wolf-Beranek poznamenala, že od dôveryhod-
ného zdroja zistila, že zmok je služobníkom
diabla. Bol malého vzrastu a bol schopný sa
schovať na nečakaných miestach. Motívom roz-
právania je kôň, ktorý zo dňa na deň prestal
počúvať svojho majiteľa – kočiša. Kočiš robil
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čo mohol, avšak kôň išiel neustále opačným
smerom, než chcel. Keď kočišovi došla trpezli-
vosť, tak sa snažil zistiť, čo sa deje. Napokon
zistil, že v uchu jeho koňa sa usadil zmok, ktorý
ho riadil (ibid.).

Príbeh o psovi s veľkými horiacimi očami
získala Wolf-Beranek priamo od drevorubačov,
ktorých navštívila na rúbanisku počas ich po-
poludňajšej prestávky. Tí jej opísali, ako jed-
ného dňa ležali a zrazu k nim prišiel jeden
veľký čierny pes s veľkými horiacimi očami
a huňatým chvostom. Drevorubači sa z prvot-
nej hrôzy rýchlo spamätali a dali sa na útek.
Rozprávanie o takejto kreatúre (veľký čierny
pes s horiacimi očami) je rozšírené po celom
svete (Altrichter 1931; Peuckert 1928; Stone
2005). Niektorí sa domnievajú, že má spoji-
tosť s diablom a zároveň je poslom blížiacej sa
smrti (Simpson a Roud 2000, 25).

V poslednom príbehu, ktorý Wolf-Beranek
zaznamenala, vystupuje strašidlo. Jedného
dňa išli dvaja mladíci z obce Hrádok do dre-
vorubačskej usadlosti Biela Bukovina. Zrazu
sa však oproti nim zjavila starena s bielou
šatkou na hlave. Jej postava menila výšku.
Raz bola vysoká tridsať metrov a vzápätí bola
malá. Tento cyklus sa opakoval celkovo tri
razy. Mladíci si spomenuli na zásadu, že ak
niekto stretne strašidlo, tak nesmie zísť z cesty.
Rozhodli sa pokračovať v kráčaní, ale strašidlo
nezmizlo. Odrazu mladíci pocítili ľadový chlad
a každý jeden z nich dostal ranu dvoma prs-
tami po nose. Keď sa z tohto fyzického útoku
spamätali, príšerný zjav už bol preč (Wolf-
Beranek 1943a).

Záver

Analýza národopisných prác sudetonemeckých
a nemeckých autorov priniesla niekoľko zistení.
Podľa tém jednotlivých kapitol mojej štúdie
je evidentné, že bádatelia pôsobiaci v dvad-
siatych až štyridsiatych rokoch 20. storočia sa
v rámci svojho výskumu huncokárskej komu-
nity venovali predovšetkým otázke ich pôvodu,
hrozbe slovakizácie a taktiež zberu ľudových
rozprávaní.

Pri zisťovaní pôvodu nemecky hovoriacich
drevorubačov u výskumníkov nepanovala jasná
zhoda. Ako logické sa však javí byť zhodno-
tenie Franza J. Beraneka, ktorý vo svojom

článku z roku 1930 uviedol, že jednotlivé hun-
cokárske rodiny sa od seba navzájom odlišo-
vali rozdielnym pôvodom ich predkov. Z tohto
tvrdenia vyplýva, že huncokárska identita sa
neodvodzovala od jednej konkrétnej domoviny,
ale od ich profesie (drevorubačstvo), nemec-
kého jazyka a života v lesnom prostredí.

Dôležitou tematikou v rámci národopis-
ného výskumu bola slovakizácia. Výskum-
níci sa v podstate jednotne zhodli v tom,
že časť huncokárskeho obyvateľstva už pod-
ľahla asimilácií s väčšinovým obyvateľstvom.
Tento spoločenský jav pripisovali predovšet-
kým nedostatočnému vzdelávaniu drevoru-
bačských detí v ich materinskom (nemeckom)
jazyku. Jazyk je totiž dôležitým etnoidenti-
fikačným prvkom a od miery jeho používa-
nia závisí zachovanie identity jednotlivých ná-
rodnostných skupín a etník. Pre viacerých
výskumníkov bolo zastavenie slovakizácie ne-
mecky hovoriacich drevorubačov dôležité aj
z ideologických príčin. Huncokárov pokladali
za súčasť germanizačných procesov, ktoré mali
viesť k nacistickému ponemčeniu východnej
Európy.

Za neoddeliteľnú súčasť národopisného vý-
skumu je aj v súčasnosti považovaný zber ľu-
dových rozprávaní. Sudetonemeckí a nemeckí
národopisci považovali ľudové rozprávania za
nehmotné dedičstvo nemeckého obyvateľstva,
ktoré ich priamo spájalo s krajinami pôvodu
ich predkov. U jednotlivých bádateľov (najmä
Beranek) je navyše možné pozorovať ich sklon
využívať folklór k tomu, aby istým spôso-
bom ospravedlňovali postupné plánovité za-
čleňovanie etnických Nemcov do Tretej ríše.
Toto je hlavnou príčinou logického prepoje-
nia mnou skúmaných tém (pôvod, asimilá-
cia/slovakizácia, ľudové rozprávania) v rámci
dobového diskurzu. V jednotlivých huncokár-
skych príbehoch, ktoré zaznamenali a zapísali
manželia Beranekovci, je možné postrehnúť
niekoľko prvkov. Niektoré nadprirodzené po-
stavy (stará žena, veľký čierny pes s horiacimi
očami), ktoré vystupujú v drevorubačských
rozprávaniach, je možné nájsť aj v slovenskom
či celosvetovom folklóre. Okrem toho majú
rozprávania často poučný charakter a odrážajú
medzietnické vzťahy.
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Úvod

V úvodu textu je třeba zmínit, že své vý-
zkumné zkušenosti jsem získala primárně

v terénu při realizaci výzkumných aktivit bě-
hem studia na Katedře politologie Fakulty me-
zinárodních vztahů VŠE v Praze. Výzkumy,
kterých jsem se účastnila, byly tedy z hlediska
cílů zaměřeny čistě politologicky a nikoliv et-
nologicky/antropologicky. Tato okolnost však
nemá vliv na etnologickou/antropologickou re-
levanci tohoto textu, jelikož článek je zaměřen
metodologicky a jeho přidanou hodnotou má
být sdílení výzkumných zkušeností získaných
během terénního výzkumu ve specifickém pro-
středí, tj. v prostředí krajně pravicových sku-
pin či hnutí.

Své výzkumné cesty mezi lety 2015 a 2016
jsem podnikala jako členka výzkumného týmu
v rámci projektu s názvem „Strategie a taktiky
současné české krajní pravice: Vzkříšení ,černé
internacionály‘ “. První cestu jsem realizovala
do regionu Lazio v Itálii, jejímž cílem bylo ne-
zúčastněné pozorování akcí v rámci výročí his-
torické události „Pochodu na Řím“ a navázání
kontaktu se skupinou Casa Pound. Dále jsem
v rámci programu ERASMUS strávila zimní
semestr 2015 na Boloňské univerzitě. Během
tohoto pobytu jsem měla možnost provádět te-
rénní výzkum v severní i střední Itálii (zejména
v regionech Emilia-Romagna, Abruzzo a La-
zio), a to jak v univerzitním prostředí, tak
mimo něj. Výzkumný fokus zde směřoval na
politickou stranu Lega a hnutí Casa Pound.
Účastnila jsem se také několika ohlášených

demonstrací v České republice (zejména v měs-
tech Praha a Brno).

Cílem tohoto textu je nejen popsat úskalí
a specifika terénního výzkumu ve zvoleném
prostředí, ale i představení vybraných aspektů
tohoto typu výzkumu a konfrontace jejich
ustálených definic či zásad s vlastní výzkum-
nou zkušeností. V rámci článku zazní i pole-
mika s ohledem na pojetí a etiku terénního
výzkumu: část článku bude věnována otevře-
nosti výzkumu a etickému aspektu ve spojení
s daty kriminalizující povahy. Dále bude pozor-
nost zaměřena na specifika vstupu do prostředí
krajně pravicových hnutí. Závěr článku bude
věnován zásadám a partikularitám vedení roz-
hovorů ve zmíněném terénu.

Vzhledem k tomu, že v textu hojně zaznívá
termín „krajně pravicová uskupení“ (konkrétně
pak skupiny či hnutí), dovolím si zde připojit
stručný teoreticko-politologický exkurz. V sou-
dobé politické a historické vědě nacházíme pro
zmíněná uskupení množství terminologických
vymezení. Můžeme se setkat s širokým spek-
trem pojmů a atributů spojovaných (nikoliv
však výlučně) s těmito uskupeními. Jedná se
o přívlastky jako „extrémistická“, „radikální“,
„antisystémová“, „populistická“, „neofašistická“,
„postfašistická“ nebo „neonacistická“ (viz např.
Ignazi 2003; Mareš 2003; Mudde 2002; Sar-
tori 2005). Tento terminologický pluralismus
je příznačný právě pro pravděpodobně nejpo-
pulárnější termín „krajní pravice“. Ten je nej-
všeobecnější, nejméně normativní a umožňuje
tak badatelům největší flexibilitu s ohledem na
výběr zkoumaného uskupení. I náš výzkumný
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tým se k využití tohoto termínu v rámci
výše zmíněného výzkumného projektu uchýlil.
V odborné literatuře je popsáno mnoho defi-
ničních rysů a charakteristik krajní pravice, od
její ideologie, přes důvody vzestupu jednotli-
vých stran, až po profilaci jejích členů a pří-
vrženců. Do výzkumu jsme zařadili uskupení,
která z hlediska ideologie bylo možné označit
za radikální krajní pravici, v některých přípa-
dech se jednalo i o uskupení otevřeně antisys-
témová.

Pro dokreslení kontextu článku zde ve
zkratce uvedu i cíl původního politologicky
zaměřeného projektu. Výzkumným záměrem
našeho týmu bylo provedení analýzy, která
by byla schopná rozebrat existující spolupráci
a možnosti, či překážky spolupráce krajně pra-
vicových subjektů na evropské úrovni. Vý-
zkum si kladl za cíl odpovědět na otázku, zda
byl v době výzkumu (převážně v roce 2015)
prostor pro hlubší spolupráci mezi krajně pra-
vicovými stranami na evropské politické scéně.
Z toho vyplývaly následující podotázky: Je
možné, aby se soudobá parlamentní krajní pra-
vice, tj. jak její radikální proudy, tak antisysté-
mové proudy, sjednotila? Jaké jsou podstatné
rozdíly, a kde jsou průniky z hlediska ideologie,
programu či strategie? Jaké jsou hlavní pře-
kážky hlubší spolupráce?

Zároveň jsem se však badatelsky zajímala
(i po skončení výzkumného projektu) o další
skupiny a hnutí, tj. nikoliv pouze strany, jež
byly relevantní pro výzkumný projekt. Příkla-
dem takového uskupení je hnutí Casa Pound.
Jedná se neofašistické italské hnutí, jež inspi-
ruje i mladé aktivisty české radikální a antisys-
témové pravice, kteří se pokoušejí znovu hledat
své vzory v Itálii a přebírat úspěšné aktivis-
tické strategie a taktiky (Dlouhý 2015).

Terénní výzkum

Jak je patrno již z úvodu, výzkum využíva-
jící kvalitativní metody v terénu není v dnešní
době už zdaleka příznačný pouze pro etno-
logii či kulturní a sociální antropologii. Te-
rénní výzkum je využíván i v rámci jiných
humanitních disciplín (politologie, sociologie
apod.). Existují výzkumné cíle, které není ba-
datel schopen naplnit takříkajíc „z pohodlí
vlastní židle“, a je zapotřebí vyrazit do terénu

nehledě na vědní disciplínu. Podle Touška
(2012, 25–26) je terénní výzkum za využití pri-
mární metody zúčastněného pozorování tra-
dičně chápán jako to, co odlišuje antropolo-
gii od ostatních sociálně-vědních disciplín. Pro
dovysvětlení svého tvrzení Toušek s nadsáz-
kou dodává, že zatímco sociolog měří od svého
pracovního stolu abstraktní souvislosti mezi
kvantitativními daty (trochu nepatřičně též
nazývanými „tvrdá data“), jejichž „sběr“ sám
neprováděl, a vytváří závěry o lidech či sociál-
ních jevech, které nikdy neviděl či nezažil, tak
antropolog, resp. etnograf provádí převážně in-
terpretace kvalitativních dat (velmi nepatřičně
též nazývaných „měkká data“) o lidech, se kte-
rými byl dlouhodobě v přímé a blízké inter-
akci, a jevech, které sám zažil či se stal jejich
svědkem. Dle mého názoru (a tento text jej
dokládá) se ale v dnešní době, kdy se v akade-
mickém diskurzu humanitních věd upírá stále
větší pozornost k „ jednání lidí“, kvalitativní
metody terénního výzkumu (dříve výsostně
antropologické/etnologické) stále častěji vyu-
žívají i v rámci jiných společensko-vědních dis-
ciplín (viz např. Dlouhý 2015).

V této části textu bych ráda upřela po-
zornost na samotný pojem „terénní výzkum“.
Podle Pavláska a Noskové (2013, 11) panuje
kolem tohoto pojmu jistá nejednoznačnost.
Je jím totiž označován jak dlouhodobý sta-
cionární výzkum, tak je v současnosti běžně
používán pro jakékoliv získávání dat „mimo
domov“. První varianta (tj. dlouhodobý staci-
onární výzkum), obnášející i dlouhodobé zú-
častněné pozorování, resp. etnografii, je bo-
hužel často jen věčným přáním a prázdnou
deklarací než důsledně aplikovanou praxí. Jako
by heslo „čas jsou peníze“ bylo i heslem sou-
časných antropologů/etnologů (ibid., 12). Hirt
(2012, 11) také hovoří o dlouhodobém sta-
cionárním výzkumu jako o metodologickém
konceptu postaveném na „zúčastněném pozo-
rování“. Dodává však, že obnáší práci s pri-
márními daty, čili s informacemi získanými sa-
motným badatelem v rámci přímého kontaktu
s informátory. Stejný problém s termíny exis-
tuje například i v němčině. O nejednotnosti
používání tohoto termínu svědčí i to, že Bre-
nich (2001, 87–95) zahrnuje do „terénního vý-
zkumu“ jak interview a zúčastněné pozorování,
tak písemné dotazování.
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Vzhledem ke zmíněné nejednoznačnosti
pojmu „terénní výzkum“ cítím potřebu speci-
fikovat, jak je chápán v tomto textu. V rámci
mých výzkumných cest do terénu bylo jed-
ním z cílů zmapovat a pochopit vnímání světa
(i historie) vybranými krajně pravicovými ko-
munitami. Využívala jsem při tom zejména
metody zúčastněného pozorování a vedení
rozhovorů (většinou polostrukturovaných, ale
i neformálních), tj. pouze metody spojené
se získáváním informací samotným badatelem
přímo v terénu a v přímém kontaktu s infor-
mátory/respondenty. V mém případě se ne-
jednalo o dlouhodobý stacionární výzkum, ale
spíše o řadu výzkumných cest. Jednotlivé po-
byty v lokalitě se pohybovaly v řádech dnů,
týdnů, ale i měsíců.

Vstup do prostředí

Obecně lze tuto fázi výzkumu označit za zcela
klíčovou, jelikož výrazně ovlivní možnosti re-
alizace výzkumu, kvalitu získaných dat a po-
tažmo i výsledky výzkumných aktivit. Je tedy
bezpodmínečně nutné, aby této fázi přecházela
důkladná příprava. V první řadě by se mělo
jednat o přípravu v podobě studia dostup-
ných pramenů, literatury i digitálních zdrojů
o krajně pravicové skupině, se kterou se ba-
datel chystá přijít do kontaktu. Tyto materi-
ály by měly zahrnovat jak informace ohledně
proklamovaného ideologického zaměření sku-
piny, tak historického exkurzu s ním souvise-
jícího. Badatel by měl mít maximální pově-
domí o tom, na co skupina historicky navazuje
(strana/hnutí/osobnost apod.) a jaká je její in-
terpretace dějin. Nesmí být opomenuto ani dů-
kladné studium v oblasti proklamovaného ide-
ologického směřování, tj. velká pozornost by
měla být věnována nejen zmíněné historické
oblasti, ale i té politické. Dalším důležitým
aspektem by mělo být také studium webo-
vých stránek a profilů jednotlivých uskupení
(nebo jejich členů) na internetu a sociálních
sítích (mají-li je). Posledně zmiňované velice
přispívá k tomu, aby badatel lépe odhadl „uza-
vřenost“ a případnou agresivitu vůči nečlenům
konkrétní skupiny. Lze to též odhadnout na zá-
kladě způsobu komunikace či sebeprezentace
skupiny na webových profilech. Neméně dů-
ležitou informací, kterou lze z internetu také

často vyčíst, je adresa sídla uskupení nebo při-
nejmenším jméno kontaktní osoby, na kterou
se badatel může obrátit.

V rámci „předvstupní“ fáze doporučuji
kromě výše zmíněného studia také kontakt
s dalšími badateli (je-li to možné), kteří mají
již se zvoleným krajně pravicovým uskupením
zkušenost. Podobně jako v mém případě kon-
takt se zkušenějšími výzkumníky výrazně po-
může vyvarovat se chyb, které například jiný
badatel udělal a znemožnilo mu to (či velice
ztížilo) vstup do prostředí. Badatel se do-
zví, zda je skupina vstřícná, na co si dát při
svém vystupování pozor, jakým tématům se
vyhnout a nač dbát, než se výzkumník roz-
hodne vyrazit do přímého kontaktu se členy
zvoleného uskupení.

Posledním aspektem, na který by se měl
výzkumník v průběhu „předvstupní“ fáze za-
měřit, je vlastní osoba. A to z hlediska do-
savadní akademické činnosti (především pub-
likační), vzhledu, sexuální orientace i původu.
V tomto ohledu je důležité předem zjistit, o ja-
kou skupinu se z ideologického hlediska jedná,
tj. zda jde o skupinu (neo)nacisticky/naciona-
listicky či (neo)fašisticky laděnou. Od toho se
pak často odvíjí i relevance zmíněných oblastí
týkajících se vlastní osoby.

Rasový původ a s tím související možné
židovské kořeny jsou pro badatele relevantní
především při vstupu do skupin, které kladou
ideologicky důraz na čistotu krve národa (ob-
jevují se pojetí na úrovni státu či celé Evropy).
Například u skupin, které považují židy za
„škůdce“, je pak zapotřebí dát si pozor nejen na
vlastní původ, ale i na značky oblečení, které
badatel bude mít při kontaktu s takto vyhra-
něnou skupinou na sobě. Některé značky oble-
čení mohou mít ve světě zvolené komunity tzv.
„židovský cejch“ s ohledem na svou vlastnic-
kou strukturu uskupením označenou za židov-
skou. Vzhledem k náročnosti a nemožnosti do-
hledávání či zjišťování informací ohledně vlast-
nické struktury jednotlivých značek oděvu, bot
apod. je pro badatele výhodnější vydávat se
do terénu v nenápadném a značkami neozna-
čeném oděvu.

Hovoříme-li o vzhledu badatele při vstupu
do terénu, zahrnuje nejen již výše zmíněný
oděv, ale i skutečnost, zda je badatelem muž
či žena. Ženy mohou být při výběru zkoumané
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krajně pravicové skupiny omezeny. Některá
uskupení mohou být tradičně konzervativně
laděna a mohou ženě přisuzovat pouze roli
matky a ochranitelky domácnosti (což je ale
v očích členů takto laděných skupin úctyhodná
a důležitá role). To však znamená, že ženě ne-
přísluší zapojovat se do politického života, ne-
potřebuje být příliš vzdělaná apod. Ze strany
členů některých uskupení tak může dojít mini-
málně k despektu vůči badatelce nebo přímo
k její ignoraci a odmítnutí komunikace s ní.
V souvislosti se vzhledem badatele zmíním
ještě jednu důležitou oblast a tou jsou dnes
velice rozšířená tetování. V případě, že má ba-
datel viditelné tetovaní, je potřeba dát si po-
zor, zda jeho symbolika není v rozporu s ide-
ologií zkoumané skupiny. Zároveň by měl být
výzkumník připraven, že není-li symbolika te-
tování na první pohled zjevná, bude na ni do-
tazován. Je tedy dobré se na podobné dotazy
předem připravit.

Krátce se zde zmíním i o relevanci sexu-
ální orientace badatele. V případě, že badatel
není „tradičně heterosexuální“, je lepší se o ori-
entaci nezmiňovat. Krajně pravicové skupiny
a hnutí jsou zpravidla konzervativně založené
a vůči LGBT+ komunitě značně netolerantní.
Každý výzkumník by se měl tedy zamyslet
i nad vlastním aktivismem v této oblasti, který
by mohl být jednoduše dohledatelný na in-
ternetu či v rámci profilů na sociálních sítích
(např. v podobě proklamované účasti na růz-
ných akcích/průvodech nebo účasti v podobně
tematicky zaměřených skupinách). Při zane-
dbání zmíněného by se výzkumník v prostředí
některých konzervativních krajně pravicových
uskupení mohl ocitnout i v přímém ohrožení.

Posledním aspektem „předvstupní fáze“,
který nesmí žádný badatel opomenout před
kontaktem s jakoukoliv krajně pravicovou sku-
pinou či hnutím, je vlastní předchozí publi-
kační činnost. Badatel musí počítat s tím, že
v počáteční fázi kontaktu s vybraným krajně
pravicovým uskupením bude jeho publikační
činnost důkladně lustrována a posuzována.
Zmíněné může zásadně ovlivnit ochotu členů
uskupení s výzkumníkem komunikovat a záro-
veň hrozí, že s ním kontakt zcela ukončí. Au-
toři, kteří se krajní pravici věnují dlouhodobě,
musí často počítat s tím, že terénní výzkum
mohou realizovat pouze jednou až dvakrát,

a mělo by tak být ideálně na počátku jejich
výzkumné činnosti, když ještě nenesou „ná-
lepku“ přidělenou krajně pravicovou komuni-
tou jako autorů „píšících bludy“ či „nepravdy“,
které zpravidla nekorespondují s populisticky
proklamovaným postojem jednotlivých krajně
pravicových skupin. Nejedná se však o pra-
vidlo, je pouze důležité sledovat ohlas krajně
pravicové komunity na vlastní předchozí pu-
blikační činnost a být si případně vědom, že
vyvolala-li vlnu kritiky, bezpečný vstup do te-
rénu může být výzkumníkovi navždy znemož-
něn.

Jak je patrno z výše zmíněného, i pouhá
příprava před samotným vstupem do terénu
vyžaduje ze strany výzkumníka nemalé ná-
roky. Poté následuje samotný moment vstupu
do prostředí a kontakt se zvoleným krajně
pravicovým uskupením. Na základě vlastních
výzkumných zkušeností doporučuji následující
způsoby vstupu do terénu: (a) pomocí tzv.
gatekeepera, (b) díky své vlastní vynalézavosti
nebo (c) díky dovednosti, která je danou sku-
pinou ceněna a badatel ji ovládá.

(a) Ke vstupu do terénu za pomoci gate-
keepera není potřeba nic zásadního dodávat.
Jedná se o kontakt s uskupením za pomoci člo-
věka, který je přímo členem vybrané skupiny,
nebo člověka, který je s ní v těsném kontaktu,
a má její důvěru. Gatekeeper badatele před-
staví a případně se za něj zaručí. Najít gate-
keepera je však v prostředí krajně pravicových
skupin či hnutí velice vzácné a nesnadné, proto
je úspěšný vstup do terénu nejčastěji spojený
s velkou dávkou štěstí badatele.

(b) V souvislosti s tímto bodem se výzkum-
níkovi vyplatí zejména důkladná předchozí pří-
prava, díky níž bude moci členy uskupení za-
ujmout (projevením znalosti historie státu, ve
kterém skupina působí; otevřeným přístupem;
projevením upřímného zájmu o aktivity sku-
piny apod.).

(c) Posledním z výše zmíněných způsobů
vstupu do terénu je znalost dovednosti, již vý-
zkumník ovládá a jež je danou skupinou oce-
ňována. Tato dovednost následně zaručí ba-
dateli získání respektu v očích členů zvolené
krajně pravicové skupiny/ hnutí. Za tyto do-
vednosti můžeme v případě zahraničních vý-
zkumů označit např. vysoký stupeň znalosti
místního jazyka nebo ovládání sportu, kterému
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se členové vybrané skupiny věnují (např. bo-
jové sporty, veslování).

Otevřený vs. skrytý výzkum
a etika výzkumníka

V následující části textu bych se ráda krátce
věnovala problematice volby výzkumníka mezi
otevřeným a skrytým výzkumem v prostředí
krajně pravicových uskupení. Zároveň se zde
budu také okrajově zabývat etickým aspek-
tem výzkumu v případě, že se badatel setkává
s daty kriminalizující povahy.

Formalizované procedury a pravidla vý-
zkumné etiky vedou dnes výzkumníky jed-
noznačně k provádění otevřených výzkumů
(např. TCPS 2018). Hovoříme-li o výzkumu
v terénu krajně pravicových skupin či hnutí,
jsem zastáncem spíše otevřeného či polo-
skrytého výzkumu. V tomto ohledu lze po-
užít i termín tzv. selektivní informovanosti
(Bernard 2006, 358) nebo parciální pravdy
(Barton 2011; Thorne 1980).

Identita výzkumníka nemůže zůstat uta-
jena z důvodů již zmíněných v předchozí části
textu. Vzhledem k tomu, že je výzkumník
při vstupu do terénu v drtivé většině pří-
padů prověřován, je jednoznačně žádoucí, aby
(i s ohledem na svou bezpečnost) neskrýval
svou identitu a oznámil svůj záměr dozvědět se
o skupině více. Otázkou je, zda je žádoucí se-
znamovat jednotlivé informátory i s detaily vý-
zkumného projektu (konkrétními cíli apod.).
Zde bych volbu ponechala na jednotlivých ba-
datelích. Výzkumník by měl důkladně promys-
let, zda je tento krok bezpodmínečně nutný
a nevytvoří v konkrétním případě spíše více
překážek. Zpravidla má badatel na výběr mezi
dvěma variantami. Prvním řešením je rozhod-
nutí, že si zachová své výzkumně-etické svě-
domí a nebude vybočovat z trendu etiky ote-
vřených výzkumů. V rámci druhé varianty
badatel volí méně otevřený přístup, aby ne-
riskoval znemožnění vstupu do některých te-
rénů či vznik překážek s ohledem na pou-
žití metody zúčastněného pozorování. Na toto
hrozící riziko otevřeného výzkumu v terénu
ve svém textu upozorňují i Hejnal a Lupták
(2013, 139), nikoliv však ve vztahu ke kon-
krétnímu prostředí, ale s ohledem na jakýkoliv
terén.

Hovoříme-li o etických dilematech, je pří-
hodné zmínit v této části také etiku výzkum-
níka ve vztahu k datům kriminalizující povahy,
se kterými může výzkumník přijít v průběhu
svého pobytu v tomto typu terénu do kon-
taktu. Prostředí krajně pravicových skupin či
hnutí nelze jednoznačně označit za prostředí
deviantních skupin. Nelze však ani vyloučit,
že by výzkumník v rámci zúčastněného po-
zorování mohl přijít do styku s eticky pro-
blematickými daty. Adler (1985) popisuje tři
typy takovýchto dat: „provinilé vědění“ (guilty
knowledge), „provinilé pozorování“ (guilty ob-
servation) a „provinilé jednání“ (guilty action).
V prvním případě má badatel pouze pově-
domí, že byl spáchám trestný čin či přestu-
pek. V druhém případě je výzkumník přímým
svědkem tohoto činu a ve třetím případě se
pak páchání zmíněných činností přímo účastní.
V této souvislosti musím souhlasit s vědecko-
etickým přístupem, který ve svém textu hájí
Hejnal a Lupták (2013, 141). Ti radí tento typ
dat vůbec nezmiňovat nebo přísně anonymi-
zovat. Výzkumník by se neměl stavět do role
soudce, jeho jediným cílem by mělo být poro-
zumět.

Zásady vedení rozhovorů (nejen)
v prostředí radikálních skupin

Bez ohledu na zvolený typ vedeného rozhovoru
(bibliografického, strukturovaného, polostruk-
turovaného, zaměřeného atd.) existuje v od-
borné literatuře množství autorů, kteří radí
v podobě mnoha pouček i doporučení, jakým
způsobem rozhovory realizovat (např. Ritchie
a Lewis 2003; Schütze 1999; Toušek 2012; Va-
něk, Mücke a Pelikánová 2007). Někteří au-
toři zároveň radí, čeho by se měl výzkumník
naopak vyvarovat. Dle mého názoru je však
„univerzálních zásad“ obecně aplikovatelných
na vedení rozhovoru jen velmi málo. Výzkum-
ník by se měl samozřejmě na samotnou reali-
zaci vždy připravit v maximální možné míře.
Zároveň by ale měl předem počítat s nejrůzněj-
šími scénáři a předem si promyslet své jednání
alespoň v nejvíce kritických variantách (odmít-
nutí ze strany informátora, agresivního jednání
apod.). Na základě svých zkušeností z terénu
krajně pravicových uskupení se do značné míry
mohu ztotožnit s výčtem doporučení vedení
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polostrukturovaných rozhovorů (mnou nejčas-
těji využívanou metodou), která ve svém textu
uvádí Toušek (2012, 69–70):

(a) Jde-li o individuální rozhovor, zamezte
přítomnosti dalších osob, pokud je to možné.

(b) Vždy respondenta/informátora ujis-
těte, že neexistují dobré nebo špatné odpovědi,
ale pouze odpovědi.

(c) Rozhovor zkuste začít obecnou nepří-
mou otázkou, která aktéra „rozpovídá“.

(d) Otázky nečtěte z papíru, ale formulujte
je vlastními slovy, dle kontextu měňte jejich
pořadí a pokládejte nové otázky vyplývající
z průběhu rozhovoru.

(e) Respondentovi/informátorovi nechte
dostatečný prostor a čas na jeho vlastní od-
pověď, zbytečně mu neskákejte do řeči a ne-
spěchejte na něj.

(f) Nebojte se zakročit, když se příliš vzdálí
od tématu.

(g) Je-li to možné, použijte nepřímou
otázku spíše než přímou.

(h) Stimulujte respondenta/informátora
k rozvíjení odpovědí prostřednictvím sondo-
vání (tj. různými způsoby rozvíjení odpovědí
do hloubky).

(i) Vyvarujte se používání odborných ter-
mínů, cizích a slangových slov, pokud je nepo-
užívá sám respondent/informátor.

(j) Věnujte pozornost vlastní intonaci
a dikci, stimulujte dynamiku rozhovoru vhod-
ným neverbálním chováním.

(k) Prokazujte zájem, pochopení, ale ne-
bojte se říct vlastní názor, vyžaduje-li to situ-
ace.

Budeme-li v souvislosti s výše uvedeným
výčtem dále hovořit již pouze ve vztahu k te-
rénu krajně pravicových uskupení, je potřeba
zdůraznit, že s ohledem na bod (k) musí být
výzkumník velice opatrný a spíše rezervovaný.
Vyjadřování vlastních soudů a názorů ze strany
výzkumníka je lepší (pokud to lze) se zcela
vyhnout. Na základě zkušeností získaných ve
zmíněném specifickém terénu uvádím následu-
jící rozšíření seznamu doporučení pro toto pro-
středí:

(l) Otevřenost a vřelý přístup ze strany ba-
datele: je dobré projevovat názorovou nezauja-
tost, nesoudit, nevyjadřovat nesouhlas (např.
s ideologií respondenta/informátora), jakkoliv
by badatel mohl s tím, co zazní během rozho-

voru, vnitřně nesouhlasit. Cílem badatele by
mělo být vyvolat u členů uskupení dojem, že
by mohl aspirovat na budoucího člena skupiny
(nikoliv však vyslovením tohoto záměru na-
hlas). Akademici bývají v mnoha krajně pravi-
cových skupinách/hnutích poměrně „žádaným
zbožím“. A není málo případů, kdy výzkumník
podlehne fascinaci krajně pravicových ideolo-
gií právě během pobytu v terénu. Je tudíž žá-
doucí, aby si badatelé hlídali udržení určitého
(i vnitřního) odstupu.

(m) Neočekávat uniformitu v přístupu k re-
spondentům/informátorům. Ke každému je
třeba přistupovat individuálně a počítat s vy-
sokou heterogenitou členů jednotlivých skupin
(s ohledem na věk, stupeň dosaženého vzdě-
lání, sociálně-ekonomickou situaci apod.). He-
terogenita respondentů je pak přímo úměrná
heterogenitě jednotlivých uskupení.

(n) Projevovat znalost i neznalost tématu
zároveň: znalost by měla být projevována v ob-
lasti národních dějin konkrétního státu a his-
torie obecně. Badatel tak získá v očích členů
zkoumaného uskupení větší respekt. Zároveň
by měl výzkumník projevit neznalost a zájem
s ohledem na způsob, jakým chápou dějiny čle-
nové dané skupiny (např. koho považují za stě-
žejní osobnosti dějin).

(o) Badatel musí být připraven, že je rozho-
vor zpravidla zahájen důkladným dotazováním
ze strany informátorů/respondentů. Souvisí to
s již výše zmíněnými specifiky vstupu do pro-
středí. Výzkumník může čelit množství formál-
ních i méně formálních dotazů, jejichž zodpo-
vězení podmiňuje další kontakt se zkoumanou
skupinou. Výzkumník by měl odpovídat velmi
obezřetně a pravdivě. Obvykle totiž po tomto
úvodním seznámení dochází k odložení pokra-
čování rozhovoru do doby, než dojde k ověření
získaných informací o badateli. V případě, že
badatel neuvedl pravdivé informace nebo něco
(co by mohlo skupinu popudit) záměrně za-
tajil, nedoporučuji mu se na další setkání do-
stavit. Výzkumník by se mohl ocitnout v ohro-
žení a čelit agresivnímu chování ze strany členů
zkoumané skupiny.

(p) Dávat si během rozhovoru pozor na
slovník užívaný ze strany členů některých
krajně pravicových uskupení. Na straně ba-
datele pak hrozí nepochopení a desinterpre-
tace. Dlouhý (2021) na základě svých výzkumů



MONIKA TOŠNEROVÁ: PODOBA A ÚSKALÍ TERÉNNÍHO VÝZKUMU. . . 41

zaznamenal, že členové některých krajně pra-
vicových uskupení využívají zástupné termíny
k nahrazení některých slov, která by mohla být
pejorativně zabarvena nebo vzbuzovat nega-
tivní emoce. Jedná se například o slovo „ko-
munitarismus“, které je v krajně pravicovém
slovníku běžně používáno namísto termínu „se-
gregace“. Dalším hojně užívaným souslovím
je „organická demokracie“, jež bývá synony-
mem pro „autoritářský režim“. Během rozho-
vorů se badatel v rámci některých uskupení
může setkávat například i s odvoláváním se na
řecké antické státy. Je však potřeba si uvědo-
mit, že tyto státy neměly nic společného s de-
mokratickým uspořádáním. Obecně lze tedy
tvrdit, že je žádoucí se v případě některých
abstraktních termínů dále hlouběji nepřímo
doptávat, aby badatel správně pochopil jejich
význam prizmatem zkoumaného krajně pravi-
cového uskupení.

Závěr

V tomto textu byla nastíněna z mého pohledu
nejvýznamnější specifika a úskalí realizace
terénního výzkumu v prostředí krajně pravi-
cových uskupení. Cílem bylo představit vy-
brané oblasti terénního výzkumu, které pova-
žuji za nejvíce odlišné či specifické ve srovnání
s „běžným terénem“. V textu jsem uvedla zís-
kané poznatky z prostředí krajně pravicových
uskupení v podobě rozšíření a/nebo konfron-
tace s obecnými definicemi, radami či doporu-
čeními z učebnic nebo jiných textů zaměřených
na terénní výzkum. Podrobně jsem popsala ná-
ležitosti, kterými je potřeba se jako výzkum-
ník krajně pravicových uskupení zabývat před
i během vstupu do prostředí. Jednalo se o roz-
šíření a popis specifik této fáze výzkumu, které
není v etnologickém/antropologickém diskurzu
věnována zvláštní pozornost vyjma toho, že je
tato fáze obyčejně zmíněna v rámci struktury
výzkumu společně s krátkou definicí. Zpravi-
dla jde pouze o zmínku v oblasti „přípravy
výzkumníka formou studia vybraného pro-
středí“ a zkratkovitý seznam možných způsobů
vstupu do terénu, čímž autoři obvykle končí
(srov. např. Budilová 2015, 17; Soukup 2011,
251–274). Já jsem tuto fázi v rámci výzkumu
v prostředí krajně pravicových uskupení nao-
pak označila za klíčovou a věnovala jí zaslouže-

nou pozornost. Vstup do prostředí jsem v textu
dále rozdělila do dvou sub-fází, tj. „před-
vstupní fáze“, kam jsem zařadila předchozí dů-
kladnou přípravu výzkumníka v oblasti zna-
lostí a informovanosti o zvoleném uskupení (tj.
historie, ideologie apod.) a vlastní osobu vý-
zkumníka (tj. jeho vzhled, sexuální orientace,
rasový původ a předchozí publikační činnost).
Za druhou sub-fázi jsem označila samotný způ-
sob „vstupu do terénu“ a i tento aspekt jsem
podrobněji specifikovala ve vztahu k vybra-
nému prostředí (tj. pomocí gatekeepera; díky
vlastní vynalézavosti; díky dovednosti, které
si cení členové vybraného krajně pravicového
uskupení).

V další části textu jsem vycházela z Touš-
kových (2012) doporučení vedení polostruktu-
rovaných rozhovorů, jejichž výčet jsem rozší-
řila o další zásady relevantní pro specifické
prostředí krajně pravicových uskupení. Záro-
veň jsem zpochybnila aplikovatelnost jedné ze
zásad. V rámci této zásady Toušek doporučuje,
aby výzkumník prokazoval zájem, pochopení,
ale zároveň se nebál říci vlastní názor, což ne-
musí být pro výzkumníka v tomto specifickém
prostředí vždy vhodné.

Zastavila jsem se i u polemiky nad otevře-
ností výzkumu a výzkumnou etikou. Tato po-
lemika se zabývá úskalími v oblasti rozhodo-
vání výzkumníka ohledně otevřenosti výzkumu
a nakládání s daty kriminalizující povahy. Vy-
vstávají zde následující otázky, které by si měl
každý badatel před vstupem do terénu zodpo-
vědět: Jak by měl výzkumník s ohledem na
etiku výzkumu zacházet s daty kriminalizující
povahy? Jaká je role výzkumníka během jeho
pobytu v terénu ve vztahu k pozorovaným vě-
cem? Jak moc/zda je „etický, plně otevřený vý-
zkum“ přínosný ve smyslu kvality i kvantity
získávaných dat v terénu? Zodpovězení zmí-
něných otázek usnadní badateli pohyb (nejen)
ve specifickém terénu krajně pravicových usku-
pení.

Relevanci tohoto textu spatřuji nejen
v jeho přidané hodnotě v metodologické ob-
lasti, ale i v souvislosti se stále rostoucím feno-
ménem migrace v Evropě (mezi jednotlivými
státy i té proudící z jiných kontinentů), který
je zároveň jedním z významných témat v ob-
lasti krajně pravicové komunity a její politické
agendy. Lze tak s vysokou pravděpodobností
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očekávat, že dojde i k rostoucí tendenci v po-
čtu zastánců/členů krajně pravicově oriento-
vaných uskupení. Věřím, že by tento trend
mohl mít zároveň vliv na růst poptávky po vý-
zkumné činnosti v oblasti krajně pravicového
prostředí. Nabízí se například nezodpovězené
otázky typu: Co přivádí členy takto vyhra-
něných uskupení ke krajně pravicovým myš-
lenkám a netoleranci? Jakou optikou hledí na
okolní svět? Doufám, že výše popsaná dopo-
ručení a zásady s ohledem na různé aspekty
vybraných metod terénního výzkumu v pro-
středí krajně pravicových uskupení ulehčí rea-
lizaci výzkumu v tomto specifickém prostředí
nejednomu badateli.
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R ozdíly mezi muži a ženami mají vrozený,
hormonálně podmíněný základ, na který

socializace do genderových rolí pouze nava-
zuje. Jenže časem se lidská mysl stane obětí
vlastní genderové stereotypizace a jisté morfo-
logické znaky začne považovat za pravé uka-
zatele pohlaví a genderu. Zcela stereotypně
se pohybujeme na poli genderově binárním,
přičemž jak lidské chování, tak fenotyp jsou
nejčastěji fúzí domněle mužských anebo do-
mněle ženských znaků. Fúze fenotypových po-
hlavně specifických znaků se nám přitom zdá
nepravděpodobná (naše stereotypy nepočítají
s existencí intersexuality, genderového nesou-
ladu a jiných situací). Náš fenotyp považu-
jeme obecně za stálý, přirozený a primordiální.
Vladimír Blažek (2011, 51–62) ovšem upozor-
ňuje například na potvrzení proměnlivosti ob-
ličeje. U některých jedinců se maskulinní rysy
mění na feminní, což je vykládáno jako reakce
na přirozený výběr. Ženy sice v období ovu-
lace podvědomě vyhledávají maskulinní muže
(pro kvalitu genomu), ovšem pro dlouhodobé
vztahy si vybírají muže s jemnějšími rysy, tzv.
„pečující muže“. Taková fúze ve fenotypu muž-
ských samců je nesporným důkazem, že pri-
mordiální maskulinní anebo feminní znaky ne-
existují a nejsou neměnné. Samo striktní roz-
lišování mezi mužstvím a ženstvím je fenomén
s vlastní historií, je podpořeno rozvojem me-
dicíny (psychologie), ale i prvními debatami
o ženských právech a roli žen v době osvícen-
ství (srov. Badinter 2005, 21–23; Heller 2004).

Opustíme-li myšlenku pohlaví (angl. sex )
a zaměříme se na gender, tak dojdeme k zá-
věru, že ani ten není primordiálně daný, vždy
v souladu s binárně chápaným fenotypem, na-
tož neměnný. Gender zahrnuje veškeré atri-
buty maskulinit a feminit získané jedincem

během socializace do společnosti. Tyto atri-
buty nejsou vrozené, ale reprodukované, a je-
jich náplň se postupně vlivem módy, nových
vědeckých poznatků a jiných vlivů mění. Pouze
daná kultura a společnost určují povahu těchto
genderových rysů, a proto se napříč historií
a společnostmi různí (Oakleyová 2000, 79–98).
Jinými slovy tyto atributy, stejně jako katego-
rie, k nimž odkazují, jsou fluidní v čase a pro-
storu. Tato myšlenka je základem „kacířské
teze“, že gender je sociálním konstruktem.1 Je
sdílenou představou, která nám pomáhá iden-
tifikovat a definovat role jednotlivých účast-
níků kultury a strukturu jejich vztahů na so-
ciálním poli. Gender je klíč k sebeidentifikaci
a rovněž způsob, jakým naplňujeme představu
společnosti o mužství a ženství. Gender není
stálý stav, jedná se o proces, který denně pro-
bíhá v kontextu sociálních interakcí – gender
se tvoří (West a Zimmerman 1987, 137–140).
Skrze tento náhled tak musíme být schopni
akceptovat fluiditu a individuálnost genderu.
Pokud to dokážeme a akceptujeme i zdánlivě
prostý fakt fenotypové proměnlivosti (biolo-
gické evoluce), zjistíme, že nic jako primor-
diální ryze mužský anebo ryze ženský feno-
typ, natož gender (jakožto sociální konstrukt –
produkt), neexistuje. Nejčastěji se v takovém
případě odkazuje na intersexualitu. Tedy stav,
kdy se v karyotypu jedince objeví chromozo-
mální aberace pohlavních chromozomů a jeho

1 Tato teze je často překrucována a s jistou dávkou
morální paniky interpretována jako stav, kdy si jedinec
ráno otevře skříň a rozhoduje se, jaký gender bude ten
den hrát, jako by se jednalo o nějaký libovolný kos-
tým, který nepodléhá vnějším tlakům. Například Ji-
řina Bohdalová, rozčilující se v pořadu Prostor X, že
jí nikdo nechce „ukázat ta pohlaví“, se stala se svým
projevem o pohlavích hvězdou sociálních sítí (Reflex
2021).
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fenotypové znaky tak jednoznačně nesměřují
k jedné ze dvou stereotypně nabízených kate-
gorií pohlaví (Kočárek 2008, 80).

Ústředním tématem tohoto textu je drag.
I když záleží na čtenáři samotném, kolik ko-
relací své každodennosti si do jednotlivých
myšlenek této eseje promítne, já se budu vě-
novat výhradně svébytné skupině queer cross-
gendering popkulturního pole – dragu. „Pro-
střednictvím imitace genderu drag implicitně
znázorňuje imitativní strukturu genderu jako
takového, stejně tak jeho nahodilost.“ (Butler
1990, 137) Drag queens jsou (většinou) cis-
gender muži, kteří se stylizují do ženské po-
doby. Líčí se a převlékají do kostýmů za úče-
lem pobavení publika (srov. Barták, Vebrová
a Rychlá 2008, 343; Carman 2009). V mo-
mentě performance přebírají feminní gende-
rové role, které následně zveličují a přehánějí,
aby je zparodovali. Nejlépe by se drag dal při-
rovnat k dramatické performanci. V dnešním
světě se drag pomalu stává součástí mainstrea-
mové zábavy a je čím dál oblíbenější u maso-
vého publika, přestože terénní výzkum značí,
že si vystupující rádi uchovávají dojem under-
groundu (viz Leba 2021).

Odpověď na otázku „Kdo je to drag
queen?“ nabízí má informantka ChiChi Tor-
nádo: „Stačí, když se blíže zaměříme na slovo
drag. Doslovný význam anglického slova drag
je přesunout nebo přetáhnout, ovšem nesmíme
se tím nechat zmást. Drag je vlastně slože-
nina dress as a girl. No to už dává smysl,
ne? A queen? Všechny jsme královny! “ Na
následujících řádcích bych rád popsal svou
snahu o odhalení těch aspektů, které dopomá-
hají co nejvíce feminnímu výrazu performera.
Budeme-li předpokládat, že feminní vizáž je
podstatou dragu, vyvstává otázka: „Nakolik fe-
minní?“ Díky svému předešlému výzkumu vím,
že drag queens ve svém alteregu zcela zrcadlí
subjektivní vnímání genderových stereotypů
(Leba 2021). Některé se snaží o znázornění
dokonalé ženskosti, sexappealu, jejich cílem je
tedy ženská krása a noblesa. Jiné zase vytvářejí
komediální alterega imitující misogynní stere-
otypy. U nich nejsou krása a noblesa na prv-
ním místě, naopak se snaží o zesměšňování ste-
reotypních ženských rolí. Nacházíme také ino-
vativní a alternativní umělce, u nichž se nedá
hovořit o přímé parodii či snaze o ztělesnění

elegance. Tito umělci si pohrávají s fluidi-
tou genderu a pohlaví. Setkáváme se s nalí-
čenými performery s plnovousy či s pleší, na
níž není usazena žádná paruka. Taková vizáž
musí v každém pozorovateli nutně vzbudit hlu-
boké pocity, které vyplývají z tendence lid-
ského mozku kategorizovat okolní svět. V ta-
kovém momentu jsme nuceni se rozhodnout,
do které z nabízejících se kategorií předváděný
obraz zařadíme.

Mou snahou je analyzovat percepci pub-
lika, tedy do jaké míry publikum chápe per-
formovaný obraz jako feminní a do jaké míry
ho chápe jako maskulinní. Mimo performativ-
nost genderu hraje totiž důležitou roli i vi-
záž. Vycházím ze zážitků v terénu, kdy se
publikum cítilo zmateno a stěží chápalo před-
váděný obraz. V praxi tak docházelo k si-
tuacím, kdy heterosexuální mužské publikum
hodnotilo krásu performerů na stejné úrovni,
jako hodnotí krásu svých partnerek, a srov-
návalo vystupující s cisgender ženami. Publi-
kum v mém výzkumu odhaluje, do jaké míry
je vnímání ženskosti a mužnosti podmíněno vi-
záží. V našich hlavách se stále uchovávají ste-
reotypy, jež definují ženský a mužský vzhled
a na jejichž základě definujeme svět kolem nás.
Kde se tedy nachází onen klíč k pochopení hra-
nice mezi tím, kdy jsou queens vnímány fe-
minně, kdy maskulinně a kdy androgynně? Na
tuto otázku se pokusím odpovědět. Samozřej-
mostí je, že výsledný feminní dojem je mo-
zaikou více prvků, které musejí být v daný
moment v souladu. Obraz genderu se tvoří,
předvádí a je chápán v jednom okamžiku za
pomoci nespočtu jednotlivých aspektů (hlasu,
chování a pohybu, vizáže) a já nejsem schopen
postihnout tyto aspekty v plné analytické šíři.
Nicméně vynasnažím se popsat základní sta-
ticky pozorovatelné klíčové ingredience, které
performeři vynášejí na jeviště a které pomáhají
k recepci jejich feminního alterega publikem.

„V analýze kulturních domén nás zajímá,
jak lidé ve skupině přemýšlí o jevech, které
v jejich emické perspektivě patří k sobě.“ (Fat-
ková 2015, 58) Následující analýza si tedy
klade za cíl odhalit, které fenotypové prvky
znázorňované a prezentované účastníky dragu
řadí jejich publikum do kategorií feminních
a maskulinních konstruktů. Zjistíme tak, jaký
z prvků líčení, kostýmů a dalších fenotypových
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prvků, které queens vynášejí na jeviště, je
kulturní doménou podmiňující jejich feminní
vzhled a především recepci tohoto feminního
message publikem.

Rozhodl jsem se sestavit výzkumný design
založený na metodě analýzy kulturních domén,
konkrétně třídění karet. Jedná se o techniku
strukturovaného dotazování, jehož výsledkem
by měl být vhled do principů strukturace kul-
turní domény (mužství a ženství jsou jedny
z nejvýznamnějších kulturních domén, které
používáme pro třídění lidí). Informanty jsem
vyzval k tomu, aby podle svých sémantických
kritérií roztřídili soubor karet s obrázky. Bě-
hem následující analýzy jsem sledoval četnost
výskytu jednotlivých položek ve stejné sku-
pině (více viz Bernard 2016, 299, 311–315,
494–495 a 522). V praxi jsem vytvořil sou-
bor padesáti karet s fotografiemi padesáti drag
queens (viz obrázek č. 1) a svými informanty
je nechával rozdělovat do dvou souborů podle
toho kritéria, zda na ně interpreti na foto-
grafiích působí spíše feminním či maskulinním
dojmem. Jednalo se tak o naprosto intuitivní
třídění na základě subjektivního vnímání mas-
kulinity/feminity. Soubor informantů zahrno-
val deset osob – pět mužů a pět žen oslove-
ných na základě kvótního výběru. Konkrétně
tedy tři osoby ve věku osmnáct až třicet čtyři
let, tři osoby ve věku třicet pět až čtyřicet
devět let, tři osoby ve věku padesát až šede-
sát čtyři let a jedna osoba starší šedesáti pěti
let. Další zohledněnou kvótou bylo vzdělání.
Čtyři informátoři byli vyučení, čtyři měli stře-
doškolské vzdělání završené maturitní zkouš-
kou a dvě osoby byly vysokoškolsky vzdělané.
Další podmínkou bylo, aby všichni informátoři
měli osobní zkušenost s drag show a naplnili
tak podmínku publika. Tímto způsobem jsem
získal primární data pro následující analýzu.

Obrázek č. 1 (zdroj: Monath, The Top Drag Queens
and Queer Legends)

Po zohlednění četnosti, se kterou se jednot-
livé položky vyskytly spolu ve stejné skupině,
bychom mohli popsat tzv. ideální reprezen-
tanty domény. Představíme-li si obraz masku-
linity a feminity jako dvě strany jednoho konti-
nua, byly odhaleny obrázky, které jasně ležely
na samotných koncích kontinua. Všichni re-
spondenti zařadili do hromádky „feminní“ ob-
rázek č. 2, který lze tedy považovat za jeden
z ideálních reprezentantů. To, že se tato fo-
tografie nacházela vždy v hromádce feminních
zástupců, není překvapením. Jedná se o per-
formera s úzkým obličejem, jehož štíhlost je
zvýrazněna vysokou parukou s dominantní vla-
sovou vlnou. Nos je zeštíhlený pomocí líčení
a v kombinaci s výraznými rty a doširoka líče-
nýma očima utváří dokonalý obraz ženskosti,
který je v současné době proklamován masmé-
dii. Pracovní název, který jsem zvolil, „krá-
lovna plesu“, je více než vypovídající.

Na druhou stranu nebyla žádná fotogra-
fie striktně vždy na hromádce maskulinní.
Žádný z nabízených obrázků nepredikoval ste-
reotypně maskulinní obraz, přesto devět z de-
seti informantů zvolilo za maskulinní obrázek
č. 3. Tento performer sice svou pózou značí
domněle feminní gender, jeho vizuál tomu ale
odpovídá nedostatečně. Přiznaný knír, krátké
vlasy a výrazné kontury obličeje, stejně jako
upnutý kostým odhalující jeho maskulinní po-
stavu (bez vycpávek boků a ňader) přesvědčil
zřejmě mé informanty, že tento obrázek patří
na druhou stranu kontinua. Přestože má na-
značená ňadra líčením a výrazné oční stíny,
nepůsobil na informátory příliš feminně. Jedná
se tedy o téměř ideální reprezentaci maskulinní
kategorie drag queens.
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Obrázek č. 2

Obrázek č. 3

Svět kolem nás ovšem není složený z ide-
álních reprezentantů kulturních domén, a tak
jsem se rozhodl získaná primární data podrobit
další analýze. Napříč sociálními vědami panuje
otázka: „Jak X souvisí s Y?“ V klasické antro-
pologii se třeba ptáme: „Jak souvisí počet ulo-
vené zvěře s počtem manželek?“ Já se v tomto
textu zamýšlím nad tímto: „Jak souvisí vizuál
se stereotypy a symboly pohlaví?“ Abychom
mohli takové otázky zodpovídat, musíme od-
halit souvislosti mezi proměnnými. K tomu
slouží vytvoření matic blízkosti obsahujících
míry blízkosti mezi jednotlivými položkami.
Matice odlišnosti pak logicky obsahují míry
vzdálenosti mezi položkami. Taková data se
nejčastěji přirovnávají ke čtení v mapách. Po-
kud se například vzdálenosti mezi městy pře-
nesou do tabulky, získáte matici odlišnosti.
Čím vyšší jsou čísla v tabulce, tím jsou od
sebe města vzdálenější. Osobně jsem pro svou
analýzu využil matici blízkosti, jelikož ta je

potřebná pro další krok analýzy (Bernard
2016, 451–481).

Jako prostředek k vizualizaci výše popsa-
ných vztahů jsem zvolil multidimenzionální
(vícerozměrné) škálování. Vztahy mezi enti-
tami jsou zde převedeny do 2D geometrické re-
prezentace. Jednotlivé obrázky se tak vztáhly
k sobě podle přítomnosti jednotlivých kultur-
ních domén. Na dvourozměrném poli vytvo-
řily obrázky shluky podle výše zmíněné ma-
tice blízkosti. Nejprve se tedy jednalo o prostá
čísla, jež byla použita jako zástupci fotografií.
Znázornily se položky, které měly míru podob-
nosti do 0,69 (viz graf č. 1). Celá tato ana-
lýza byla provedena v programu Anthropac
(Borgatti, Everett a Freeman 2002). Čísla
byla následně nahrazena odpovídajícími foto-
grafiemi, z čehož vznikla zajímavá sémantická
mapa (viz graf č. 2). Tuto mapu lze podrobo-
vat další analýze a sledovat symboly spojující
jednotlivé shluky.

Graf č. 1

Graf č. 2

Pokud přijmeme pohled kontinua, na jehož
dvou koncích se nacházejí ideální typy mas-
kulinity a feminity, tak lze toto kontinuum
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sledovat i v této mapě. Pohledem zleva do-
prava dochází k postupnému mizení maskulin-
ních atributů. Fotografie v levém shluku ob-
sahují jasně maskulinní symboly. Dvě ze tří
fotografií v tomto shluku sdílejí atribut vousů,
třetí z nich obsahuje atribut velkého výrazného
nosu, který dominuje tváři performera. Jsou
ozdobeni parukami nebo účesy, které jsou sty-
lizované do šířky, což v praxi opět nekoreluje
s ideálem ženského vzhledu prezentovaného
západními masmédii, kdy je předpokládán
značný objem, hustota vlasů, ale stylizovaných
do výšky anebo ponechaných splývavě polože-
ných na ramenou a zádech v domněle přiro-
zené pozici. V levém dolním rohu se objevuje
fotografie, kterou jsem již výše představil jako
ideální typ maskulinního výrazu.

V pravém dolním rohu nalézáme fotografie
zdánlivě nejvíce heterogenní. V tomto shluku
se nachází drag queens velmi ektomorfního
somatotypu, drag queens spíše endomorfního
somatotypu a korpulentní drag queens; tato
odlišnost je navíc podpořena různými pigmen-
tacemi kůže v závislosti na etnickém původu
performerů. Jejich spojitostí je velmi feminní
gestikulace a mimický výraz, které podtrhují
jejich stereotypně feminní vzezření. Další spo-
jitostí je pak výrazná paruka (včetně ozdob)
stylizovaná do výšky.

Účesy stylizované do výšky v minulosti
reflektovaly hierarchicky významné postavení
ženy ve společnosti, a i dnes se s nimi u žen
setkáváme v souvislosti s významnými udá-
lostmi. Je tedy možné, že si vysoký účes žen
podvědomě spojujeme s jejich krásou a no-
blesou. Navíc výhodou takto objemného účesu
je, že prodlužuje tvar obličeje a tak zjemňuje
celkové vzezření, což nahrává dalšímu stereo-
typu spojovanému s ženstvím, a to je jemnost
a v posledních letech v západní kultuře i štíh-
lost. Nutno podotknout, že i korpulentním
drag queens se pomocí vysoké paruky a kontu-
rování obličeje podařilo vytvořit iluzi štíhlej-
šího obličeje. Dalším prvkem spojujícím tyto
tři performery je výrazné a barevné líčení
s velmi výrazným konturováním nosu, lícních
kostí a brady. Na jednu stranu to podporuje
extravaganci, která je jednou z nejvýznamněj-
ších esencí dragu, na stranu druhou to opět
pomáhá dosažení více stereotypně feminního
vzezření. Rozšíření a optické zvětšení očí je

dosaženo vysokým líčením a výraznými lin-
kami prodlužujícími linii oka. Kontury nosu
zase způsobují jeho optické zúžení.

V pravém horním rohu se nacházejí fo-
tografie zřejmě nejvíce homogenní. Jedná se
o performery afroamerického původu, tmavé
pigmentace pleti. Dva ze tří performerů mají
zvláštní „zábavný“ výraz, který jednoznačně
zkresluje identifikace genderu podle obličeje,
proto se zřejmě informanti o to více zaměřo-
vali na jasnější atributy feminního genderu.
V tomto případě se jedná o objemné paruky,
v jednom případě o paruku krátkého střihu,
zatímco ve zbylých dvou případech jsou pa-
ruky velmi dlouhé a stylizované do výšky. Je-
den z mých insider informantů, performer vy-
stupující pod pseudonymem Octavia Heavenly,
takové velmi vysoké a zároveň dlouhé paruky
upřednostňuje. Vysvětlil mi, že pokud máte ši-
roký a hranatý obličej v kombinaci s výškou
celkové postavy, je jedinou možností, jak op-
ticky zjemnit a zároveň zmenšit obličej, na-
sadit si velmi výraznou, vysokou a širokou
paruku, v jejímž objemu a orámování se ob-
ličej zdá menší. Takovou taktiku zřejmě zvo-
lili i performeři na fotografiích. Zároveň tyto
performery spojuje jakási „oplácanost“ anebo
„baculatost“. Tento fenomén „baculatosti“ je
v posledních letech masmédii vytlačován z ve-
řejného povědomí jako fenomén ženské anti-
krásy. Přesto se zřejmě v hlavách mých infor-
mantů tato „baculatost“ spojila s obrazem hoj-
nosti a mateřství, známým z předešlých dob
a podpořila tak feminní kategorizaci těchto
performerů. Nehledě na fakt, že geneticky pod-
míněné uložení tuku v obličeji je podstatným
druhotným pohlavním znakem sexuálního di-
morfismu. Ženský obličej v průběhu života po-
měrně značnou dobu vykazuje znaky dětského
obličeje. Ženský obličej je kulatější, má menší
nos a širší oči. Tuková tkáň na rtech neu-
bývá tak výrazně (Jones 1996). Zároveň exis-
tuje souvislost mezi plností ženského obličeje
a působením estrogenu (Sforza et al. 2012).
Nezbývá než soudit, že obličej se silnou vrst-
vou tukové tkáně se pozorovateli zdá více fe-
minní než maskulinní, ať již patří muži, nebo
ženě. Dalším aspektem vhodným ke zvážení
je afroamerický původ performerů, se kterým
české publikum nemá žitou zkušenost, proto je
možné, že byl klíčován stejným způsobem.
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Vpravo nahoře nám zůstává fotografie drag
queen, která naplňuje podobné atributy jako
shluk performerů v pravém dolním rohu. Jedná
se o performera světlé pleti s výrazným líčením
očí, výrazným konturováním obličeje a plnými
rty, jehož paruka je stylizována do výšky. Mys-
lím, že právě stylizace paruky přispěla k tomu,
že byl přiřazen blíže ke shluku afroameric-
kých performerů. Tím propojujícím symbolem
je výrazná mašle zasazená do středu dlouhé,
objemné paruky. Symbol mašle není na místě
podceňovat. Jedná se o výrazně feminní sym-
bol spojený v jednoduchém příkladě s ozdo-
bou. Ve složitější úvaze můžeme symbol mašle
nalézt na tradičních krojích, dámských šatech,
dámském spodním prádle, na pomlázce, jíž
jsou ženy tradičně „omlazovány“. Mašle je tedy
velmi feminizovaný symbol, který je nejčas-
těji spojován s mladickostí a dívčí nevinností.
Mašle jakožto symbol juvenility dokonale do-
kresluje stereotypní ideál feminity. Není tedy
divu, že se drag queens nesoucí paruku s mašlí
objevují na feminní straně pomyslného konti-
nua.

Při hledání odpovědi na otázku „Podle ja-
kého klíče se rozhodujeme při kategorizaci do-
mnělého, subjektivně vnímaného obrazu gen-
deru?“ zaujímá právě paruka v hodnocení
respondentů významné místo. Paruka je mimo
jiné i jedním z klíčových symbolů dragu.
Moji insider informanti považují své paruky
za své největší materiální bohatství ve spoji-
tosti s dragem. Zároveň je téma paruk zásad-
ním tématem vnitřních konverzací, ale i sporů.
O své paruky se starají s největší opatrností
a právo na manipulaci s nimi si vyhrazují jen
oni osobně. Současně jejich stylizaci obětují
zřejmě největší díl času vyměřeného na pří-
pravu své performance. To, že je paruka klí-
čovým symbolem subkultury dragu, nutně ne-
znamená, že by nemohla být současně klíčem
obsahujícím spojení s feminním či maskulin-
ním vzezřením, právě naopak (srov. Ortner
1973).

Získané informace a dojmy je třeba po-
druhé ověřit. Původní soubor fotografií je ve-
lice nesourodý a v případě podobně intuitivní
analýzy je taková nesourodost nežádoucí. Roz-
hodl jsem se proto vybrat deset původních ka-
ret drag queens a upravit je, aby nesly atributy,
které považuji na základě předvýzkumu za

signifikantní. Obrázky jsem upravil, aby obsa-
hovaly anebo postrádaly atributy vousů, oká-
zalého líčení a paruky (viz obrázek č. 4).

Obrázek č. 4

Z těchto upravených fotografií vzniklo dva-
cet karet, které byly informátory analyzovány
stejným způsobem jako předchozí soubor ka-
ret. Výsledek byl podroben stejné analýze, ten-
tokráte v programu Ucinet (Borgatti, Everett
a Freeman 2002). A stejně jako v předchozím
případě bylo nutné původní body nahradit od-
povídajícími fotografiemi a vytvořit druhou sé-
mantickou mapu (viz graf č. 3).

Oproti původní mapě zpracované v pro-
gramu Anthropac se v této mapě zpracované
pomocí programu Ucinet promítla kompletní
dvacítka karet. Proto považuji za vhodné dopl-
nit mapu o vodící čáry a usnadnit tak orientaci
v ní (viz graf č. 4). Vlastní interpretace bude
čtenář lépe hledat v mapě původní, proto zde
přikládám obě mapy.

Graf č. 3
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Graf č. 4

Budeme-li sledovat shluky ve velkých ová-
lech, můžeme sledovat zleva doprava shluky,
které směřují stále více k přítomnosti konvenč-
ních atributů spojených s feminitou. Takové
shluky mohou nasvědčovat dojmu kontinuál-
ního sílení feminity směrem doprava. Za důle-
žité shluky považuji ty, které jsou vyznačeny
v červených kruzích.

Začněme (červeně vyznačenou) kumulací
vlevo. Tato kumulace slučuje vystupující s atri-
buty konvenčně spojovanými s maskulinitou
(vousy, absence vlasů). Ve dvou případech se
jedná o přítomnost vousů a rovněž absenci pa-
ruk. Přestože vždy jeden z vystupujících ve
shluku má buď paruku anebo oholenou tvář,
můžeme sledovat, že ani jeden z nich nemá
stylizaci vlasů takovou, jaká by se očekávala
od zcela napravo reprezentovaného feminního
vzezření. Další shluk směrem vpravo slučuje
účinkující, kterým byla uměle přidána paruka,
což samo o sobě považuji za zajímavý fakt.
Samotné přidání paruky má tedy takovou sé-
mantickou moc, že odklání shluk „maskulin-
ních performerů“ do středové části, a přitom je
ponechává téměř v původní sestavě. Podobnou
sílu vidím i ve shluku třetím a čtvrtém. Třetí
shluk obsahuje drag queens, které byly zbaveny
významných domén, konkrétně pak vlasových
ozdob anebo alespoň dlouhých vlasů. Přesto si
tito vystupující ponechali velmi feminní vze-
zření. Ve čtvrtém shluku následně pozorujeme
vystupující s nejfemininnějším vzezřením s vý-
raznými parukami, výrazným líčením a štíhlou
tváří.

Na co bych se chtěl soustředit, je vzdá-
lenost mezi původní a upravenou fotografií.
Je překvapivé a zároveň uspokojivé, že foto-
grafie zbavená některého z klíčových atributů

kulturní domény se oproti fotografii nesoucí
jiný z analyzovaných atributů (vousy, okázalé
líčení a paruka) na sémantickém poli zobra-
zuje poměrně daleko. To samozřejmě odkazuje
na sémantickou vzdálenost původní a upra-
vené karty a tím pádem sílu vybraných atri-
butů. Akcentuji v grafu karty spojené zele-
nou vodící čárou. Tyto karty se po odstranění
paruky a výrazného líčení objevily na zcela
opačných stranách dvourozměrné vizualizace.
Jednoznačně to svědčí o tom, že jedna tvář
zbavená atributů vousů, okázalého líčení nebo
paruky se sémanticky výrazně vzdálí od stejné
tváře nesoucí jeden či více těchto atributů.
Právě takové sledování odlišností potvrzuje va-
liditu sledovaných kulturních domén i jejich
atributů.

Antropologie, zvláště pak symbolická an-
tropologie, se symbolikou vlasů tradičně za-
bývá. Vlasy prozrazují sociální status, ekono-
mický status, gender a popravdě jsou zřejmě
naším nejsilnějším symbolem signalizujícím in-
dividuální i skupinovou identitu (srov. Synnott
1987). Leach (1958) ve snaze propojit antropo-
logické a psychologické perspektivy předložil
důkazy z prostředí hinduistů v Indii a budd-
histů na Srí Lance prokazující vztah mezi se-
xualitou a délkou (úpravou) vlasů. Zvláště pak
přináší symbolický obraz hlavy (symbolizu-
jící falus) a vlasů (symbolizujících semeno).
Vychází zřejmě z práce Berga (2022), který
jasně interpretuje vztyčené vlasy jako obraz
vztyčeného falu a přímo tím spojuje objem
vlasů s erekcí mužského přirození. Oproti tomu
můj skromný výzkum ukazuje, jak je tato fa-
lická hypotéza omezená. Jak bylo několikrát
zmíněno, do výšky stylizované paruky nao-
pak symbolizují feminitu. Pokud tedy objemné
a do výšky stylizované paruky a vlasy mají
něco symbolizovat, pak jistě aktivní sexualitu,
a to nejen její maskulinní projevy.

Antropologové sledují vlasy a jejich symbo-
liku v různých společnostech po celém světě.
Vlasy v sobě mimo genderový význam skrý-
vají i význam ideologický. Například Delaney
(1994) se mimo jiné věnuje rozporu mezi
stylizací vlasů (zakrýváním vlasů šátkem)
a ideologickými proudy v turecké společnosti.
K ústřednímu tématu mého textu se v zají-
mavé analýze dokumentárních filmů přibližuje
Singh (2021). Věnuje pozornost vyobrazením
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queer osob v dokumentárně orientovaných
filmech s akcentací symboliky vlasů. Kom-
plikované významy, které skrze vlasy zpro-
středkováváme, pomáhají, podle jejích závěrů,
LGBTIQ+ osobám signalizovat jejich gende-
rovou identitu, osobnostní charakter i sexuální
identitu a preference. Fascinujícím tématem
její práce je pak způsob, jakým vlasy vyjadřují
sexuální represi, úzkost a následné osvobození
u transgender osob v průběhu tranzice. Při-
náší bravurní interpretaci kulturních, sociál-
ních a politických motivací pro způsob úpravy
vlasů u queer osob. Tyto osoby aktem veselé až
spektakulární stylizace vlasů, tj. strategií kaž-
dodenního života, kladou nezbytný odpor vůči
dominantním politickým, sociálním a kultur-
ním normám. Není tak pochyb o tom, že právě
stylizace vlasů a paruk je klíčovým symbolem
subkultury dragu.

Tam, kde paruky absentují anebo jsou málo
výrazné, dochází nejčastěji k největším roz-
porům mezi klasifikací, nebo rovnou k za-
řazení do kategorie s výraznější přítomností
maskulinních atributů. Jak jsem popsal výše,
právě vhodně zvolená paruka nejenže dokres-
luje performovaný gender, nejenže uspokojí po
extravaganci lačného diváka, ale zároveň do-
kresluje iluzi feminity. Vhodně zvolená paruka
dokáže opticky zjemnit, zmenšit a zeštíhlit ob-
ličej performera a tím feminizovat jeho vzhled.
Další dovedností paruky je dosažení iluze ju-
venility. Mladickost je rovněž důležitým aspek-
tem dragu a jelikož jsou vystoupení často silně
sexualizovaná (erotizovaná), jedná se o symbo-
lické podtržení feminity. Budeme-li předpoklá-
dat, že feminní vizuál je cílem dragu, tak bez
paruky ho lze jen těžko dosáhnout.

Jsem si vědom toho, že předložená ana-
lýza se může jevit jako silně subjektivní. O to
více jsem se snažil ji postavit na metodolo-
gicky silných základech a své závěry opako-
vaně ověřovat. Stejně tak si uvědomuji její
nedokonalost ve smyslu opomenutí performa-
tivnosti genderu in real time and space (srov.
West a Zimmerman 1989). Proto jsem se ji
také nesnažil interpretovat jako všeobjíma-
jící fakt, ale pokusil jsem se analyzovat vi-
zuální, statickou stránku drag queen perfor-
mance. Osobně mě láká myšlenka analýzy
vztahů obklopujících jednotlivé kulturní do-
mény a skrze ně popisu svébytné subkultury

drag queen performance. Drag queen účinkující
svou „pomezností“ a neutuchající „transgresí“
představují dokonalé pole ke studiu (vyjevu-
jících se) atributů mužství a ženství. Právě
tato „pomeznost“, přecházení hranic mužství
a ženství, způsobuje, že se nám tyto hranice
vyjevují a my můžeme pozorovat jejich exis-
tenci. Objektivně žádné hranice neexistují, na-
cházejí se jen v hlavách jedinců a pro de-
monstraci těchto hranic je třeba tyto jedince
náležitě stimulovat. Bez stimulace tyto hranice
fungují latentně, jsou neuvědomované, a právě
drag queen účinkující umějí být tím správným
stimulem. Tento text budiž inspirací pro kaž-
dého, kdo by se chtěl pustit do daleko hlubší
a systematické sémantické analýzy subkultury
dragu.

Poděkování

Za popud k napsání této eseje děkuji doc. La-
dislavu Šmejdovi, jemuž je text i věnován.
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Zpráva ze Studentské

antropologické konference

v Plzni (11. listopadu 2022)

Petr Jiskra a Alice Tyrychtrová
Katedra antropologie
Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni

D ne 11. 11. 2022 se na Katedře antropo-
logie Západočeské univerzity v Plzni se-

šel hojný počet začínajících i již zkušených
sociálních vědců a akademiků, aby prezentovali
a diskutovali svá výzkumná témata v rámci
tradiční studentské antropologické konference.
Tematické rozpětí příspěvků bylo pestré, od
tradičních etnologických témat až po proble-
matiku, jíž se zabývá současná antropologie.
Stejně pestrý byl letošní ročník konference
i v zastoupení institucí, oborů i výzkumných
přístupů. Celkem zaznělo 12 příspěvků, které
byly rozděleny do 4 tematických bloků.

Úvodního slova se ujal vedoucí katedry
Petr Lozoviuk, přičemž připomněl, že důleži-
tou funkcí konference není pouze prezentace
vlastních výzkumů, ale také vzájemné setká-
vání a propojení studentů napříč univerzitami.
Následně přivítal všechny účastníky hlavní po-
řadatel Jan Kapusta a k zahájení prvního
bloku pozval Jiřího Woitsche z Etnologického
ústavu AV ČR.

První blok byl věnován oblastem tradiční
etnologie a nesl název „Etnická identita a kul-
turní dědictví“. Z původně plánovaných čtyř
příspěvků byly z důvodu absence jednoho
z přispěvatelů předneseny pouze tři. Jako
první prezentoval výzkum masopustních oby-
čejů ve své rodné Ostrožské Nové Vsi Fran-
tišek Miklíček (Ústav evropské etnologie, FF,
MUNI). Diskuze se stejně jako téma pří-
spěvku týkala zejména proměny tradic maso-
pustu a jejich pojetí. O navazující příspěvek se
postaral kolega Petr Drastil (Ústav evropské
etnologie, FF, MUNI) se svým výzkumným té-
matem zaměřujícím se na komparaci funkcí ob-
novených obyčejů královniček ve dvou morav-
ských obcích. Otázkou soužití Čechů a Slováků
v Praze pokračovala Kateřina Paterová (Ka-
tedra kulturních a náboženských studií, PdF,

UHK), která prezentovala svůj kvalitativní vý-
zkum, v němž se věnovala analýze vztahu Slo-
váků a české majority, tendenci utváření sociál-
ních sítí a vlivů socio-ekonomického prostředí
na jejich příchod do Prahy. Následovala debata
o aktuálním tématu asymetrie vzájemných ja-
zykových bariér.

Po krátké pauze na občerstvení se ujala
moderace druhého panelu, jenž zahrnoval té-
mata genderu, sociálního vyloučení a násilí,
Gabriela Fatková z hostující katedry. Panel za-
hájil Ondřej Leba (Katedra antropologie, FF,
ZČU) se svým živelným přednesem příspěvku
„Paruka: Kulturní domény dragu“. Leba se
zdařile pokusil uchopit téma performativnosti
genderu skrze vizáž za využití metod pile-
sortingu a proximity matrix. Při interpretaci
symbolů vedoucích ke kategorizaci se přitom
soustředil na klíčový symbol paruky. O aktu-
álnosti a potřebě výzkumů na toto téma svěd-
čila mimo samotný příspěvek i následná živá
diskuze. S problematikou patriarchátu, sexua-
lizovaného násilí a s nimi spojených stereotypů
i efektivitě právního systému pokračoval Matěj
Divíšek (Katedra sociální a kulturní antropo-
logie, FF, UPCE), který ve své prezentaci vy-
cházel z kvalitativního výzkumu provedeného
v rámci bakalářské práce. Následujícím téma-
tem aplikace Castelovy teorie sociální exkluze
na prostředí bezdomovectví v Plzni navázaly
kolegyně Kateřina Štancová a Nikol Kubátová
(Katedra sociologie, FF, ZČU). Účastníky kon-
ference zaujala jak konkrétní zjištění, tak volba
respondentů jako „zjevných“ bezdomovců.

Po obědové pauze zahájila panel témat ži-
votního prostředí a rozvojové pomoci Karolína
Pauknerová (Centrum pro teoretická studia,
UK a AV ČR). První prezentované téma před-
stavila studentka magisterského oboru Antro-
pologie populací minulosti (Katedra antro-
pologie, FF, ZČU) Yuaheniya Hryb, jež své
badatelské zájmy uplatňuje nejen v oblasti
antropologie, ale také v odvětví funerální ar-
cheologie. Zúčastněnému obecenstvu předsta-
vila výsledky svého výzkumu, jehož cílem bylo
detekovat chemické složení sedimentů zasaže-
ných uložením lidských ostatků a odhalit po-
tenciální negativní vlivy a dlouhodobá rizika
jednotlivých druhů pohřbů na okolní prostředí.
V následné diskusi mimo jiné studentka sezná-
mila přítomné s dalšími variantami ekologič-
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tějších způsobů pohřbívání. Tématem život-
ního prostředí se zabývá také studentka He-
lena Böhmová (Katedra kulturních a nábožen-
ských studií, PdF, UHK), která ke konferenci
přispěla prezentací na téma „Cesta antropo-
CZénem: Etnografie proměn české krajiny“.
Böhmová pro svůj terénní výzkum zvolila ob-
last Krušných hor, jež se v důsledcích vlivu
tamějšího těžkého průmyslu výrazně potýká
s mnohými environmentálními a sociokultur-
ními změnami. Skrze prezentované výsledky
výzkumu představila danou oblast optikou
místních obyvatel, jejichž život je těmito změ-
nami značně ovlivněn. Na závěr třetího pa-
nelu vystoupila Layla Bartheldi (Institut so-
ciologických studií, FSV, UK), jejíž příspěvek
přiblížil současnou situaci na poli humanitární
pomoci a rozvoje, které se ve své teoretické
i praktické rovině neustále vyvíjí. Bartheldi
kriticky nastavila zrcadlo rozvojové pomoci na
příkladu pěstování avokáda v Libanonu a ná-
zvem svého příspěvku „Koho rozvíjí rozvojová
pomoc?“ položila do prostoru velmi důvtipnou
otázku k zamyšlení všem přítomným.

Závěrečný blok byl tematicky zaměřen na
oblast médií, techniky a umění. Role průvodce
se zhostil Nikola Balaš z Etnologického ústavu
AV ČR. Prvního výstupu se ujal Karel Něme-
ček (Katedra sociologie, FSS, MUNI), který za
svůj cíl pojal představení myšlení filozofa Ber-
narda Stieglera skrze interpretaci některých
jeho myšlenkových konceptů (např. farmakon,
gramatizace ad.). Němeček publiku předsta-
vil své chápání Stieglerovy filozofie a přispěl
kritickým komentářem směrem k recepci jeho
teorií v anglofonní literatuře. Následující pří-
spěvek k tématu médií a techniky zazněl od
Víta Pokorného a Jana Švestky (Katedra filo-
sofie a humanitních studií a Katedra politolo-
gie, FF, UJEP). Za využití etnografických me-
tod se pokusili odpovědět na předem stanovené
otázky vztahující se k praktickému užívání mé-
dií a komunikačních technologií. Právě etno-
grafické metody a výzkumný design byl hlav-
ním předmětem následné diskuze. Poslední
výstup dne konference patřil Lauře Kolačkov-
ské, která se ve své odborné činnosti zabývá té-
matem lidových tanců v současné společnosti.
Ve svém příspěvku se zaměřila na fenomén
folklore show. Kolačkovská skrze osobně sesbí-
raná vizuální data a výzkum úspěšně prezento-

vala proměny a způsoby využívání lidové kul-
tury a její místo ve sféře turismu. Kromě vý-
zkumu způsobů praxe a forem lidových tanců
ve specializovaných restauracích se Kolačkov-
ská rozhodla provést na dané téma řadu roz-
hovorů mezi majiteli zmíněných provozoven
a také samotnými tanečníky.

Plzeňská studentská konference byla úspěš-
ně zakončena přátelským večerním posezením
všech zúčastněných v restauračním zařízení,
kde již nastala neomezená příležitost vzájemně
prodiskutovat prezentovaná témata a dojmy
nastřádané z průběhu celého dne. Závěrem
lze jen poděkovat za zdařilý den plný nových
poznatků a přátelské atmosféry. Díky patří
všem prezentujícím, moderátorům, organizá-
torům i posluchačům. Již nyní mnozí z nás
vyhlížejí a doufají v další ročník studentské
antropologické konference plné inspirativních
příspěvků a setkání s kolegy a přáteli.
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