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Předmluva

Projekt „Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se 
specifi ckými potřebami na ZŠ a SŠ“, reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, je realizován 
v rámci OP VK a fi nancován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze 
státního rozpočtu ČR. 

Základním cílem projektu je připravit experty - učitele ZŠ a SŠ 
specializované na poradenství a podporu při řešení problematiky integrace 
jedinců a skupin se specifi ckými vlastnostmi a potřebami ve vzdělávacím 
a výchovném procesu. Pracovníci s touto kompetencí budou pak: a) schopni 
identifi kovat problémy v této oblasti, b) navrhovat adekvátní řešení dle konkrétní 
situace a podmínek školy, c) navrhovat preventivní opatření a cíleně předcházet 
společenské exkluzi, d) poskytovat poradenství a podporu kolegům. Příprava 
bude zaměřena na osvojení schopností a dovedností řešit situace, s nimiž se 
učitel běžně setkává při výkonu svého povolání, a které nejsou předmětem 
činnosti speciálních pedagogů a dalších expertů, a které jsou v právním 
systému zakotveny jen na obecné úrovni nebo není jednoznačný právní výklad. 
Příprava bude také zaměřena na formování kultivované tolerance u učitelů 
a zprostředkovaně i jejich žáků v rámci nového multikulturního školství 
Středočeského kraje. Konkrétně jde zejména o oslabování xenofobních reakcí 
žáků a učitelů, porozumění otázkám sociální stratifi kace, pochopení příčin 
gender problémů a problematiky pohlaví, iracionálních postojů a projevu 
chování k handicapovaným, agresivity a různých forem skryté či otevřené 
diskriminace, a také problematiky ontogeneze, pohlavního a sociálního 
dozrávání s ohledem na variabilitu lidských populací a sociálních skupin.

Tento sborník se zaměřuje především na základní kulturní a sociální 
mechanismy, které se v podstatné míře podílejí na integraci žáků a studentů 
se specifi ckými potřebami.  Mnohé z těchto mechanismů nejsou pedagogům 
dobře známy, a proto se obávají nebo ani nejsou schopni hladce a efektivně 
integrovat takové jedince do školního kolektivu. Z těch nejběžnějších to jsou 
znalosti o kultuře a etnicitě minoritních nebo heterochtoních etnik, neznalost 
náboženství a sociálních zvyků z nich vyplývajících. Běžným problémem je 
povrchní znalosti problematice genderu a významu genderových otázek pro 
úspěšnou integraci žáků a studentů se specifi ckými potřebami. Také otázky 
azylantů a jejich integrace je pro mnohé pedagogy problematikou málo 
známou.

Tyto mechanismy velmi významně ovlivňují určité věkové skupiny, 
sociální vrstvy nebo etnika a mohou být výrazně ovlivńovány momentální 
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kulturní a sociální situaci ve společnosti, protože buď mají velkou setrvačnost 
a konzervativnost anebo natolik ovlivňují kulturní a sociální potřeby majoritní 
populace, že výrazně brzdí případnou integraci žáků a studentů se specielními 
potřebami. Archetypy chování a základní rysy sociální struktury se tak mohou 
velmi negativně projevovat zejména ve skrytých formách xenofobie a rasismu, 
které pak ovlivňují celý školní kolektiv včetně pedagogického sboru. Znalost 
takových mechanismů může pak umožňovat velmi efektivně předcházet 
nárůst negativních postojů a nálad k určitým problémům a tím předcházet 
vyhrocení problémů a vznik konfrontačních situací.

Editoři
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Člověk, jazyk a kultura v zrcadle antropologie

Václav Soukup
Katedra kulturologie, Filosofi cká fakulta UK v Praze

Zrození antropologie jako biokulturní vědy

Pojem antropologie pochází z řeckých slov anthropos (člověk) 
a logos (rozum, slovo nauka). Současnou antropologii je možné vymezit 
jako holistickou, interdisciplinární a komparativní vědu, která se zabývá 
komplexním studiem biologické a kulturní variability lidských populací v čase 
a prostoru. Charakteristickým rysem obecné antropologie je programová 
snaha využívat širokého spektra poznatků přírodních i společenských věd, 
které spojuje předmět jejich výzkumu – člověk a kultura. 

Užívání pojmu antropologie bylo zpočátku velice nejednoznačné 
a zahrnovalo různé aspekty studia člověka. V průběhu 16. až 18. století se 
nejčastěji s tímto pojmem setkáváme v pracích přírodovědců, lékařů a fi lozofů. 
Ve druhé polovině 18. století se ale antropologie primárně konstituovala 
jako biologická disciplína. Zásluhu na tom má zejména německý lékař 
a přírodovědec Johann Friedrich Blumenbach, který v roce 1775 v předmluvě 
ke třetímu dílu svého díla Kniha o přirozené rozmanitosti lidského rodu 
navrhl užívat pojem antropologie jako označení pro přírodopis člověka. 
S odstupem času je možné právě tento rok považovat za datum zrození 
fyzické antropologie - vědy, která se programově zabývá přírodovědeckým 
výzkumem biologické rozmanitosti lidstva. V průběhu 19. století došlo 
k postupné institucionalizaci fyzické antropologie a rozpracování širokého 
spektra antropometrických a s nimi souvisících morfometrických metod 
a technik. Ve 20. století již fyzická antropologie představovala komplexní 
disciplínu, která při studiu biologické variability lidského rodu programově 
využívala poznatky celé řady přírodovědných disciplín (genetiky, etologie, 
ekologie, primatologie aj.). Významnou subdisciplínou fyzické antropologie 
se stala zejména paleoantropologie, zabývající se evolucí člověka v čase 
a etnická antropologie, studující biologickou variabilitu lidských populací 
v geografi ckém prostoru. 

Paralelně s expanzí fyzické antropologie ale ve druhé polovině 19. století 
antropologie rozšířila svůj záběr o výzkum člověka jako tvůrce a produkt 
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kultury. V ohnisku zájmu vědců se tak ocitla kulturní rozmanitost různých 
lidských společností. Klíčovou roli při vzniku antropologie, jako vědy studující 
člověka z hlediska sociokulturních charakteristik, sehrál britský antropolog 
Edward Burnett Tylor, který v roce 1871 vymezil kulturu jako předmět 
antropologických výzkumů. S lehkou nadsázkou lze konstatovat, že právě tehdy 
došlo k osudovému setkání dvou klíčových kategorií antropologie – člověka 
a kultury. Zrodil se anglosaský model obecné antropologie jako syntetické 
vědy studující biologickou a kulturní rozmanitost lidského rodu v konkrétním 
historickém čase a geografi ckém prostoru. 

Principy a systematika obecné antropologie

Vznik antropologie jako biokulturní disciplíny, usilující a mezioborový 
výzkum člověka, představoval od samého počátku velkou gnozeologickou 
výzvu pro přírodní i společenské vědy. Široká koncepce antropologie 
s sebou totiž přinesla četná teoretická a metodologická úskalí. Ta jsou 
spojena především s aspiracemi antropologie být holistickou, komparativní 
a interdisciplinární vědu. 

Holistická perspektiva je při komplexním studiu člověka a kultury 
nezbytná. Proto antropologie programově usiluje o systémový výzkum 
biologických a kulturních faktorů, které člověka ovlivňují. Při studiu lidských 
kultur je holistický přístup založen na snaze popsat, pochopit a analyzovat 
každý kulturní prvek nebo kulturní komplex ve vztahu k dalším aspektům 
a oblastem studovaného kulturního systému. Cílem takto koncipovaných 
antropologických výzkumů je postihnout vzájemné vztahy mezi studovanými 
objekty, jevy a procesy jako nedílnou součást širšího celku. 

Druhým charakteristickým rysem antropologického přístupu 
ke studiu člověka je snaha o uplatnění komparativní perspektivy. Srovnávací 
metoda nalezla své uplatnění jak při studiu biologické variability rodu Homo, 
tak při výzkumech kulturní rozmanitosti lidských společností. Uplatnění 
komparativní metody v antropologii vědcům umožňuje řešit vědecký i obecně 
lidský problém - co příslušníky různých společností na biologické a kulturní 
úrovni spojuje a co je naopak odlišuje. 

Základním předpokladem, umožňujícím naplnit aspirace antropologie jako 
holistické a komparativní vědy o člověku, bylo vybudovat širokou teoretickou 



11

bázi umožňující integrovat poznatky různých přírodních a společenských 
věd. Nosným metodologickým principem antropologických výzkumů člověka 
a kultury se proto stala interdisciplinarita. Charakteristickým rysem vývoje 
antropologie jako syntetické vědní disciplíny je, že programově integruje 
a ve výzkumné praxi využívá empirická data, teorie i metody různých vědních 
disciplín. Součástí fyzické antropologie se tak staly poznatky, jež při studiu 
člověka získala například anatomie, fyziologie, osteologie, primatologie 
a genetika. Totéž platí o sociální a kulturní antropologii, která fl exibilně 
vstupuje na pole lingvistiky, archeologie, psychologie, sociologie a řady dalších 
společenskovědních disciplín. 

Antropologové si jsou přirozeně vědomi toho, že není v silách jednoho 
člověka obsáhnout tak rozsáhlý předmět výzkumu, který před nimi obecná 
antropologie otevírá. Naštěstí se v průběhu své existence široce koncipovaná 
antropologie diferencovala do mnoha tematických oblastí, na které se mohou 
antropologové ve svých výzkumech zaměřit. Obecnou antropologii tvoří čtyři 
základní antropologické subdisciplíny. Každá z nich představuje svébytný 
úhel pohledu, umožňující zachytit, popsat a interpretovat čtyři dimenze 
lidské existence - čtyři základní elementy tvořící specifi ku lidského rodu. 
Element první - lidské tělo. Antropologickou vědou studující biologickou 
dimenzi člověka je fyzická antropologie. Díky ní lze vyprávět nikdy nekončící 
příběh o průběhu evoluce lidského rodu a pátrat po příčinách či důsledcích 
biologické rozmanitosti lidstva. Element druhý - archeologické prameny. 
Antropologickou vědou studující historickou a prehistorickou dimenzi 
evoluce člověka je antropologická archeologie. Jejím prostřednictvím je 
možné rekonstruovat svět dávno zmizelých archeologických kultur. Element 
třetí - lidské kultury. Antropologickou vědou studující kulturní dimenzi 
lidského rodu je sociokulturní antropologie. Na rozdíl od dávno zaniklých 
archeologických kultur je v centru jejího zájmu svět současných kultur, 
subkultur a kontrakultur – kulturní variabilita dosud existujících společností. 
Element čtvrtý - lidský jazyk. Antropologickou vědou, studující vztah 
lidského jazyka, myšlení a kultury jako specifi cké dimenze lidského rodu, 
je lingvistická antropologie. Jedná se o komplementární perspektivu, která 
uzavírá fatální kruh klíčových antropologických disciplín, tvořený fyzickou, 
archeologickou a sociokulturní antropologií. Důraz na jazyk jako na čtvrtý 
element antropologického výzkumu má své hluboké opodstatnění. Jazyk je 
zrcadlem norem, hodnot a preferencí každé kultury. Současně je nástrojem 
umožňujícím vstup do světa „těch druhých“. Podle této systemizace, která 
je typická zejména pro současnou americkou antropologii, tedy obor 
antropologie tvoří následující disciplíny: 1. fyzická (biologická) antropologie,
 2. sociokulturní (sociální a kulturní) antropologie 3. antropologická archeologie 
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(prehistorická a historická antropologie), 4. lingvistická antropologie (Boas 
1938, 1940, Kroeber et al. 1953, Haviland 1991, Kottak 1991, Schultz & Lavenda, 
Harris 1997, Ingold et. al 1998, Soukup 2004). 

První element - fyzická antropologie

Geneze vědy o lidském těle

Výzkumem biologické variability lidských populací v čase a prostoru se 
zabývá fyzická antropologie (Fetter et al. 1967, Stein & Rowe 1989, Kos et al. 
2000, Park 2004, Relethford 2005, Katzenberg & Saunders 2008). Předmětem 
výzkumů fyzické antropologie je komplexní studium růstu, vývoje a funkce 
lidského organismu v rámci různých rasových, etnických, kulturních 
a sociálních skupin. Mezi další tematické okruhy fyzické antropologie, patří 
studium individuální variace tvaru a funkce lidského těla, růstové změny 
v průběhu ontogeneze, proměny fyziologie a morfologie lidského rodu v průběhu 
fylogeneze, problematika pohlavního dimorfi smu, vztahy mezi tělesnou 
stavbou a vnějším prostředím atd. Současná fyzická antropologie představuje 
komplexní disciplínu, která syntetizuje poznatky paleoantropologie, 
etnické antropologie, vývojové antropologie, demografi e, zoologie, etologie, 
primatologie, genetiky, biologie a ekologie. Tradiční klasifi kace a komparace 
lidského organismu, založená na empirické deskripci a měření tělesných 
znaků, byla postupně rozšířena o moderní metody molekulární biologie, 
populační genetiky, biochemie a numerické taxonomie. 

S prvními pokusy o empirický výzkum lidského organismu se můžeme 
setkat již ve starověkém Egyptě, Mezopotámii, Indii a Číně. Zásadní zvrat 
v přístupu k lidskému tělu je ale spjatý až s rozvojem vědeckého poznání 
v antickém Řecku a Římě. Zasloužili se o to zejména lékaři, kteří položili 
základy jak medicíny, tak fyzické antropologie. V této souvislosti si je ale třeba 
uvědomit, že i když lékaře a fyzické antropology spojuje předmět jejich zájmu - 
lidský organismus, liší se od sebe obě disciplíny svým praktickým vyústěním. 
Fyzické antropology zajímá variabilita a morfologie těla z hlediska biologických 
proměn lidských populací v čase a prostoru, zatímco lékaři primárně usilují 
o léčbu lidského organismu. V dějinách lidského poznání to ale byli právě 
lékaři, kteří přinesli první poznatky o biologické dimenzi lidské existence. 
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V dílech antických učenců se setkáváme s první syntézou přírodovědných 
poznatků i s pokusy o jejich systematickou klasifi kaci. Starověcí Řekové zprvu 
ochotně přejímali od asijských a afrických kultur znalosti z různých oborů 
i názory na okolní svět a lidský organismus. Brzy však opustili jednostranně 
náboženskou a mytologickou interpretaci světa a snažili se vysvětlit přírodní 
jevy na základě empirie. Při studiu člověka se opírali o poznatky fi lozofi e, 
kterou respektovali při řešení nejobecnějších otázek lidského bytí. Řekové 
byli dobrými pozorovateli přírody i člověka, a proto se snažili vysvětlit funkce 
lidského organismu a poruchy zdraví na základě uceleného systému ověřených 
poznatků. V konkrétním empirickém výzkumu lidského těla dosáhli značných 
pokroků zejména v anatomii, fyziologii a léčebné terapii. Antropologický 
přístup ke studiu člověka anticipovali svým důrazem na empirické studium 
člověka zakladatelé řecké medicíny Alkmaión z Krotónu (570-500 př. n. 
l.) a Hippokratés z Kóu (460-377 př. n. l.), který spojoval tělesnou stavbu 
a temperament různých lidí s klimatem a životním stylem. O zájmu 
starověkých Řeků o biologickou variabilitu různých ras a etnik ale svědčí 
i Homérovy eposy Ilias a Odyssea. Antropologickou dimenzi má také kniha 
Dějiny, která je věnovaná dějinám a kultuře starověkých národů, s nimiž se 
Řekové dostali do kontaktu a popisu řecko-perských válek. Její autor, řecký 
historik a cestovatel Hérodotos (484-430 př. n. l.), věnoval zvýšenou pozornost 
popisu fyzických rozdílů mezi bělochy a černochy. Podle Hérodota například 
černé Afričany, kromě barvy kůže, charakterizují takové morfologické znaky, 
jako jsou kudrnaté černé vlasy, zploštělý nos a velké výrazné rty. 

První velkou syntézu antropologických, přírodovědeckých a fi lozofi ckých 
poznatků o člověku ale realizoval až řecký fi lozof a přírodovědec Aristotelés ze 
Stageiry (384-322 př.n.l.), který uvedl pojem antropologie do širšího kontextu 
antické fi lozofi e. Aristotelés zanechal na svou dobu obrovské dílo, čítající asi 
300 spisů z nejrůznějších oborů. Jeho vědecký odkaz je možné považovat 
za encyklopedickou syntézu řeckého fi lozofi ckého, antropologického 
a přírodovědného poznání. Ve svých úvahách nad příčinou biologické 
variability lidských skupin kladl důraz na vliv přírodního prostředí. Například 
existenci vlnitých vlasů u Etiopanů přičítal suchému klimatu, zatímco rovných 
vlasů u Skythů klimatu vlhkému. Aristoteles se také pokoušel vymezit specifi ku 
člověka ve vztahu k jiným živočichům. Podle jeho názoru člověka od ostatních 
živých bytostí odlišuje jeho společenská podstata, velký mozek, vzpřímená 
postava, artikulovaná řeč a racionální myšlení. Aristoteles pohlíží na svět živé 
přírody jako na ontologickou gradaci, na jejímž vrcholu, nejblíže prvotnímu 
hybateli (čistému myšlení), stojí člověk. Jedná se o plynulé kontinuum sahající 
od nejjednodušších forem až k božské síle, která přírodu ovládá jako komplexní 
celek. Tato představa, označovaná jako „scala naturae“ byla středověkými 
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a renesančními učenci dále rozpracována do podoby teorie, podle níž příroda 
představuje „velký řetězec bytí“. Navzdory řadě omylů Aristotelovo dílo 
představuje jeden z vrcholů starověké vědy. S jeho vlivem se setkáváme v 
arabské fi lozofi i a medicíně (Averroes, Avicenna), evropské středověké teologii 
(Albertus Magnus, Tomáš Akvinský) i novověké fi lozofi i a antropologii. 

K hlubšímu poznání lidské anatomie a fyziologie přispěli prostřednictvím 
pitev představitelé alexandrijské lékařské školy Hérofi los z Chalkédonu (395-
325 př. n. l.) a Erasistratos z Ke (330-250 př. n. l.). Na půdě antického Říma 
sumarizoval empirické poznatky o člověku přírodovědec Gaius Plinius 
Secundus (23-79 n. l.). Jeho encyklopedicky koncipovaná práce Naturalis 
historia (Přírodopis) zahrnuje systematický soubor vědomostí své doby včetně 
poznatků o antropologii a fyziologii člověka (7. kniha). Syntézu řeckých 
a římských poznatků o lidském těle dovršil ve svém díle řecký lékař působící 
na dvoře římských císařů - Claudius Galénos (129-199 n.l.). Galénovo dílo 
představuje nejucelenější syntetický soubor antických znalostí o lidském 
organismu. Ačkoli mnohé jeho myšlenky byly poplatné své době, lze 
konstatovat, že Galénos patří k nejvýznamnějším osobnostem dějin medicíny 
a průkopníkům fyzické antropologie. Jeho nejvýznamnější dílo Peri tón 
anatomikón eneheiréseón (Praktická anatomie) zásadním způsobem ovlivnilo 
jak dějiny antického, tak středověkého evropského lékařství. V konkrétním 
empirickém výzkumu lidského organismu dosáhli řečtí a římští lékaři 
značných pokroků zejména v anatomii, fyziologii a léčebné terapii. Výklad 
vzniku nemocí i fenoménu života byl ale v období antiky značně spekulativní. 
Jeho základ tvořila originální představa, že mikrokosmos člověka je součástí 
makrokosmu nebes a celého vesmíru. Cílem lékařů proto bylo poznat příčiny 
a důsledky působení přírodních zákonů na lidský organismus, a prostřednictvím 
léčby obnovit původní soulad člověka s přírodou, jenž byl onemocněním 
porušen.

 Významnou kategorií, kterou řečtí učenci využívali při studiu živých 
organismů, byl pojem „fysis“ (od „fyo“ - rostu, vzrůstám). Pojem fysis lze do 
češtiny přeložit slovem příroda nebo přirozenost. Do třídy věcí a jevů, které 
tato kategorie zahrnuje, patří vše, co se nějakým způsobem rodí, vzniká 
a poté zaniká - tedy především živé organismy. Základním atributem fysis je 
tedy neustálá variabilita, proměnlivost a neuchopitelnost. Konkrétní projevy 
fysis závisí na podmínkách, v nichž daný organismus žije, a které existenci 
a projevení fysis umožňují. Tyto podmínky mohou být jak přirozené (zvíře 
ve svém obvyklém biotopu), tak umělé (léčivá rostlina využitá jako lék). Svou 
přirozenost mají rostliny, zvířata, konkrétní lidé i lidstvo jako celek. Do latiny 
byl pojem fysis v pozdější době překládán slovem „natura“ a v této podobě 
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pronikl do mnoha evropských jazyků jako označení pro přírodu i lidskou 
přirozenost. Opakem pojmu „natura“ se stalo slovo „cultura“ (z latinského 
„colo“ - obdělávat, pěstovat, vzdělávat). Pojem kultura byl původně spojen 
s obděláváním zemědělské půdy („agri cultura“). Římský fi lozof fi lozof 
Marcus Tulius Cicero (106-43) ale tento pojem užil jako označení pro kultivaci 
lidských schopností a produktů lidské práce. Pojmy kultura a příroda dodnes 
představují ústřední dichotomii antropologických věd umožňující vést 
hraniční čáru mezi přírodním světem a umělým lidským prostředím, mezi 
vrozenou „lidskou přirozeností“ a naučenými vzorci chování (Komárek 1997: 
22-23).

Pád říše západořímské v roce 476 n. l. znamenal pro evropskou vědu 
dočasné přerušení vývojové kontinuity. Tradice antické vzdělanosti sice 
v transformované podobě přetrvala v arabské a byzantské kultuře, na půdě 
feudální Evropy však byl pod vlivem scholastiky empirický výzkum lidského 
těla radikálně potlačen. Středověké církevní instituce bránily zejména 
induktivnímu přístupu ke studiu člověka a přírody. Kritériem pravdivosti 
poznání se stala bible a pokud se s ní vědecké poznatky ocitly v rozporu, 
nebyly považovány za pravdivé. Zásadní mezník v dějinách antropologického 
myšlení znamenal až nástup humanismu a renesance ve 14. a 15. století, 
neboť programově zdůrazňoval význam vědeckého poznání, hodnotu člověka, 
jeho právo na důstojný život, svobodu a rozvoj lidských schopností. Současně 
došlo k oživení zájmu o studium prací antických fi lozofů a přírodovědců, 
které představovaly nejen novou autoritu, ale především výzvu k hlubšímu 
empirickému výzkumu člověka a přírody. Významným ohniskem rané 
renesance se stala zejména Florencie, kam v 15. století emigrovala řada 
byzantských učenců, kteří ve spojení s místní intelektuální tradicí podnítili 
rozvoj vědeckého poznání a umělecké tvorby. V severoitalských městech došlo 
k revoluci ve výtvarném umění, jehož součástí byl hluboký zájem o anatomicky 
přesné zobrazení lidského těla. Typickou ukázku spojení přírodovědného 
zájmu a umělecké tvorby reprezentuje italský umělec a vědec Leonardo da Vinci 
(1452-1519), který se programově zabýval anatomickými studiemi lidského 
těla. V období renesance, stejně jako v době antiky, bylo antropologické 
studium lidského organismu úzce spjato s vývojem lékařství. V jistém smyslu 
lze konstatovat, že moderní fyzická antropologie se postupně konstituovala 
jako vedlejší produkt dynamického rozvoje lékařství. Významný podíl na 
oživeném zájmu o empirický výzkum lidského organismu měl v první polovině 
16. století německý lékař a přírodovědec Philippus Aureolus Th eophrastus 
Paracelsus (1493-1541) svým důrazem na pozorování a experiment a kritikou 
tradičních lékařských autorit, zejména Galéna a Avicenny. Rozhodují roli při 
konstituování novověké anatomie a fyzické antropologie sehrál vlámský lékař 
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Andreas Vesalius (1514-1564). Ve svém stěžejním díle Sedm knih o stavbě 
lidského těla (1543), ve kterém vyvrátil po staletí přejímané Galénovy omyly 
a na základě četných pitev zpracoval anatomický systém, jenž se stal vzorem 
vědcům, kteří se rozhodli věnovat empirickému studiu lidského organismu. 
Vesalius představuje pouze špičku ledovce oživeného zájmu o empirické 
studium lidského organismu. Mezi významné lékaře, kteří přispěli k budování 
základů fyzické antropologie, patřili průkopníci fyziologických studií 
krevního oběhu Miguel Serveto a Williams Harvey, zakladatelé srovnávacích 
výzkumů člověka a zvířat Gabriele Falloppio a Pierre Belon, anatomové 
Bartolomeo Eustachi, Matteo Renaldo Colombo, embryologové Guilio Cezare 
Aranzi, Girolamo Fabrizzi a řada dalších. 

Úsvit novověké fyzické antropologie

Možnost existence fyzické antropologie jako samostatného vědního 
oboru naznačil německý lékař a fi lozof Magnus Hundt (1449-1519) knihou 
Antropologické pojednání o hodnotě člověka, jeho přirozenosti a vlastnostech 
a rovněž o ústrojích, částech a údech lidského těla (1501), ve které použil pojmu 
antropologie pro označení studia tělesné stavby člověka. Užívání pojmu 
antropologie ale bylo v 16. až 18. století nejednoznačné a zahrnovalo různé 
aspekty studia člověka. Široké pojetí antropologie anticipoval ve svém díle 
Otto Casmann (1562-1607), který v knihách Psychologia anthropologica sive 
animae humanae doctrina (1594) a Anthropologiae Pars II (1596) vymezil 
antropologii jako studium přirozenosti člověka a jeho místa v přírodě. 
V polovině 17. století byly rozpracovány také základy antropometrie. Zásluhu 
na tom má zejména německý lékař a přírodovědec Johann Sigismund Elsholtz 
(1623-1688). Ten v knize Antropometrie (1654) představil jednoduchý přístroj 
„antropometron“, umožňující měřit různé fyzické znaky lidského těla. 

V 17. a 18. století anticipoval vznik fyzické antropologie německý lékař 
a chemik působící ve Výmaru a Halle - Georg Ernst Stahl (1659-1734), který 
antropologický přístup ke studiu rozpracoval v rámci své teorie člověka jako 
psychosomatické jednoty. Podle Stahla lidské tělo představuje organický 
celek, který je veden a řízen duší. Na Stahlovo pojetí antropologie, které 
v sobě spojuje lékařský a fi lozofi cký přístup, dále navázali lékaři působící 
v německém městě Halle - Johann Gottlob Krüger, Johann August Unzer 
a Ernst Anton Nicolai. K etablování pojmu antropologie výrazně přispěl také 
německý biolog a profesor soudního lékařství na univerzitě v Jeně – Hermann 
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Friedrich Teichmeyer (1685-1746), svojí prací Elementa anthropologiae sive 
theoria corporis humani (1719). Pojetí antropologie jako výzkumu fyzické 
a duševní stránky člověka prosazoval ve svých přednáškách a knihách také 
německý lékař a fi lozof působící na univerzitě v Lipsku, Ernst Platner (1744-
1818). Ten ve své slavné práci Antropologie pro lékaře a fi lozofy (1772) vymezil 
jako předmět antropologických výzkumů komplexní výzkum lidského těla 
a duše včetně jejich protikladných projevů. S podobným chápáním 
antropologie se v tomto období můžeme setkat také v Anglii. Svědčí o tom 
například defi nice antropologie uvedená v encyklopedii Encyklopedie, aneb 
univerzální slovník umění a vědy (1728), kterou vydal v Londýně anglický 
vědec a spisovatel Ephraim Chambers (1680-1740). Také zde je antropologie 
vymezená jako komplexní věda zabývající se jak lidským tělem, tak jeho duší. 

Ve druhé polovině 18. století dochází k stále větší divergenci v užívání 
pojmu antropologie. Na půdě fi lozofi e i nadále přetrvávala tendence tento 
pojem užívat jako označení komplexního výzkumu lidské přirozenosti, 
zatímco v rámci přírodních věd se antropologie postupně etablovala jako věda 
primárně studující biologickou variabilitu, morfologii a fyziologii lidského 
rodu. V německé klasické fi lozofi i rozvíjel antropologii jako fi lozofi ckou 
disciplínu v rámci svých univerzitních antropologických přednášek v letech 
1772 až 1796 Imanuel Kant (1724-1804). Své názory na antropologii Kant 
shrnul v práci Antropologie v pragmatickém ohledu (1798). Antropologii zde 
dělí na antropologii fysiologickou, která zkoumá člověka jako biologický 
druh a antropologii pragmatickou, která by měla pátrat po tom, co člověk 
jako bytost obdařená svobodnou vůlí může sám ze sebe udělat. V ohnisku 
Kantova zájmu stála zejména antropologie pragmatická, kterou chápe jako 
cestu člověka za poznáním světa i sebe sama. Za prostředky, jimiž si člověk 
rozšiřuje antropologické poznání přitom Kant označil nejen fi lozofi i, bez níž 
je každé poznání fragmentární, ale také četbu cestopisů, románů a divadelních 
her. Důraz kladl také na každodenní sociální interakci a společenský styk se 
sousedy a spoluobčany, neboť poznání všeobecného se vždy opírá o konkrétní 
poznatky a zkušenost. Na Kantově antropologii je inspirativní chápání člověka 
jako průsečíku působení přírodních sil a lidské schopnosti překračovat jako 
svobodně jednající bytost kruh přírodní i sociální danosti.  
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Konstituování fyzické antropologie jako biologické disciplíny

V sedmdesátých letech 18. století došlo nezávisle na fi lozofi i 
ke konstituování fyzické antropologie jako biologické disciplíny. Velkou 
zásluhu na tom měl zejména německý lékař a přírodovědec působící na 
univerzitě v Göttingenu - Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), 
který ve svých knihách etabloval pojem antropologie jako označení vědy 
studující biologickou variabilitu lidstva. Blumenbach přispěl také k rozvoji 
antropometrie. Velmi vlivná byla zejména jeho učebnice srovnávací anatomie 
a kraniologické výzkumy lidských lebek, ve kterých věnoval pozornost tvaru, 
výšce a klenutí čela, obrysu temene, velikosti jařmových oblouků, hloubce 
a postavení očnic a řadě dalších morfologických znaků. Mezi průkopníky 
antropometrie patřil v 18. století také nizozemský lékař Petr Camper (1722-
1789), který zavedl nové antropometrické metody při studiu rozdílu profi lu 
obličeje u lidských ras. Na základě vlastních empirických šetření Camper 
popsal morfologické rozdíly mezi bělochy a černochy a navrhl lícní úhel jako 
pomůcku pro rozlišení mezi jednotlivými rasami. 

 Paralelně s postupným konstituováním antropologie jako vědy studující 
biologickou variabilitu člověka, byly v průběhu 17. a 18. století zahájeny 
výzkumy, jejichž cílem bylo vymezit vztah člověka k našim nejbližším 
příbuzným v živočišné říši - lidoopům. K zformulování tohoto vědeckého 
problému přispěl svými výzkumy nizozemský lékař a anatom Nicolaes Tulp 
(1593-1674), který komparativním studiem anatomie lidoopů a člověka položil 
základy srovnávací anatomie. Ve Velké Británii rozpracoval problematiku 
úzké příbuznosti lidoopů a člověka lékař a anatom Edward Tyson (1651-1708), 
na základě pitvy mláděte šimpanze. Výsledky svého výzkumu publikoval 
v práci Orangutan neboli lesní člověk aneb anatomie pygmeje komparovaná 
s anatomií opice, lidoopa a člověka (1699). 

  Tulpovy a Tysonovy výzkumy člověka jako součásti širší živočišné říše 
do značné míry otevřely problém stanovení specifi ky člověka jako biologického 
druhu a vymezení jeho místa v živočišné říši. To vyžadovalo vybudování 
jednotné klasifi kace rostlinných a živočišných druhů podle pevně stanovených 
kritérií a jednoznačné odborné terminologie. Za zakladatele novověké 
biologické taxonomie je považován švédský přírodovědec Carl Linné (1707-
1778) díky knize Systém přírody (1735). Kritériem pro členění živočišné říše 
mu byla vnitřní stavba nebo struktura těla živočichů. Podle vlastností srdce 
a krve, které považoval za významné taxonomické charakteristiky, Linné 
vymezil šest tříd živočichů - savce („Mammalia“), ptáky („Aves“), obojživelníky 
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(„Amphibia“), ryby („Pisces“), hmyz („Insecta“) a ostatní bezobratlé („Vermes“). 
Z antropologického hlediska je důležité, že do prvního řádu živočišné třídy 
savců, řádu primátů, vedle opic, poloopic a netopýrů zařadil příslušníky rodu 
Homo. 

Významnou roli při budování základů fyzické antropologie v průběhu 
18. a 19. století sehrál spor o evoluci druhů. Nástup evolucionismu
 a vývojových teorií předpokládajících proměnlivost rostlinných a živočišných 
druhů, anticipoval již Linnéův současník, francouzský přírodovědec - Georges 
Louis Leclerc de Buff on (1707-1788). Buff on jako jeden z prvních novověkých 
učenců formuloval hypotézu o evoluci druhů v čase. Zásadní podíl na vývojové 
proměnlivosti živých organismů měly podle jeho názoru změny prostředí 
(podnebí, druh potravy a posléze zásahy člověka do světa přírody). Ve svém 
monumentálním díle Obecný a speciální přírodopis (1749-1789) upozornil na 
změny klimatu, ke kterým docházelo v různých geologických obdobích a pokusil 
se historicky objasnit odlišný charakter fl óry a fauny různých kontinentů jako 
důsledek postupného osídlování a migrace živočichů v průběhu dějin Země. 

Buff onovým velkým oponentem a kritikem teorie evoluce, byl významný 
francouzské přírodovědec a paleontolog Georges Léopold Cuvier (1769-1832), 
jenž jako přesvědčený kreacionista odmítal evolucionistický přístup ke studiu 
přírody. Ideu neměnnosti druhů, která byla v rozporu s paleontologickými 
fosilními nálezy vyhynulých rostlin a zvířat, obhajoval prostřednictvím teorie 
kataklyzmat. Podle jeho názoru v průběhu historie postihlo Zemi několik 
katastrof, při nichž byly v určitých oblastech původní fl óra a fauna zničeny. 
V některých částech Země se však život zachoval a odtud byly zničené oblasti 
znovu osídleny jinou zvířenou a rostlinstvem. 

V opozici ke kreacionismu a Cuvierově teorii kataklyzmat, rozpracoval 
základy evoluční teorie, francouzský přírodovědec Jean Baptiste de Monet 
Lamarck (1744-1829). Lamarck své názory na evoluci druhů a její hybné 
příčiny nejdůkladněji vyložil v knize Zoologická fi lozofi e (1809). Na základě 
svých vlastních výzkumů zde provedl kritiku teorie o neměnnosti druhů 
a předložil hypotézu o postupné změně klimatických podmínek a nepřetržitosti 
života na Zemi. Lamarck evoluci chápal jako biologickou posloupnost 
ve vývoji druhů - jako odvozování nových druhů z původních zdokonalováním. 
Podle Lamarcka pod vlivem vnějšího prostředí dochází u živých organismů 
k utváření nových vlastností, které jsou dědičné a mohou ve svých důsledcích 
vyústit až ve zformování nových druhů. Příčinou proměnlivosti druhů je 
především tlak prostředí a schopnost organismů aktivně reagovat účelnou 
adaptací. Zásadní slabinou Lamarckovy koncepce byl ale předpoklad, že 
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vše, co jedinec za svého života ve své anatomické stavbě získal nebo jakkoli 
proměnil, se zachovává a při rozmnožování dále přenáší na potomstvo. 
Kritice byl podroben také Lamarckův teleologický výklad vývoje, zdůrazňující 
skrytou účelovost evolučních procesů. Lamarckovo dílo přesto nalezlo již v 19. 
století řadu pokračovatelů (Étienne Geoff roy Saint-Hilaire aj.) a s ohlasem jeho 
myšlenek se setkáváme i ve 20. století v rámci myšlenkového proudu, který je 
označován jako neolamarckismus. 

Zásadní řešení příčin, mechanismů a zákonitostí evoluce druhů předložil 
ve druhé polovině 19. století britský přírodovědec Charles Darwin (1809-1882), 
který v díle O původu druhů přirozeným výběrem aneb zachování zvýhodnělých 
ras v boji o život (1859) shromáždil důkazy o existenci biologické evoluce. Darwin 
vyšel při budování teorie evoluce druhů ze skutečnosti, že jedinci téhož druhu, 
přes svoji celkovou vzájemnou podobnost, nejsou zcela identičtí, ale navzájem 
se odlišují v morfologických a funkčních znacích. Tuto variabilitu organismů, 
která je nahodilá, doprovází přirozený (přírodní) výběr - selekce. Proto 
méně připravení jedinci v boji o život podléhají, zatímco schopnější přežívají a 
narůstá jejich reprodukční způsobilost. Variabilita - selekce - dědičnost, proto 
představují hybné síly evoluce. Podle Darwina proměny vlastností organismů 
přírodním výběrem probíhají postupnými (graduálními) změnami po dlouhá 
časová období, bez náhlých zvratů. Základním rysem Darwinova gradualismu 
byl předpoklad kontinuální morfologické souvislosti evoluce organismů, v 
níž lze následující vývojové stadium vždy odvodit od stadia předcházejícího 
Problematikou antropogeneze se Darwin zabýval ve své druhé nejvýznamnější 
práci - Původ člověka a pohlavní výběr (1871). Význam této knihy nespočívá 
v nových odvážných hypotézách na téma evoluce člověka, ale v systematické 
prezentaci velkého množství poznatků a důkazů potvrzujících teorii, že se 
lidský rod vyvíjel pod vlivem stejných přírodních zákonitostí jako ostatní živé 
organismy.

Konstituování darwinismu rozšířilo výzkumný záběr fyzické 
antropologie o evoluční perspektivu a přispělo ke vzniku paleoantropologie 
jako subdisciplíny fyzické antropologie, která se zabývá studiem evoluce 
lidského rodu. Evolucionistické paradigma umožnilo interpretovat fosilní 
nálezy hominidů v rámci vývojového kontinua a objasnit hybné síly 
a mechanismy antropogeneze. Na dynamickém rozvoji evropské fyzické 
antropologie jako vědy, zabývající se výzkumem biologické variability 
lidských populací v prostoru, měl ve druhé polovině 19. století velkou zásluhu 
francouzský antropolog Pierre Paul Broca (1824-1880) a jeho antropologická 
škola. Broca se svými spolupracovníky a žáky rozpracoval metodologii 
měření fyzických znaků (antropometrii) a zavedl do fyzické antropologie 
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exaktní měřicí přístroje, statistické tabulky a grafy. Měl osobní podíl na 
institucionalizaci fyzické antropologie tím, že v roce 1859 přispěl k založení 
Pařížské antropologické společnosti (1859) a časopisu Revue d Ánthropologie 
(1872). Inovace, které Broca zavedl do antropometrie, sice převzala řada 
fyzických antropologů, ale tento systém měření nebyl všeobecně přijat jako 
standardizovaná metodologie. Významným počinem, jenž vedl ke sjednocení 
antropometrických metod, byla „frankfurtská dohoda“, uzavřená v roce 1882 
německou antropologickou společností. Jednalo se o přijetí systému lebečních 
bodů jako závazné antropometrické normy pro německé antropology. 
Počátkem roku 1890 vyzval francouzský antropolog René Collignon (1856-
1932) k mezinárodnímu sjednocení antropometrických metod. Jeho iniciativa 
vedla k uzavření mezinárodních smluv v Monaku (1906) a Ženevě (1912), které 
se staly základem všeobecně uznávané standardizované antropometrické 
metodologie. 

Zrození fyzické antropologie ve Spojených státech je spjato se skupinou 
vědců, kteří v první polovině 19. století vytvořili americkou antropologickou 
školu. Jednotící ideou, která tyto antropology spojila, byla teorie polygenismu. 
Přívrženci polygenismu, v opozici k monogenismu, zpochybňovali jednotný 
původ lidských ras. Jedním z prvních amerických polygenistů byl lékař 
antropolog Charles Caldwell (1772-1853). Ve své knize Úvahy o jednotném 
původu lidské rasy (1830), se pokusil prokázat, že antropologická data svědčí 
o odlišném původu ras. Mezi další význačné představitele amerického 
polygenismu patřili zejména Samuel George Morton (1799-1851) a Louis 
Agassiz (1807-1873). Jejich interpretace antropologických dat ale nebyla zcela 
oproštěna od spekulací a měla velice blízko k rasistickým teoriím (Gould 
1997). Budování základů moderní americké fyzické antropologie je spjato 
až se jménem Williama Henry Holmese (1846-1933), který se na počátku 20. 
století stal kurátorem oddělení antropologie United States National Museum 
of Natural History. Holmes řadu let působil jako ředitel vládního Bureau 
of American Ethnology, zaměřeného na výzkum indiánských kultur. Jeho 
zkušenosti se studiem kultury jej vedly k tomu, aby rozvíjel široké pojetí 
antropologie, zahrnující vedle fyzické antropologie také etnologii a archeologii. 
V roce 1903 Holmes přijal jako vedoucího oddělení fyzické antropologie Aleše 
Hrdličku (1869–1943), který z tohoto pracoviště vybudoval centrum moderní 
americké fyzické antropologie a paleoantropologie s rozsáhlou osteologickou 
sbírkou. Hrdlička přispěl k institucionalizaci fyzické antropologie nejen svými 
terénními výzkumy morfologie indiánů a publikační činností věnovanou 
paleoantropologii, ale také založením časopisu American Journal of Physical 
Anthropology (v roce 1918) a Americké společnosti fyzických antropologů 
(v roce 1930). Vedle Aleše Hrdličky přispěl k rozvoji moderní americké fyzické 
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antropologie Earnest Albert Hooton (1887-1954). Ten v první polovině 20. 
století rozpracoval vlivnou teorii klasifi kace lidských ras a svými přednáškami 
na Harvard University ovlivnil celou jednu generaci fyzických antropologů. 
Významný podíl na systematickém výzkumu lidské biologické variability měl 
také americký antropolog Franz Boas (1858-1942). Ten fyzickou antropologii 
považoval společně s kulturní antropologií za nedílnou součást široce 
koncipované obecné antropologie (Boas 1938, 1940). Od Boasova vystoupení 
se ve Spojených státech prosadila tendence studovat člověka jako biologickou 
i kulturní bytost v rámci široce koncipované obecné antropologie, která vedle 
fyzické a kulturní antropologie zahrnovala také lingvistickou antropologii 
a archeologii. 

Bouřlivý rozvoj zaznamenala v první polovině 20. století také evropská 
fyzická antropologie. Ve Velké Británii patřil mezi průkopníky moderní 
fyzické antropologie skotský lékař a anatom Artur Keith (1866-1955) svými 
výzkumy komparativní anatomie žijících i vyhynulých primátů. Na fyzické 
antropology měla velký vliv jeho učebnice Lidská embryologie a morfologie 
(1902), zatímco paleoantropology ovlivnila kniha Pravěký člověk (1915) 
a Nová teorie lidské evoluce (1948). Na evropském kontinentě sehrál vůdčí 
roli švýcarský antropolog Rudolf Martin (1864-1925), který provedl revizi 
tradičních antropologických metod a technik, sjednotil je a doplnil o základy 
variační statistiky. Své názory na předmět a cíle fyzické antropologie výstižně 
formuloval ve své inaugurační přednášce Antropologie jako věda a studijní 
obor (1901). K zavedení moderních antropologických metod a přístupů přispěl 
svojí knihou Učebnice antropologie: systematický přehled (1914). V roce 1924 
založil a až do své smrti editoroval periodikum Anthropologischer Anzeiger 
(Antropologický věstník), který se v roce 1990 stal ofi ciálním časopisem nově 
reorganizované Německé antropologické společnosti. 

V první polovině 20. století v kontinentální Evropě i nadále přetrvávalo 
chápání antropologie jako čistě biologické disciplíny, zatímco ve Velké 
Británii a Spojených státech se prosadila koncepce obecné antropologie jako 
syntetické disciplíny zahrnující biologickou i kulturní (sociální) antropologii. 
Výrazným stimulem pro rozvoj fyzické antropologie byla populační genetika, 
jejíž poznatky ve spojení s teorií biologické evoluce vedly ve 40. letech 20. 
století k rozvoji neodarwinismu. Za zakladatele neodarwinistické syntetické 
teorie evoluce, která výrazně ovlivnila paleoantropologii, je možné pokládat 
zejména amerického genetika Th eodosia Dobzhanského (1900-1975) 
a britského genetika Johna Haldana (1892-1964). Předmětem výzkumů fyzické 
antropologie se během 20. století bylo zejména studium vlivu dědičnosti, 
přirozeného výběru a vnějšího prostředí na proměnlivost organismu ve 
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fylogenetickém a ontogenetickém vývoji člověka. Antropologové při měření 
a popisu fyzických znaků pracují s komplexem metod a technik, který souhrnně 
označujeme jako heterografi i. Ta se dále dělí na somatometrii (antropometrické 
charakteristiky fyzických znaků) a somatoskopii (deskriptivní charakteristiky 
fyzických znaků). 

V druhé polovině 20. století došlo k rozvoji „nové fyzické antropologie“. 
Ta v 60. letech rozšířila tradiční spektrum antropologických metod 
o molekulární a biochemické přístupy. Užitečným metodologickým nástrojem 
se stala numerická systematika využívající moderní výpočetní techniku. 
Jejím prostřednictvím antropologové dokázali stanovit koefi cient podobnosti 
velkého množství proměnlivých znaků. Základem vědeckého myšlení 
ve fyzické antropologii ale zůstala hypoteticko-deduktivní metoda, která je 
založena na tvorbě pojmů, testování hypotéz a využívá poznatků získaných 
prostřednictvím experimentu, analogie a paralelismu (Beneš 1979: 7-23). 
Na rozvoji fyzické antropologie ve 2. polovině 20. století měly velký podíl 
etologie člověka a primatologie, jejichž poznatky ve stále větší míře používají 
paleoantropologové při formulování teorií lidské evoluce (Jolly 1985, Kinzley 
1987, Dunbar 1988, Fleagle 1998, Conroy 1990, Vančata 2003). Primatologové 
se specializují na studium evoluce, adaptace, anatomie a sociálního chování 
primátů. Prostřednictvím terénních výzkumů opic a velkých lidoopů studují 
ekologické vlivy a modely chování, které ovlivňovaly průběh evoluce našich 
hominidních předků. Primatologie také výrazně přispěla k vědeckému 
porozumění mnoha aspektů lidského chování včetně sexuality, kooperace, 
užívání nástrojů, agresivity, teritoriálního a potravního chování aj. 
Významnou úlohu při studiu biologické přirozenosti člověka a zákonitostí 
biologické evoluce sehrála také sociobiologie a evoluční psychologie. 
Dynamickým rozvojem v minulých desetiletích prošly molekulární 
antropologie a paleogenetika, které poskytují cenné informace o distribuci 
lidských genů v čase a prostoru. Většina biologických antropologů působí 
na univerzitách a ve vědeckých ústavech. Mnoho z nich se ale uplatňuje také 
v oblasti aplikované antropologie, kde využívají své znalosti lidské anatomie 
a fyziologie k řešení praktických problémů. Například forezní antropologové 
pomáhají při identifi kaci lidských pozůstatků, které jsou obětí zločinu nebo 
neštěstí. Forezní antropologové také aktivně spolupracují s humanitárními 
organizacemi a vládními vyšetřovateli při odkrývání hromadných hrobů 
identifi kaci obětí hromadného násilí vyvolaného genocidou nebo válečnými 
událostmi. Své využití v oblasti aplikované antropologie nachází také lékařská 
antropologie, která se uplatňuje v programech, jejichž cílem je zlepšení 
lidského zdraví, kvality lékařských institucí a zdravotnických systémů. 
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Charakteristickým rysem současné fyzické antropologie, jež dnes 
stále častěji vystupuje pod alternativním názvem biologická antropologie, 
je snaha o studium člověka v biokulturní perspektivě. Tendence zasazovat 
poznatky fyzické antropologie do širšího společenskovědního kontextu 
a konstituovat biologickou antropologii jako biokulturní vědu je typická 
zejména pro americkou antropologii (Rossi 1980: 8). Je to pochopitelné, když si 
uvědomíme, že ve Spojených státech fyzická (biologická) antropologie není již 
dávno chápána jako autonomní oblast vědeckého výzkumu člověka, ale tvoří 
spolu s kulturní antropologií nedílnou součást obecné antropologie. V České 
republice snaha konstituovat integrální bázi pro studium člověka v biologické i 
sociokulturní perspektivě, nalezla své vyjádření v biokulturologii. Tato rodící 
se disciplína představuje svébytnou tematickou a výzkumnou oblast, která je 
rozvíjena v rámci oboru kulturologie na katedře teorie kultury Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Soukup 2000: 194-197). 

Paleoantropologie jako nástroj výzkumu antropogeneze

Významnou součástí fyzické antropologie je paleoantropologie, jejímž 
předmětem je výzkum a rekonstrukce evoluce lidského rodu (Tobias 1985, 
Mazák 1986, Lewin 1989, Klein 1989, Wolpoff  1999, Bilsborough 1991, 
Conroy 1997, Tattersall & Schwartz 2001, Vančata 2003). Ke konstituování 
této antropologické disciplíny ve druhé polovině 19. století přispěla na 
jedné straně Darwinova teorie biologické evoluce, na straně druhé stále více 
se množící fosilní nálezy našich prehistorických předků. Významnou roli 
z tohoto hlediska sehrál zejména objev hominidních pozůstatků v německém 
Neanderthalu v roce 1856. O tři roky později byly tyto kosti popsány jako 
nový druh prehistorického člověka, jenž vstoupil do vědy pod označením 
Homo neanderthalensis. Neméně důležitý byl nález fosilních pozůstatků 
prehistorického anatomicky moderního člověka v roce 1868 v lokalitě Cro-
Magnon v jihofrancouzském kraji Dordogne. 

Archeologické doklady existence pravěkých lidí na území Evropy vyvolaly 
vlnu pátrání po našich dávných předcích i na území jiných světadílů. V 90. 
letech 19. století obrátila světová veřejnost pozornost k Jávě. Zde v roce 1891 
holandský lékař a paleoantropolog Eugèn Dubios (1858-1940) objevil v ohybu 
řeky Solo nedaleko vesnice Trinil fosilní pozůstatky hominidního druhu, 
který je dnes označován jako Homo erectus. Existenci tohoto druhu potvrdil 
v první polovině 20. století německý paleontolog Gustav Heinrich Ralph von 
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Koenigswald (1902-1982), který na Jávě nalezl další pozůstatky druhu Homo 
erectus v lokalitách Modjokerto a Sangrian. K velice cenným objevům lebek 
i částí postkraninálního skeletu příslušníků druhu Homo erectus došlo v první 
polovině 20. století na území Číny. Zde rozsáhlý paleoantropologický výzkum 
prováděli Davidson Black (1884-1934), Pej Wen-čung (1904-1982) a Franz 
Weidenreich (1873-1955) v rozsáhlém jeskynním komplexu ve vápencových 
lomech v Čou-kchou-tien. 

Ve 20. a 30. letech 20. století zájem vědců upoutala také jižní Afrika, 
kde se uchovaly fosilizované pozůstatky četných prehistorických živočichů 
v krasových jeskyních. V roce 1924 zde nalezl britský paleoantropolog 
australského původu Raymond Arthur Dart (1893-1988) fosilní pozůstatky 
rodu Australopithecus. Jednalo se o lebku slavného „taungského dítě“ - 
příslušníka druhu Australopithecus africanus, který tuto oblast obýval před 3 
až 2,8 milionu let. Malá mozkovna tohoto hominida ale nezapadala do tehdy 
uznávaného schématu antropogeneze, a tak přední světoví paleoantropologové 
tento objev zpočátku nedocenili. Naštěstí na Dartovy výzkumy úspěšně 
navázal ve 30. a 40. letech 20. století skotský lékař a paleoantropolog Robert 
Broom (1866-1951), který novými nálezy nejenže potvrdil existenci druhu 
Australopithecus africanus, ale navíc objevil nový druh australopitéků, který 
dnes označujeme jako Australopithecus robustus. Broomovi se podařilo 
ve vápencových dolech a krasových jeskyních Sterkfontein, Kromdraai 
a Swartkrans nalézt do té míry reprezentativní soubor fosilních pozůstatků 
archaických a robustních australopitéků, že již nebylo možné existenci těchto 
hominidů ignorovat. S odstupem času je možné konstatovat, že Broomovo 
zásluhou byla oživena hypotéza Charlese Darwina, který již v roce 1871 
předpověděl, že kolébka lidstva leží v Africe. 

V 60. letech 20. století došlo v dějinách paleoantropologie k zásadnímu 
průlomu. Zásluhu na tom má britský antropolog Louis Seymour Bazett Leakey 
(1903-1972), který společně se svojí manželkou Mary Leakeyovou (1913-
1996) v roce 1960 objevil ve východní Africe v Olduvajské rokli (Tanzanie) 
pozůstatky druhu Homo habilis, který obýval východní Afriku před 2,1 až 1,6 
miliony let. Tímto unikátním objevem zahájili období intenzivních pátrání po 
fosilních pozůstatcích našich předků na území východní Afriky. V této době 
vznikl dnes klasický scénář antropogeneze, podle něhož evoluce hominidů 
proběhla ve fázích Australopithecus → Homo habilis → Homo erectus → Homo 
sapiens. 

V následujících desetiletích se východní Afrika stala doslova „Mekkou“ 
paleoantropologie. Celá řada mezinárodních týmů směřovala na území 
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Tanzanie, Keni, Etiopie a Malawi, aby zde pátrala po fosilních pozůstatcích 
raných hominidů a materiálních dokladech jejich kultury. Na území Keni 
v oblasti jezera Turkana provádí od 70. let minulého století intenzivní výzkumy 
syn Louise a Mary Leakeyových - Richard Erskine Leakey (nar. 1944) se svou 
manželkou Meave Leakeyovou (nar. 1942). Díky jejich dlouholetým výzkumům 
zde bylo objeveno velké množství fosilních pozůstatků východoafrických 
australopitéků i raných zástupců rodu Homo. K výjimečným nálezům 
týmu Richarda Leakeyho patří zejména nález 1,5 milionu let staré fosilní 
kostry příslušníka druhu Homo egraster, který přispěl k zpřesnění představ 
o postkraninální anatomii raných reprezentantů rodu Homo. V 70. letech 20. 
století zahájil výzkum oblasti Hadaru a břehů řeky Awash na území Etiopie 
také americký paleoantropolog Donald Johanson (nar. 1943). Mezi unikátní 
nálezy jeho týmu patří zejména objev relativně zachovalé kostry slavné „Lucy“ 
- reprezentanta druhu Australopithecus afarensis. Ten podle svých objevitelů 
před 3,9 až 3 miliony let sehrál klíčovou roli v rané fázi antropogeneze. 
Johanson totiž příslušníky druhu Australopithecus afarensis označil 
za evoluční ohnisko, z něhož se derivovaly vývojově pokročilé druhy 
hominidů, včetně raných zástupců rodu Homo. 

Od počátku 80. let 20. století pátrá po fosiliích raných hominidů v oblasti 
Middle Awash (Etiopie), ležící jižně od Hadaru, tým vedený americkým 
paleoantropologem Timothy Whitem (nar. 1950). Ten v této oblasti již v 90. 
letech minulého století objevil fosilní pozůstatky rodu Ardipithecus, který 
obýval východní Afriku před 5,8 až 4,3 miliony let. Podrobné informace 
o rekonstruované podobě 4,4 milionu let staré kostry tohoto bipédního 
hominida nazvaného „Ardi“ prezentovali jeho objevitelé v časopise Science 
až v roce 2009. Jedná se o unikátní nález, neboť jde o nejstarší, relativně dobře 
zachovalou hominidní kostru zahrnující kromě zlomků lebky také části 
postkranialního skeletu včetně fragmentů pánve i horních a dolních končetin. 
V průběhu posledního desetiletí ale bylo v Africe objeveno více fosilií, které si 
činní nárok na status prvních hominidů. Jsou to například 6 milionů let staré 
hominidní pozůstatky druhu Ororrin tugenensis, které v lokalitě Kapsomin na 
území Keni objevil tým francouzských a keňských vědců vedených Martinem 
Pickfordem a Brigitte Senutovou. Za zatím nejstarší hominidní pozůstatky ale 
byla označena 7 až 6 milionů let stará lebka připsaná druhu Sahelanthropus 
tchadensis. Tento objev ale vyvolal značné překvapení, neboť navzdory 
očekávání k nálezu tak starého hominida nedošlo ve východní Africe, ale na 
území Čadu v lokalitě Toros-Menalla. 

  Paralelně s výzkumy ve východní a jižní Africe probíhalo pátrání po 
našich evolučních předcích také v prehistorických lokalitách na území Evropy 
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a Asie. V průběhu druhé poloviny 20. století se podařilo rozšířit zejména 
fosilní kolekce asijských reprezentantů rodu Homo erectus na území Číny 
a Jávy. Za unikátní je možné označit také nálezy dokumentující šíření raných 
populací rodu Homo z Afriky do Eurasie. Významné jsou z tohoto hlediska 
zejména objevy hominidních lebek připsaných druhu Homo ergaster, které 
byly nalezeny v 90. letech 20. století v Dmanisi na území Gruzie. Také na území 
Evropy a Blízkého východu došlo k řadě objevů hominidních fosilií. Jednalo se 
zejména o pozůstatky archaických Homo sapiens, neandertálců a anatomicky 
moderního člověka, které zpřesnily naše představy o závěrečném průběhu 
antropogeneze. Alternativní možnost interpretace vzniku a šíření anatomicky 
moderního člověka do Evropy přinesl také objev nového hominidního druhu 
- Homo antecessor. Jeho pozůstatky nalezené v 90. letech 20. století v jeskyni 
Grand Dolina ve Španělsku podle jeho objevitelů svědčí o tom, že se jedná 
o společného předka neandertálců i anatomicky moderního člověka.

V uplynulých třiceti letech byla pod vlivem objevů fosilních pozůstatků 
nových hominidních druhů zformulována řada alternativních teorií vzniku 
rodu Homo a následného průběhu lidské evoluce (Andrews & Stringer 1989, 
Jones et al. 1995, Leakey 1995, Johanson & Edgar 1996, Klein 1999, Wolpoff  
1999, Delson et al. 2000, Tattersall & Schwartz 2001, Vančata 2003, Dunbar 
2009, Svoboda 2009). Charakteristickým rysem současných fylogenetických 
modelů evoluce plio-pleistocenních hominidů je snaha co nejvíce respektovat 
divergentní charakter adaptivní radiace hominidních druhů před 6 až 
2 miliony let (Foley 1998). Rekonstrukce hominidních rodokmenů se tak 
stále více podobají divoce rostoucím keřům s četnými evolučními výhonky. 
Ke zpřesnění představ o antropogenezi pozitivně přispívá skutečnost, že od 
70. let 20. století pronikají do paleoantropologie ve stále větší míře poznatky 
primatologie, etologie a genetiky. Význam genetiky spočívá zejména v tom, 
že dokázala odhalit a popsat mechanismy biologické evoluce a příčiny vzniku 
druhů. V neposlední řadě metody paleogenetiky umožnily stanovit genetický 
a evoluční vztah k nejbližším příbuzným lidského rodu a datovat důležité 
mezníky lidské evoluce. Etologie, zejména primatologie, významně přispěla 
k hlubšímu poznání vzorců chování poloopic, opic a lidoopů. To umožňuje 
využívat při rekonstrukci jednotlivých fází evoluce primátů a hominidů metod 
analogie a formulovat hypotézy na téma potenciálních modelů chování našich 
živočišných předků. V současné době primatologie společně s genetikou 
výrazně ovlivňují hypotetické rekonstrukce průběhu evoluce lidského rodu 
a výrazně stimulují antropologické myšlení jak v oblasti paleoantropologie, 
tak fyzické antropologie jako komplexní vědě o lidské biologické variabilitě. 

Významným limitem paleoantropologických modelů evoluce lidstva 
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je skutečnost, že konkrétní interpretace vzniku a evoluce rodu Homo vždy 
úzce souvisí s osobností paleoantropologa, jeho vlastními objevy a kulturním 
kontextem, ve kterém žil a pracoval. V dějinách paleoantropologie tak vznikla 
řada „příběhů“ na téma antropogeneze. Tyto narace, často budované na základě 
neúplných fosilních nálezů, je proto třeba chápat jako alternativní pokusy 
o interpretaci evoluční mozaiky, která zůstane vždy nedokončená. Harvardský 
evoluční biolog Stephen Jay Gould v této souvislosti výstižně poznamenal: 
„Věda často vypráví příběhy - v dobrém slova smyslu, ale jsou to přesto jen 
příběhy. Považme tradiční scénář lidské evoluce: lovecké příběhy, vyprávění 
o ohni, temných jeskyních, rituálech a výrobě nástrojů, stárnutí, boji a smrti. 
Kolik z nich je skutečně založeno na kostech a artefaktech a kolik na literárních 
vzorcích?“ (Bahn 2007: 14). 

Geneze člověka a kultury v paleoantropologické perspektivě

Konstituování široce koncipované fyzické antro pologie umožnilo 
vytvořit teoretickou a metodologickou bázi, o níž se opírá současný výklad 
antropogene ze. Jejím základem jsou tři vědecké pilíře - genetika, primatologie 
a paleoantropologie. Díky poznatkům genetiky (a evoluční biologie) známe 
základní mechanismy biologické evoluce, jimiž jsou mutace, přírodní výběr, 
genetický tok a genetický drift . Primatologie (a etologie) přispěly k vymezení 
místa, které člověk zaujímá v živočišné říši a k analýze protokultury našich 
nejbližších evolučních příbuzných - afrických lidoopů. Paleoantropologie 
(a fyzická antropologie) shromáždila velké množství hominidních fosilií a 
artefaktů, které umožnily rekon struovat průběh evoluce rodu Homo. Za mezníky 
výzkumů antropogeneze lze označit vymezení místa člověka v živočišné říši (C. 
Linné), objasnění příčin a mechanismů biologické evoluce (Ch. Darwin), objev 
zákonů dědičnosti (J. G. Mendel) a současné vy užívání molekulární genetiky 
ke studiu antropogeneze (A. Wilson, M. Stoneking, V. Sarich, R. Cannová, 
B. Sykes). Jádro studia evoluce člověka ale i nadále tvoří terénní vý zkumy 
paleoantropologů, kteří na základě objevů fosilních evolučních předchůdců 
člověka vypracovali následující scénář antropogeneze: 

V období miocénu došlo v rámci vyšších primátů k evoluční radiaci, 
která předcházela vzniku moderních lidoopů a raných hominidů. Tento 
vývojový trend ilustrují fosilní nálezy miocenních lidoopů rodu Proconsul 
(před 22 až 14 miliony let), dryomorfních primátů (před 16 až 9 mi liony let) 
a sivamorfních primátů (před 14 až 8 miliony let). Významné místo mezi 
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ranými hominoidy zaujímá zejména východoafrický druh Proconsul africanus. 
Jednalo se o nepříliš specializovaného primáta, který mohl být společným 
evolučním předkem jak šimpanzů a goril, tak evolučních předků člověka. 

Před 7 až 5 miliony let došlo k oddělení hominidní linie směřující 
k rodu Homo od linie afrických lidoopů (šimpanze a gorily). Tuto evoluční 
fázi spjatou se vznikem prvních hominidů nám ilustruje Sahelanthropus tcha-
densis, který před 7 až 6 miliony let obýval území dnešního Čadu v centrální 
Africe. Sahelanthropus tchadensis se pravděpodobně dokázal pohybovat po 
dvou končetinách, současně ale velmi dobře šplhal v korunách stromů. 

Dalším hominidem, který disponoval bipedií, byl druh Orrorin tugenen-
sis, jehož 6 milionů let staré pozůstatky byly objeveny na území dnešní Keni. 
Není vyloučeno, že na tuto evoluční linii možná navázal rod Ardipit hecus, 
který obýval východní Afri ku před 5,8 až 4,4 milionu let, nebo příslušníci 
rodu Australopithecus. Všichni tito raní hominidé ve své anatomii vykazovali 
osobitou mozaiku šimpanzích a hominidních znaků a morfologické struktury 
spjaté s adaptací na bipédii. 

Před 4 až 1,4 milionem let obývali prostředí lesostepi a savany vý chodní 
a jižní Afriky příslušníci rodu Australopithecus. Tito hominidé se průběhu 
evoluce postupně diferencova li na archaické australopitéky a robustní 
australopitéky. Přestože pokročilí australopitéci již pravděpodobně byli 
schopni užívat přírodní předměty jako nástroje, jejich adaptační strategii je 
možné označit pouze za protokulturu. Paralelně s různými druhy rodu Aus-
tralopithecus existovaly jiné hominidní dru hy. O adaptivní radiaci raných 
hominidů svědčí Kenyanthropus platyops, který obý val východní Afriku před 
3,5 milionu let a je některými paleoantropology považo ván za potenciálního 
předchůdce raných zástupců rodu Homo. 

Za klíčové období antropogeneze je možné označit období před 2,5 až 2,1 
milionu let, kdy se ve východní Africe z okruhu archaických australopitéků 
nebo rodu Kenyanthropus derivovali raní zástupci rodu Homo reprezentovaní 
druhy Homo rudolfensis a Homo habilis. Tito hominidé jako první překročili 
práh protokultury a před 2,6 až 2,5 milionu let začali vyrábět primitivní 
kamenné industrie, které dnes podle místa nálezu (Olduvajská rokle) 
označujeme jako oldovanskou kulturu. Cílevědomou výrobu kamenných 
nástrojů lze považovat za nejstarší kulturní dědictví lidstva. Jednalo se jak o 
jádrovou industrii (primitivní sekáče), tak o malé úštěpové nástroje (sekáčové 
nástroje). Typickým artefaktem reprezentujícím oldovanskou kulturu je sekáč 
- jednoduchý valounovitý nástroj s odraženou pracovní hranou vyrobený 



30

z lávy nebo kvarcitu. Výrobu prv ních kamenných nástrojů je možné označit 
za kvalitativní skok v evoluci lidstva - genezi kultury jako nadbiologického 
způsobu adaptace lidského rodu k vnějšímu prostředí. Výroba sekáčů byla 
rozšířená zejména v raných fázích vývoje rodu Homo, ale můžeme se s nimi 
setkat i v mladších paleolitických kulturách.

Před 1,9 až 1,8 milionu let se ve východní Africe objevil evolučně 
pokročilejší zástupce lidského rodu - druh Homo ergaster, který se před 1,8 až 
1,3 milionu let rozšířil z Afriky (tzv. „první rozptyl“) a úspěšně osídlil rozsáhlé 
oblasti Eurasie. V průběhu této migrace vznikl druh Homo erectus, který 
před 1,8 až 0,4 milionu let obýval zejména území jihovýchodní Asie. Kulturu 
oldovanského typu postupně vystřídala acheulská kultura, která se poprvé 
objevuje před 1,5 miliony let ve východoafrické lokalitě Konso-Gradula. 
Typickým reprezentantem acheulské kultury je pěstní klín - jednoduchý, plošně 
retušovaný kamenný nástroj kapkovitého tvaru. Pěstní klín byl produktem 
nové technologie, která spočívala v oboustranném obíjení kamenného jádra 
kamennou, v pozdějším období kostěnou nebo parohovou paličkou. Výsledný 
produkt se obvykle skládal z hrubší, někdy neopracované základny sloužící 
jako držadlo a dvou bočních oboustranně opracovaných hran, které se sbíhaly 
do ostrého vrcholku. Ve srovnání s vývojově staršími tvary valounových sekáčů 
oldovanského typu vykazují pěstní klíny nárůst standardizace a unifi kace jak 
výrobních postupů, tak výsledných produktů. Součástí materiální kultury 
pravděpodobně byly jednoduché přístřešky, dřevěné kyje a užívání ohně. Na 
úrovni sociálního chování lze předpokládat prosazení principu reciprocity, 
růst významu učení v dětství a rozvoj naučených vzorců chování. 

Evoluční posun od druhu Homo erectus k raným formám Homo sapiens 
je spjatý se vznikem archaického Homo sapiens, který se rozšířil před 700 
až 200 tisíci lety na území Afriky a Eurasie. Archaický Homo sapiens se 
pravděpodobně derivoval z regionálních populací druhu Homo ergaster 
nebo Homo erectus. Pod označení archaický Homo sapiens zahrnujeme 
široké spektrum pokročilých hominidů, jejichž anatomie vykazuje osobitou 
kombinaci erektoidních a sapientních znaků. Typic kým reprezentantem 
archaického člověka je Homo heidelbergensis, s jehož fosilními pozůstatky 
se setkáváme v různých oblas tech Starého světa a Africe. V tomto období 
dochází k postupné proměně acheulské industrie směrem k jemnějšímu 
a dokonalejšímu opracování nástrojů, využívající retuš měkkým úderem. Před 
350 tisíci lety se objevuje levalloiská kultura, pro níž je charakteristická výroba 
tenkých úštěpů z prefabrikovaného plochého kamenného jádra. Součástí 
materiální kultury, jejíž prostřednictvím se Homo heidelbergensis adaptoval 
k vnějšímu prostředí byly jednoduché lovecké přístřešky, výroba primitivních 
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kožených oděvů a užívání ohně.

Před 230 až 200 tisíci lety se na území Evropy objevily hominidní 
populace, které vykazovaly morfologické rysy, jež jsou charakteristické 
pro nový hominidní druh – Homo neanderthalensis. K největší expanzi 
neandrtálců ale dochází před 135 až 28 tisíci lety, kdy se úspěšně rozšířili 
na území Evropy, Blízkého východu a přilehlých částí západní Asie. Na 
zformování morfologického vzoru klasických neandertálců, který byl typický 
pro evropskou populaci před 80 až 35 tisíci lety, mělo svůj podíl chladné 
klima poslední doby ledové. Neandertálci vyráběli širokou škálu kamenných 
nástrojů, které souhrnně označujeme jako mousterská kultura, pro níž je 
charakteristická výroba úštěpů z prefabrikovaných diskovitých jader. V tomto 
období dochází k nárůstu typologické škály nástrojů. Mezi typické mousterské 
nástroje patřily škrabadla, drasadla, trojúhelníkové hroty, vrtáky, rydla 
a zoubkované úštěpy. Neandertálci k výrobě artefaktů používali široké 
spektrum surovin, které zahrnovalo kámen, dřevo, kůži, kosti parohy a 
slonovinu. Základní součástí jejich potravinové strategie byl efektivní lov 
doplňovaný sběrem rostlinné potravy. Na náročné klimatické podmínky 
a život v polární tundře se dokázali adaptovat stavbou loveckých stanů a 
chat, výrobou kožených oděvů a užíváním ohně. Archeo logické nálezy také 
naznačují vznik prvních projevů duchovní kultury. Řada indicií svědčí o tom, 
že neandertálci pohřbívali své mrtvé, pečovali o nemocné a možná praktikovali 
lovecké rituály spjaté s kul tem jeskynního medvěda. 

Nezávisle na eurasijských hominid ních populacích vznikl před 200 až 
140 ti síci lety v subsaharské části Afriky anato micky moderní člověk - Homo 
sapiens sapiens. V průběhu migrace z Afriky (tzv. „druhý rozptyl“) postupně 
nahradil všechny ostatní hominidní populace včetně evropských neandertálců 
a úspěšně osíd lil celý svět. Svůj podíl na úspěšné expanzi anatomicky moderních 
lidí měla mladopaleolitická materiální technologie, zejména vyso ce efektivní 
čepelové kamenné industrie. Jednalo se o úštěpové kamenné nástroje, jejichž 
délka nejméně dvakrát převyšovala jejich šířku. Tento tvar umožňoval jak 
upevnění nástroje v dřevěné násadě, tak následné úpravy čepele do podoby 
škrabadel, rydel či vrtáků. Typickým reprezentantem mladopaleolitické 
industrie je čepel s otupeným bokem, někdy tvarovaná do hrotu. Objevují se 
také nové typy artefaktů z kostí a slonoviny, například jehly, šperky, harpuny 
a vrhače oštěpů. 

Charakteristickým rysem dalšího vývoje lidstva byla prudká akcelerace 
kulturní evoluce. Již v mladším paleolitu můžeme sledovat rozvoj a šíření 
stále efektivnějších materiálních technologií. Rychlý vývoj jednotlivých 
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loveckých kultur svrchního paleolitu svědčí o růstu lidských kognitivních 
schopností, které se navenek projevily ve stále dokonalejších artefaktech. 
Mimořádným dokladem tvořivosti jsou pravěké jeskynní malby. Naznačují, 
že mladopaleolitičtí lovci a sběrači již disponovali stejným psychickým 
potenciálem jako současní lidé. 

Základem kulturní evoluce je specifi cky lidská schopnost uchovávat a 
dále rozvíjet lidské poznatky a zkušenosti prostřednictvím nových vynálezů 
a následné transmise kulturního dědictví. Ke zrychlení kulturního vývoje 
výrazně přispívala neustálá migrace jednotlivých pospolitostí a difuze 
kulturních prvků a komplexů v geografi ckém prostoru. Kumulativní růst 
kultury, založený na nepřetržité inovaci materiálních technologií, vedl k 
vytváření stále dokonalejších adaptivních strategií umožňujících lidem 
z přírody získávat stále větší objem surovin a energie. Za mezníky kulturní 
evoluce lidstva je z tohoto hlediska možné považovat přechod od sběru a 
lovu k pastevectví, zemědělství a moderní průmyslové výrobě. Plná jazyková 
kompetence umožnila vznik sémiotických kultur, jejichž příslušníci ve stále 
větší míře využívali k uchování kulturního dědictví akustických, obrazových 
a psaných znakových systémů. V průběhu evoluce lidstva tak vznikla 
kvalitativně nová vrstva reality, spjatá výhradně s existencí lidského rodu. 
Tento „superorganický svět“, který se skládá z produktů cílevědomé lidské 
práce (artefaktů), naučených vzorců chování (sociokulturních regulativů) a 
ideových systémů, představuje odlišnou třídu věcí a jevů nežli svět anorganické 
a organické přírody. Základním atributem rodu Homo se tak stala kultura - 
unikátní fenomén tvořící stále výraznější hraniční čáru oddělující člověka od 
zvířat.

Nesporným přínosem paleoantropologie je, že potvrdila význam kultury 
jako specifi cky lidského nadbiologického adaptačního mechanismu, jehož 
prostřednictvím příslušníci rodu Homo začali přetvářet vnější přírodu i svůj 
sociální svět. Paleoantropologické výzkumy průběhu evoluce lidstva jsou 
proto úzce spjaty s prehistorickou archeologií, která se systematicky zabývá 
výzkumem pozůstatků materiální kultury, které se dochovaly jako doklad 
evolučního vývoje lidstva. Díky spolupráci paleoantropologů a archeologů je 
možné při rekonstrukci antropogeneze pracovat se dvěma třídami kvalitativně 
odlišných empirických dat. První z nich představují dochované fyzické 
pozůstatky našich hominidních předků. Druhou z nich jsou artefakty, které 
jsou dokladem evolučních proměn unikátní adaptační strategie rodu Hrmo 
- lidské kultury. 
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Druhý element - antropologická archeologie

Předmět a metody antropologické archeologie

Předmětem antropologické archeologie je široké spektrum artefaktů, 
které představují materiální doklady cílevědomé lidské práce (Malina 1981, 
Trigger 1989, Wyse et al. 1995, Bahn 1996, 2007, Rernfrew & Bahn 2000, 
Vašíček 2006). Pojem archeologie pochází z řeckých slov archaios (starý) 
a logos (rozum, slovo nauka). Antropologická archeologie představuje jednu 
ze čtyř hlavních subdisciplín široce koncipované obecné antropologie. Úzké 
sepjetí archeologie a antropologie je typické zejména pro Spojené státy, kde 
archeologie představuje součást antropologických výzkumů. Jak konstatoval 
britský archeolog Paul G. Bahn: „V Americe je archeologie považována za velice 
integrální součást antropologie. Většina akademických archeologů je k nalezení 
v óddělení antropologié , kde je archeologie pokládána spíše za součást tohoto 
oboru, než za samostatné pole s vlastními výsadami, jak je tomu ve Starém 
světě.“ (Bahn 2007: 24). Na rozdíl od sociální a kulturní antropologie, která 
se zabývá studiem kulturní variability v geografi ckém prostoru, archeologie 
provádí výzkum rozmanitosti lidských kultur v časové perspektivě. Proto také 
bývá archeologie někdy nazývána „kulturní antropologií minulosti“ (Bahn 
2007: 24). 

Cílem archeologických výzkumů je rekonstruovat kulturní historii 
a zaniklé způsoby života v kontextu vývojových proměn lidské kultury. První 
objekty archeologických výzkumů se objevují před 2,6 až 2,5 miliony let ve 
východní Africe. Jedná se o jednoduché kamenné nástroje oldovanského typu, 
které jsou dokladem geneze materiální báze lidské kultury. Od chvíle, kdy 
raní reprezentanti lidského rodu začali vyrábět první kamenné artefakty, lze 
v různých geologických vrstvách sledovat kumulativní růst množství, typů 
a kvality různých nástrojů a dalších dokladů kulturních technologií, jejichž 
prostřednictvím se naši předkové adaptovali k vnějšímu prostředí a postupně 
přetvářeli tvář naší planety. Význam paleoantropologických a archeologických 
výzkumů je evidentní, když si uvědomíme, že pro více než 99% existence 
lidského rodu představují archeologické nálezy artefaktů a fosilních pozůstatků 
našich předků jediné zdroje informací o evoluci člověka. Kvalitativně nový 
druh informací o lidské minulosti se objevuje teprve 3. tisíce let př. n. l., kdy 
v západní Asii vznikají první písemné záznamy. Zrození vyspělých orientálních 
starověkých civilizací (Sumer, Egypt, Indie Čína), které disponovaly znalostí 
písma, umožnil archeologům vést hraniční čáru mezi lidskou prehistorií a 
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historií. Tato distinkce je samozřejmě velice relativní, neboť ke vzniku písma 
došlo v jednotlivých geografi ckých oblastech v různém časovém období. 
Přesto se toto kritérium promítlo do vnitřní klasifi kace a oborové diferenciace 
archeologické antropologie, kterou lze podle povahy pramenů a jejich časové 
orientace členit na archeologii prehistorickou a antropologii historickou. 
V rámci historické archeologie, se archeologie podle různých časových period, 
jež jsou předmětem výzkumu, dále diferencuje na archeologii raně historickou, 
klasickou, slovanskou, středověkou, postmedievální, průmyslovou apod. 
Na základě užívaných metod je možné dále antropologii klasifi kovat na 
svébytné a relativně autonomní oblasti antropologického výzkumu, jako 
jsou letecká archeologie, podmořská archeologie nebo experimentální 
archeologie.

Základním zdrojem empirických dat, umožňujících archeologickou 
rekonstrukci minulosti, jsou archeologické prameny, někdy také označované 
jako archeologické nálezy. Prameny se nacházejí v nalezištích (archeologických 
lokalitách) a zahrnují jak zachované lidské výtvory (artefakty), tak přírodní 
předměty nebo vlastnosti, jež jsou zpravidla neuvědomovaným důsledkem 
lidské činnosti (ekofakty). Jednotlivé nálezy, objevené v konkrétní archeologické 
lokalitě, tvoří nálezový celek - základní jednotku archeologických pramenů, 
vystupující v podobě komplexu vzájemně spjatých artefaktů a ekofaktů, 
které odrážejí nějakou historickou nebo prehistorickou událost. Komplex 
formálně a funkčně podobných artefaktů, vykazující znaky jedné kulturně 
historické tradice, archeologové označují jako archeologický typ. Klíčovou 
kategorií archeologického výzkumu je ovšem archeologická kultura. Jedná 
se o geografi cky uzavřený komplex archeologických pramenů, zahrnující 
soubor artefaktů, ekofaktů a přírodních předmětů, které obsahují informace 
o zkoumaném období a reprezentují konkrétní prehistorické nebo historické 
společenství. Archeologická kultura je obvykle etnicky neurčitá a nemůže 
být a priori považována za etnickou nebo společenskou jednotku. Názvy 
jednotlivých archeologických kultur vznikaly od 19. století na základě dohody 
podle různých kritérií jako je místo naleziště, typický tvar artefaktů, výzdoba 
nádob apod. Užitečným nástrojem archeologických výzkumů je pojem 
kulturní typ, který pronikl do archeologie z etnografi e a kulturní antropologie. 
Jedná se o gnozeologický model sloužící k označení třídy kulturních systémů, 
jejichž podstatné kulturní prvky a komplexy je možné identifi kovat v různých 
společnostech v čase a prostoru. Strukturu modelu kulturního typu netvoří 
všechny komponenty dané kultury, nýbrž pouze některé funkčně a strukturálně 
spjaté kulturní prvky a komplexy, jež jsou společné dvěma nebo několika, 
avšak nikdy ne všem světovým kulturám. Stejné kulturní typy vznikaly 
u různých historických společností, které se nacházely na přibližně stejné 
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úrovni socioekonomického vývoje a na něž působily podobné demografi cké, 
ekonomické, technologické a ekologické faktory. Za podobných historických 
a geografi ckých podmínek proto v průběhu lidské historie vznikaly nezávisle na 
sobě stejné kulturní typy. Protože se rozdíly mezi různými kulturní typy týkají 
především oblastí materiální kultury, zejména výrobního způsobu, pracují 
někteří vědci s pojmem hospodářsko - kultní typ. Z historické perspektivy 
je možné široké spektrum kulturních typů, které vznikly v předindustriální 
společnosti, rozdělit do tří základních skupin, které se od sebe liší stále 
stoupající produktivitou práce a zvětšováním nadvýrobku. První skupinu tvoří 
kulturní typy založené na lovu, sběru a částečně rybolovu. Druhou skupinu 
reprezentují kulturní typy spjaté s primitivním kopaničářským zemědělstvím 
(zahradnictvím) a chovem dobytka, zatímco ve třetí skupině hraje hlavní 
ekonomickou úlohu orba s využitím tažné síly domácích zvířat. Vedle pojmů 
archeologická kultura a kulturní typ archeologové pracují s celou řadou 
dalších kategorií jako jsou kulturní okruh, kulturní vrstva, komplex kultur, 
technokomplex, civilizace aj. Pozornost věnují i pojmům jako jsou doba, 
perioda nebo epocha, neboť jim umožňují postihnout vývojovou dynamiku 
spjatou s procesy endogenní a exogenní kulturní změny. Při studiu endogenní 
změny, jejíž zdroj je uvnitř studovaného kulturního systému, užívají zejména 
pojmy kulturní inovace a invence, zatímco exogenní změnu spjatou s procesy 
akulturace popisují v pojmech kulturní difuze a migrace. 

Vlastnímu vyhodnocení a interpretaci archeologických pramenů 
předchází terénní archeologický výzkum. Ten zahrnuje řadu konkrétních 
metodologických kroků, které by měly umožnit adekvátní sběr relevantních 
artefaktů přímo ve studované archeologické lokalitě. Archeologové jsou si 
vědomi toho, že většinu nalezišť není možné komplexně prozkoumat v plném 
rozsahu. Proto je nutné v úvodní části výzkumu přesně vymezit tu část naleziště, 
která bude zkoumána detailně. Tento výběr je možné provést náhodně nebo 
záměrně. Při náhodném výběru archeologové postupují tak, že naleziště 
nejdříve rozdělí na geometrické čtverce a poté spontánně na některých z nich 
provedou systematické, a pečlivé vykopávky. Záměrný výběr je prováděn na 
základě předběžných sond, které naznačily, na kterých místech by mohly být 
skryty nejbohatší nálezy. Následuje odkrývání a dokumentování svrchních 
vrstev s cílem proniknout do kulturních vrstev, kde se nachází nejrozsáhlejší 
komplexy artefaktů a s nimi spjaté terénní objekty. Následná exploatace 
nalezených předmětů závisí na konkrétních výzkumných cílech, předem 
stanovených hypotézách a typu objevených artefaktů. Součástí výzkumu je 
nepřetržitá tvorba terénní dokumentace zahrnující popis, klasifi kaci, evidenci 
a interpretaci nalezených pramenů prostřednictvím psaných textů, kreseb, 
fotografi í, dokumentárních fi lmu, trojrozměrné počítačové simulace apod. 
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Vedení důkladné dokumentace a evidence všech nálezů je důležité zejména 
z toho důvodu, že terénní archeologický výzkum je ve své podstatě destruktivní. 
Ve chvíli, kdy dojde k odkrytí určité části lokality, není již možné, aby někdo 
další tento prostor znovu studoval za stejných okolností, neboť odkryvem je 
nálezová situace navždy změněna. Archeologický terénní výzkum je z tohoto 
hlediska jedinečnou a neopakovatelnou záležitostí, která je spojená s velkou 
odpovědností. Významnou roli při realizaci terénního výzkumu hraje 
zejména pečlivá analýza prostorových vztahů mezi zachovanými doklady 
lidských aktivit a konkrétním sídelním prostorem. Cílem archeologie je 
z tohoto hlediska získat co nejvíce informací o ekonomických, politických, 
demografi ckých a ekologických aktivitách, které ve studovaném geografi ckém 
prostoru v konkrétním historickém období probíhaly. 

Obecně lze vymezit pět základních metodologických procedur, které 
tvoří jádro archeologického výzkumů: 

1. Terénní výzkum, zahrnující prospekci, sondování a exkavaci 
paleoantropologických a archeologických nálezů. 

2. Kritické ověření autentičnosti a spolehlivosti archeologických 
pramenů, včetně zhodnocení okolností jejich získání. 

3. Laboratorní zpracování konkrétních nálezů (artefaktů, ekofaktů, 
fosilních pozůstatků), jejich inventarizace, konzervace, restaurace 
a rekonstrukce. 

4. Deskripce a analýza nálezů, umožňující jejich klasifi kaci (typologii) 
a časoprostorové třídění na základě stratigrafi e, kartografi e a datování. 

5. Syntetická interpretace a explanace, široce využívající mezioborových 
poznatků a teorií z oblasti archeologie, paleoantropologie, paleogenetiky, 
etnoarcheologie, prehistorie, sociokulturní antropologie, etologie, demografi e, 
sociologie a etnologie.

 K určování stáří nálezů archeologové používají dva typy metod - relativní 
datování a absolutní datování. Nejstarší metodou je relativní datování, které 
spočívá ve srovnání statigrafi e lokalit (geologických nebo půdních vrstev) 
a biochronologii , jež využívá k určení stáří nálezů doprovodnou fl óru a faunu. 
Biochronologie při datování využívá skutečnost, že v průběhu geologických dob 
se přírodní podmínky měnily a proto jsou pro každé období charakteristické 
odlišné skupiny rostlin a živočichů. Díky mnohaletým paleontologickým 
výzkumům dějin Země mají dnes vědci poměrně jasnou představu o 
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vývojové posloupnosti živých organismů, což archeologům umožňuje zařadit 
nově nalezené pozůstatky rostlin a zvířat do již známé stratigrafi cké škály. 
V archeologických lokalitách, které skrývají několik nálezových vrstev nad 
sebou, je možné sledovat, jak se jejich obsah proměňuje a přerůstá z jedné 
vývojové fáze do druhé. Základním zákonem statigrafi ckých metod je princip 
superpozice čili předpoklad, že za stabilních podmínek jsou nižší geologické 
vrstvy starší než svrchní. Proto lze také předpokládat, že fosilie a artefakty 
pocházející z hlubších vrstev jsou starší nežli nálezy ze svrchních vrstev. 
Vznik jednotlivých vrstev na principu superpozice je možné demonstrovat 
na následujícím příkladě. Ponecháme-li po nějaký čas v klidu sklenici s říční 
vodou, brzy se nám na dně skleničky objeví tenká usazenina. Tato usazenina se 
skládá z nečistot a dalších částeček, které se volně vznášejí v pohybující vodě. 
V průběhu času můžeme sledovat jak postupně přibývají další sedimenty, které 
se usazují na starší vrstvu. Tento proces probíhal také v přírodě, kde po mnoha 
letech vytvořily na sobě nahromaděné usazeniny řadu vrstev - stratigrafi cký 
sled. Protože se složení sedimentů v různých časových obdobích měnilo, 
je možné jednotlivé vrstvy vizuálně rozeznat. Stáří zde nalezených fosilií 
a artefaktů je v souladu s principem superpozice určováno podle toho, v jaké 
vrstvě usazenin byly objeveny. Obecně přitom platí pravidlo - čím hlubší 
vrstva, tím starší nález. Při určování stáří na základě stratigrafi ckého sledu je 
však třeba mít na paměti, že různá kataklyzmata (zemětřesení, sopečná erupce 
apod.) nebo lidská činnost mohly původní stratigrafi ckou posloupnost změnit. 
Při určování stáří artefaktů hraje významnou roli také jejich typologie. 
Základem typologie jako metody relativního datování stáří artefaktů je 
předpoklad, že předměty z určitého časového období sdílejí podobný styl 
a že ke změně tohoto stylu docházelo pozvolně. Proto archeologové seskupují 
nalezené předměty do typů sdílejících stejné vlastnosti, jako je například 
použitý materiál, preferovaný tvar nebo způsob dekorace. Podle výrobní 
technologie a úrovně zpracování industrií archeologové rozdělili nejstarší 
prehistorii lidstva do řady kulturních stupňů, jimiž označují různá stadia 
kulturní evoluce. Teprve na základě analýzy nálezové vrstvy jako systémově 
spjatého komplexu ekofaktů a artefaktů je ale možné zařadit konkrétní nálezy 
k určitému vývojovému stupni a stanovit jejich stáří. Mezi další metody relativní 
chronologie patří datování založené na sledu klimatických fází doby ledové - 
doba ledová (glaciál), meziledová (interglaciál) a drobných fl uktuací klimatu 
(stadiál). Užitečnou metodou relativního datování je také dendrochronologie, 
která při určování stáří dřevěných oběktů a budov využívá roční přírůstky 
letokruhů stromů a sekvencí silnějších a tenčích kruhů, které jsou způsobené 
lokálními klimatickými výkyvy. 
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 Při určování stáří absolutního stáří archeologických nálezů archeologům 
a paleoantropologům pomáhá řada vědních disciplín, zejména geologie, 
fyzika a chemie. Obecně je možné metody absolutního datování roztřídit do 
tří základních kategorií:

1. Metody izotopické využívající k datování poločas rozpadu 
radioaktivních izotopů (radiokarbonová metoda, draslíko-argonová metoda, 
metoda štěpení, termonluminiscence)

2. Metody chemické využívající k datování chemické reakce (metoda 
racemizace aminokyselin, fl uorová metoda).

3. Metody geofyzikální využívající změn paleomagnetické polarity 
(metoda paleomagnetické polární stratigrafi e).

Ve druhé polovině 20. století začali archeologové při výzkumu a 
rekonstrukci archeologických kultur využívat vedle tradičních archeologických 
metod a technik i přístupy rozvíjené v rámci kulturní antropologie, sémiotiky 
a kybernetiky. To vedlo ke vzniku nových mezioborových oblastí jako 
jsou například etnoarcheologie a experimentální archeologie. V současné 
archeologii hrají stále významnější roli zejména výpočetní technika vybavená 
specifi ckým soft warem, který umožňuje vytvářet specifi cké databáze, využívat 
při analýze nálezových souborů moderní statistické metody, trojrozměrnou 
počítačovou tomografi i apod. 

Zrození archeologie 

Touha poznat a pochopit dějiny lidské kultury prostřednictvím artefaktů, 
které pocházejí z minulosti, zřejmě existovala již ve starověku. Svědčí o tom 
například záznamy, které uvádějí, že babylónský král Nabonidus (555-539 př. 
n. l.), prováděl v chrámu v Siparu záměrné vykopávky s cílem odhalit jeho 
dávnou historii. Díky tomu zde objevil o 2 tisíce let starší základní kámen, 
který uložil, stejně jako řadu dalších svých nálezů, do své sbírky, jíž lze 
s lehkou nadsázkou označit za předchůdce dnešních archeologických muzeí. 
Sbírky starých uměleckých děl shromažďovali i další starověcí panovníci jako 
například asyrský panovník Aššurbanipal (668-630 př. n. l.) nebo římští císaři 
Gaius Octavianus Augustu (63 př. n. l.-14. n. l.) a Publius Aelius Hadrianus (76-
138 n. l.). Mezi důvody, které lidi inspirovaly ke sběru předmětů pocházejících 
z minulých dob, mohly patřit kromě zájmu o estetická výtvarná díla také 
motivy náboženské nebo kultovní. Naznačují to nálezy seker z doby kamenné, 
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které byly uloženy v hrobce trácké princezny z 5. století př. n. l. nebo skutečnost, 
že Aztékové do svého ústředního chrámů zabudovali rituální kamenné masky, 
pocházející ze starého, posvátného a opuštěného města Teotihuacan (Renfrew 
& Bahn 2000). Nebyla to ale pouze touha po poznání a náboženské motivy, 
které v lidech probouzely zájem o historické artefakty. Významným motivem, 
který již ve starověku vedl k pátrání po předmětech pocházejících z minulosti, 
byla lidská ziskuchtivost. Klasickým příkladem nám může být vykrádání hrobů 
a obchodování se zde nalezenými uměleckými díly. Velice dlouhou tradici má 
toto počínání na území Egypta, kde plenění mastab, pyramid a skalních hrobů 
probíhalo po dlouhá tisíciletí. K vykrádání hrobů docházelo i v období antiky. 
Například v době, kdy římští vojáci pod vedením Gaia Julia Caesara (100-44 př. 
n. l.) kolonizovali nově dobytá území, objevili zde při budování svých táborů 
a nových měst mnoho hrobů z dřívějších kulturních epoch. Také zde se nalezené 
umělecké artefakty staly předmětem výhodného obchodu. V neposlední řadě 
ale mohl ke sběru historických předmětů přispívat odvěký lidský zájem o 
vše exotické, bizarní či odlišné. Mnoho nalezených předmětů, pocházejících 
z jiných historických období, mohlo fascinovat své nálezce způsobem svého 
zpracování nebo originalitou svého námětu do té míry, že se staly předmětem 
jejich systematického sběratelského zájmu. Z tohoto důvodu pravděpodobně 
vládci peruánské říše Inků shromažďovali močickou keramiku proslulou 
svými erotickými motivy, která byla dílem historicky starší předkolumbovské 
kultury. Ke zrození skutečně vědecky motivovaného zájmu o rekonstrukci 
lidské historie, prostřednictvím systematického sběru a interpretace artefaktů, 
ale dochází až na území novověké Evropy. Zde již v období středověku lidé 
nacházeli artefakty z předcházejících historických a prehistorických období. 
Jejich smysl a význam jim ale v kontextu středověké kultury unikal. Myšlení 
středověkého člověka bylo totiž spoutané biblickými dogmaty, které byly 
základem křesťanského scénáře vzniku a trvání lidské historie.   

Nový mezník v přístupu ke studiu člověka i jeho kulturní historii je spjatý 
s duchovním a kulturním přerodem západní Evropy v 15. a 16. století. Nástup 
humanismu a renesance ve svých důsledcích změnil vztah člověka k jeho 
historii. Díky výzkumům renesančních humanistů, kteří začali systematicky 
studovat literární díla starověkých řeckých a římských učenců, se z lůna 
minulosti začal vynořovat ztracený svět antiky. Kolébkou oživeného zájmu 
o starověké řecké a římské památky se stala již v polovině 14. století italská 
města (Řím, Florencie). Renesanční šlechtici a mecenáši umění učinili součástí 
svých sbírek i antické umělecké předměty, které se staly inspirací renesančním 
sochařům a malířům. Sběratelské aspirace nalezly své vyjádření v budování 
„kabinetů kuriozit“, které vedle uměleckých děl, exotických cizokrajných 
předmětů a přírodních minerálů zahrnovaly také prehistorické artefakty. 
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Součástí zájmu o historii v oblasti Středomoří bylo také intenzivní studium 
pozůstatků antických staveb, které inspirovaly architekty při vytváření stylu 
renesanční architektury. Nový přístup k architektonickým památkám, které se 
zachovaly z období antiky, znamenal počátek éry jejich ochrany. Po celou dobu 
středověku totiž kvetl obchod s antickými ruinami, ze kterých byl dobýván 
mramor a další stavební materiál pro nové budovy. Není náhodou, že italský 
básník a humanista Francesco Petrarca (1304-1374) označil ty, jež bourali 
antické stavby za dědice Gótů a Vandalů, kteří vyplenili Řím již v 5. stolení. 
Značný podíl na nevratném ničení antických památek měly také vápenky, 
v nichž bylo jako materiál k výrobě cementu zpracováno nesmírné množství 
antických mramorových sloupů, desek, kvádrů, soch a dekorativních předmětů. 
Změna postoje k antickým památkám a snaha uchovat je pro další generace 
se zrodila v období renesance a kumulovala v období klasicismu. Snahu 
popsat, uchovat a chránit antické „starožitnosti“ je možné označit za počátek 
vědecké revoluce, která vedla ke vzniku novověké klasické archeologie. Nový 
postoj k antickým ruinám, které přestaly být pouhou zásobárnou mramoru, 
učinil z Říma místo, kam směřovali cestovatelé, aby zde objevili ztracenou 
krásu minulosti. V 18. století v Anglii nalezlo toto úsilí o revitalizaci antiky 
své vyjádření v pojmu „klasický“. Toto slovo, jehož původní význam sloužil 
pro označení něčeho prvotřídního, vyznačujícího se nejvyšší kvalitou (class 
- třída), začalo být užíváno jako označení věcí pocházejících z antického Řecka 
nebo Říma. Slovy amerického historika Daniela J. Boorstina: „Římský sloup 
byl považován za symbol architektonické elegance a klasický starověk se stal 
po celé Evropě estetickou normou.“ (Boorstin 1997: 684).

V severozápadní Evropě přitahoval pozornost lidí zcela jiný typ 
archeologických památek. Lidskou fantazii zde jitřily především prehistorické 
hrobky a megalitické stavby jako jsou kromlechy, dolmeny a menhiry. Pro 
dějiny archeologie je důležité, že již 17. století se někteří vědci pokusili tato 
místa systematicky zdokumentovat. Významnou roli z tohoto hlediska 
sehrál zejména jeden z průkopníků novověké archeologie, anglický lékař 
a spoluzakladatel Společnosti starožitníků - William Stukeley (1687-1765), 
který prostřednictvím plánů a kreseb popsal významné britské prehistorické 
lokality Stonegenge a Avebury. Jeho knihu Zpráva o starožitnostech (1724) lze 
označit za první naučně populární spis v dějinách archeologie. V 17. století 
byly provedeny také první archeologické výzkumy v Novém světě na území 
Mexika. Zde kolem roku 1675 španělský historik Carlos de Sigüenza y Góngora 
(1645-1700) uskutečnil vykopávky v Měsíční pyramidě v předkolumbovském 
městě Teotihuacan.  

K postupnému konstituování klasické archeologie jako vědy, která se 
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primárně zabývá výzkumem a rekonstrukcí antické kultury, dochází v 18. 
století. Významným stimulem, který podnítil zájem o antické památky a jejich 
teoretickou refl exi, byl objev starověkých římských měst, jež byla v roce 79. n. 
l. zasypána sopečným nánosem při vulkanickým výbuchu Vesuvu. Jednalo se 
o Pompeje a Herculaneum, jejichž budovy, ulice, náměstí, obchody, divadla, 
umělecká díla i věci každodenní potřeby byly pod sopečnými vrstvami 
dokonale zakonzervovány. Krátce po objevu obou měst byly v první polovině 
18. století v obou znovunalezených městech zahájeny archeologické vykopávky, 
které s přestávkami pokračují až současnosti. Objev urbanisticky komplexních 
celků vědcům i široké laické veřejnosti umožnil udělat si přesnou představu o 
vzhledu starověkého římského města střední velikosti i způsobu života jeho 
obyvatel. 

Antické artefakty nalezené v Pompejích a Herculaneu zásadním 
způsobem ovlivnily život a vědecké dílo německého učence Johanna Joachima 
Winckelmanna (1717-1768), který je v Evropě tradičně označován jako „otec 
archeologie“. Winckelmann sice osobně žádné vykopávky neprováděl, ale jako 
člen řady akademií, knihovník a správce starožitností ve Vatikánu, měl přístup 
jak k archeologickým nálezům objevených v Pompejích a Herculaneu, tak k 
antickým literárním pramenům. Své teorie a poznatky shrnul v knize Dějiny 
umění starověku (1764), jež je považována za zakladatelské dílo jak dějin umění, 
tak klasické archeologie. Winckemannova snaha postihnout na dochovaných 
dílech starověku vývojové proměny umění, včetně stylů charakteristických 
pro různé národy, historické periody a konkrétní umělce, přispěla nejen ke 
vzniku klasické archeologie, ale anticipovala také vznik široce koncipovaných 
dějin kultury. Není náhoda, že německý spisovatel a učenec Johann Wolfgang 
Goethe (1749-1832) obdivně srovnával Winckelmanna s Krištofem Kolumbem. 
Podle Goetha sice Winckelmann nový svět neobjevil, ale „byl inspirován 
předtuchou toho, co má přijít“ (Boorstin 1997: 687). 

Objevení materiálních pozůstatků antické kultury v průběhu 19. století 
ovlivnilo mnoho dalších učenců, kteří se prostřednictvím cílevědomých 
vykopávek pokusili objevit svět dávno zmizelých kultur. Z hlubin času se tak 
postupně začala vynořovat dávno zmizelá starověká města, jejichž existenci 
do té doby vědci považovali za produkt světa antických mýtů a bezbřehé 
lidské fantazie. Významnou roli z tohoto hlediska sehrál v 70. letech 19. století 
německý obchodník a archeolog Heinrich Schliemann (1822-1890). Tento 
nesmírně schopný muž, byl do té míry přesvědčený o pravdivosti událostí, 
které popsal Homér ve svých eposech Ilias a Odyssea, že v roce 1870 zahájil 
v Turecku, na pahorku Hisarlik, archeolgické vykopávky s cílem najít Tróju. 
V průběhu tří let skutečně odkryl zbytky starověkého města, jehož II. vrstvu, 
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která nesla stopy velkého požáru, označil za homérskou Tróju. Ponechme v této 
chvíli stranou fakt, že tato vrstva spadá do jiného období, než popisuje Homér, 
i výtky, jež vůči Schliemannovým výkopovým metodám a interpretacím 
nálezů, vznesla odborná archeologická veřejnost. Podstatná je skutečnost, že 
díky Schliemannovi se před užaslými zraky jeho současníků objevily starověké 
památky, které podnítily lidskou touhu poznat dějiny prostřednictvím 
terénních archeologických výzkumů. V roce 1876 Schliemann prováděl 
vykopávky v řeckých Mykénách, kde objevil 5 královských šachtových hrobů 
s 15 kostrami a bohatou pohřební výbavou jako jsou zlaté masky, šperky, vázy, 
číše a zbraně. K hlubšímu poznání mykénské kultury přispěl Schliemann také 
svými vykopávkami v Tíryntu, kde byly v letech 1884 až 1885 odkryty zbytky 
paláce a nástěnných maleb. Schliemannovy archeologické objevy vyvolaly 
prostřednictvím jeho sugestivně napsaných knih zájem široké veřejnosti 
a učinily z archeologie atraktivní vědu. K popularizaci Schliemannových 
objevů výrazně přispěla také masmédia, která z tohoto archeologa udělala 
hvězdu novinových a časopiseckých článků. Nový postoj k archeologii, 
vyvolaný sdělovacími prostředky, výstižně komentoval Daniel Boorstin: „Ve 
Winckelmannově době si museli lidé nejprve přečíst jeho knihy, aby se nakazili 
nadšením pro antické Řecko. Nyní však mohli lidé inspirovaní Schliemannem 
sledovat každý pohyb archeologova rýče. Čtenáři již nebyli odkázáni na 
tlustopisy, pokud chtěli sledovat výsledky práce archeologů. V novinách se 
denně objevovaly Schliemannovy příspěvky do londýnských Th e Times, Daily 
Telegraph a New York Times…Jeho portrét od kreslíře z časopisu Ilustrated 
London News byl přetiskován po celém světě a ze Schliemannova širokého čela 
se stala přímo obchodní známka.“ (Boorstin 1997: 696).

V první polovině 20. století již byly archeologické výzkumy běžnou 
součástí pátrání po lidské historii a prehistorii. K růstu popularity 
a atraktivnosti archeologie v očích široké laické veřejnosti přispěl v tomto 
období britský učenec Arthur Evans (1851-1941), který na Krétě odkryl 
a rekonstruoval fascinující pozůstatky mínojské kultury a britský archeolog 
Howard Carter (1873-1939), jenž v roce 1923 objevil v egyptském Údolí králů 
nedotčenou hrobku faraona Tutanchámona. V průběhu první poloviny 
20. století probíhaly intenzivní archeologické vykopávky také v oblasti 
Mezopotámie. Zde proslul svými rozsáhlými terénními výzkumy například 
německý architekt a archeolog Robert Koldewey (1855-1925). Ten od roku 
1899, po dlouhých 18 let, systematicky odkrýval pozůstatky starověkého 
Babylonu. Koldewey při rozsáhlých archeologických pracích, do nichž 
zapojil téměř 200 dělníků, poprvé použil moderní techniku - úzkokolejnou 
železnici, jíž odvážel vykopanou zeminu. K předním představitelům terénní 
archeologie Předního východu patřil také britský archeolog Charles Leonard 
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Woolley (1880-1960), jenž při svých vykopávkách v letech 1922 až 1934 objevil 
ve starověkém sumerském městě Uru královské hroby, jejichž výbava byla 
srovnávána s poklady nalezenými v hrobce Tutanchamóna. 

Archeologie jako věda studující lidskou minulost prostřednictvím 
vykopávek se postupně etablovala také v Novém světě. Ve Spojených státech 
je za „otce americké archeologie“ tradičně považován americký učenec 
a politik Th omas Jeff erson (1743-1826). Jeho zásluha spočívá zejména v tom, 
že v 80. letech 18. století, při průzkumu indiánské mohyly (moundu) ve 
Virgínii, jí napříč protnul kolmým výkopem až k původnímu podlaží. Tímto 
„anatomickým řezem“ odkryl jednotlivé nálezové vrstvy tvořící vnitřní 
strukturu mohyly, což mu umožnilo popsat, analyzovat a interpretovat zde 
pohřbené lidské kosti z hlediska principu statigrafi e. Trvalo sice ještě mnoho 
desítek let, než se statigrafi cká metoda stala běžnou součástí archeologických 
vykopávek a základem relativní chronologie, umožňující určovat vztah 
mladších a starších nálezů. Z odstupu času lze ale konstatovat, že Jeff erson 
v Americe zahájil novou éru vědeckých výzkumů lidské historie. 

V průběhu 19. století se ve Spojených státech staly archeologické výzkumy 
nedílnou součástí široce koncipovaného antropologického studia v té době 
dosud existujících domorodých indiánských kultur. Při etablování americké 
antropologické archeologie sehrály významnou roli zejména archeologické 
a antropologické výzkumy amerického Jihozápadu - rozsáhlé oblasti 
pokrývající území dnešní Arizony, Nového Mexika, Utahu a části Colorada, kde 
se nacházejí archeologické pozůstatky hohokamské, mollogonské a anasazijské 
kultury. Předmětem archeologických výzkumů zde ale byla nejen skalní města 
v masivu Mesa Verde a pozůstatky komplexů staveb, která označujeme jako 
puebla, nýbrž také zde žijící indiáni, kteří nepřestali rozvíjet kulturní tradice 
pueblanské kultury. V oblasti amerického Jihozápadu se tak unikátním 
způsobem protnul výzkumný záběr archeologie a antropologie (etnologie). 
Archeologové zde prováděli vykopávky materiálních pozůstatků kultur, které 
pueblanským indiánům předcházely. Etnologové se prostřednictvím terénního 
výzkumu, jenž realizovali mezi současnými Pueblany, pokoušeli porozumět 
jejich živé kultuře.  

K průkopníkům antropologické archeologie amerického Jihozápadu patřil 
zejména americký etnolog a archeolog švýcarského původu Adolph Francis 
Alphonse Bandelier (1840–1914). Rozhodující zvrat v jeho životě znamenalo 
přesídlení do Spojených států, kde se jeho rodiče usadili v Highlandu v Illinois. 
Bandelierovým vlastním výzkumům předcházelo rozsáhlá soukromé studium, 
jehož součástí byla korespondence s nejvýznamnějšími antropology, etnology, 
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archeology a sociolo gy té doby. Velký vliv měl na něj zejména americký 
evolucionistický antropolog druhé poloviny 20. století, Lewis Henry Morgan. 
Od roku 1880 Bandelier realizoval řadu archeologických a etnologických 
výzkumů indiánských kultur na území Spojených států, Bolívie, Peru a Mexika. 
Pro vývoj americké antropologické archeologie jsou významné zejména 
expedice, které realizoval z pověření Archeological Institute of America a 
American Associati on for the Advancement of Science v archeologických 
lokalitách ame rického Jihozápadu na území Nového Mexika. Jeho pečlivé 
vědecké zprávy, zápis ky a deníky jsou dnes považovány za unikátní zdroj 
informací o kultuře pueblanských indiánů. Bandelierova odkazu se ujali jak 
archeologové studující architekturu a materiální kulturu indiánských puebel 
(Alfred Vincent Kid der), tak kulturní antropologové (Ruth Fulton Benedictová, 
Ruth Leah Bunzelová, Leslie Alvin White), kteří učinili předmětem svého 
výzkumu způsob života pueblan ských indiánských kmenů (Hopi, Zuni aj.). 
O nadčasové hodnotě Bandelierova díla svědčí i jeho román Stvořitel štěstí 
(1890), jehož historický děj je zasazen do světa pueblanské kultury (Bandelier 
1899). Bandelier zde při zpracování milostného příběhu využil své rozsáhlé 
archeologické, geografi cké a etnologické znalosti pueblanské kultury. Popisy 
krajiny, architektury a kulturních reálií odpovídají skutečnosti. Prezentované 
zvyky, obyčeje a rituály jsou popsány na základě výzkumů Bandeliera nebo 
jiných etnologů a antropologů. Zdrojem empirických dat o pueblanské 
kultuře mu bylo vyprávění jeho indiánských informátorů nebo staré španělské 
literární prameny, které líčí život pueblanských indiánů tak, jak vypadal, 
než se změnil stykem s evropskou civiliza cí. Bandeli erova snaha prezentovat 
antropologická a archeologická data prostředky umělecké prózy anticipovala 
jeden z postmoderních trendů současné kulturní antropologie, považující 
antropologii za svébytný umělecký žánr. O významu Bandeliera svědčí slova, 
která napsal jeho nejvýznamnější pokračovatel, americký archeolog Alfred 
Vincent Kidder: „Žádný americký archeolog se tolik nespoléhal na historické 
prameny jako Bandelier; a žádný americký historik neověřoval svá bádání 
v takové úplnosti studiem archeologického materiálu.“ (Ceram 1977: 63).

Paralelně s archeologickými výzkumy na území Spojených států 
probíhalo v 19. století pátrání po pozůstatcích vyspělých předkolumbovských 
indiánských kultur také na území Střední Ameriky. V roce 1841 vyšla v New 
Yorku kniha amerického právníka, diplomata a průkopníka mezoamerické 
archeologie Johna Lloyda Stephense (1805-1852), popisující jeho vědeckou 
expedici za ruinami měst starých Mayů (Stephens 1841). Součástí této 
publikace byly brilantní vědecké ilustrace anglického malíře a cestovatele 
Fredericka Catherwooda (1799-1854), které představily světové veřejnosti 
kamennou krásu mayských stél, soch, reliéfů a architektury. Tyto nádherné, 
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bizarní a fascinující památky se rázem dostaly do povědomí všech vzdělaných 
lidí a zahájily éru expanze archeologie na celém území Latinské Ameriky. V 80. 
a 90. letech 19. století realizoval 6 výzkumných expedic do starých mayských 
měst (Chichen Itzá, Copán, Tikal, Palenque aj.) anglický diplomat a archeolog 
Alfred Percival Maudslay (1850-1931), jehož plány, nákresy a fotografi e 
předkolumbovských archeologických lokalit vytvořily standard pro pozdější 
výzkumy mayské kultury. Nesmírný kulturní, technologický a umělecký 
potenciál předkolumbovských kultur potvrdily také archeologické výzkumy 
na území Peru, kde byly objeveny pozůstatky vyspělých říší Mochiků, Chimuú 
a Inků. Symbolem ztracené a znovunalezené krásy jihoamerických indiánských 
kultur se stalo slavné město Inků - Machu Picchu, které v roce 1911 objevil na 
vrcholcích hřebenu peruánských And americký archeolog a cestovatel Hiram 
Bingham (1875-1956). Ten zde prováděl vykopávky v letech 1912 až 1915 
a jeho kniha Ztracené město Inků (1948) se stala bestsellerem, který z něj údajně 
učinil předlohu pro slavný fi lm Indiana Jones. V očích laické veřejnosti se tak
z antropologické archeologie stala dobrodružná a romantická věda. 

Budování metodologických základů moderní antropologie nebylo spjato 
s dobrodružnými výpravami, ale s mnohaletými, exaktními a trpělivými 
výkopovými pracemi, založenými na využití stratigrafi cké metody 
a interdisciplinárním přístupu k archeologickým pramenům. Z tohoto 
hlediska položil metodologické základy americké archeologické antropologie 
americké archeolog Alfred Vincent Kidder (1885-1963). Svojí vědeckou dráhu 
zahájil v průběhu svého studia na Harvard University, kde v roce 1914 získal titul 
doktor fi lozofi e v oboru archeologie. Kidder realizoval řadu archeologických 
expedicí do oblastí jihovýchodní a severozápadní Arizony, které sponzorovalo 
harvardské Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. Významnou 
etapou Kidderova života ale byly archeologické terénní výzkumy, jež realizoval 
v letech 1915 až 1929 v Novém Mexiku v pueble Pecos. Tyto archeologické 
vykopávky byly založeny na programovém a systematickém výzkumu statigrafi e 
a chronologie jednotlivých kulturních vrstev a umožnily stanovit vývojové 
fáze pueblanské kultury až do doby před 2000 lety. Výsledky tohoto výzkumu, 
jimiž Kidder publikoval v díle Úvod do studia archeologie Jihovýchodu (1924), 
které představuje zakladatelskou knihu americké moderní antropologie. 
Kidderovým cílem bylo prostřednictvím analýzy statigrafi ckých vrstev, 
dochovaných v pueble Pecos, rekonstruovat dlouhodobý vývoj pueblanské 
kultury a stanovit chronologii jiných puebel v oblasti Jihozápadu. Tento 
ambiciózní projekt dovršil v roce 1927, kdy jím stanovenou chronologii, známou 
jako klasifi kační systém Pecos („Pecos Classifi cation“), bylo možné aplikovat 
na další archeologické lokality amerického Jihozápadu. V letech 1929 až 1950 
Kidder působil jako vedoucí oddělení historických výzkumů na Carnegie 
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Institution for Science, kde řídil rozsáhlý multidisciplinární výzkum pozůstatků 
významného předkolumbovského mayského města Kaminaljuyu v Guatemale. 
Tuto velmi rozsáhlou archeologickou lokalitu objevil již v roce 1925 Manuel 
Gamio (1883-1960), ale teprve v roce 1935 byl k systematickému průzkumu 
přizván Kidder a jeho spolupracovníci Jesse David Jennings (1909-1997) 
a Edwin Martin Shook (1911-2000). Výsledky výzkumu společně publikovali 
v práci Vykopávky v Kaminaljuyu, Guatemala (1946). Kidder vedl také 
archeologické vykopávky v mayských městech Uaxactun (Guatemala) 
a Chichen Itza (Mexiko). V průběhu těchto výzkumů Kidder úspěšně 
uplatňoval principy integrálně koncipované antropologické archeologie, neboť 
programově vytvářel interdisciplinární týmy, které zahrnovaly archeology, 
fyzické a kulturní antropology, lékaře, geology, ekology, lingvisty a geografy. 
Jedním z nejvýznamnějších výstupů archeologického studia mayské kultury 
bylo rámcové stanovení mayské statigrafi e. Neméně důležitá je ale skutečnost, 
že Kidder položil základy interdisciplinárně koncipované antropologické 
archeologie a statigrafi cké metodologie. Kidder svými empirickými výzkumy 
i teoretickými pracemi inspiroval své pokračovatele, kteří ve Spojených státech 
učinili z antropologické archeologie moderní interdisciplinární vědu o lidské 
historii a prehistorii a nedílnou součást širokého proudu antropologického 
myšlení. 

V průběhu 20. století americká antropologická archeologie již postupně 
pokryla svým výzkumným záběrem, aspiracemi a realizovanými vykopávkami 
celý kontinent od Ohňové země až po Beringovu úžinu. Americká archeologie 
byla vždy úzce spjatá s kulturní a biologickou antropologií s nimiž tvořila 
základ obecné antropologie - vědy, která programově usilovala o integrální 
a mezioborový výzkum člověka a kultury. Poněkud jiná situace nastala 
v Evropě, kde antropologie a archeologie dosáhly v průběhu své existence 
značné autonomie a vyvíjely se nezávisle na sobě jako relativně svébytné vědní 
obory. Navzdory této divergenci ale v Evropě zůstalo zachováno úzké sepjetí 
archeologie a antropologie na půdě prehistorie.    

Objev lidské prehistorie 

S lehkou nadsázkou lze konstatovat, že prehistorie jako vědní disciplína 
se v Evropě postupně zrodila v opozici k tvrzení, že ke stvoření světa došlo 
23. října roku 4 004 před Kristem. Tuto tezi formuloval, na základě studia 
biblických textů, v roce 1650, irský arcibiskup a teolog James Ussher z Armagh 
(1581-1656). Již v době jeho života se ale učenci pokoušeli dokázat, že „biblická 
antropologie“ neodpovídá vědeckým poznatkům a lidské poznání musí být 
verifi kováno prostřednictvím exaktních metod, experimentů a empirických dat.  
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Nesmělé počátky studia lidské prehistorie jsou spjaty s nálezy 
paleolitických artefaktů, které již ve středověku jitřily lidskou fantazii. Prostí 
lidé, kteří nacházeli při obdělávání zemědělské půdy opracované pravěké 
kamenné nástroje, měli tendenci jim připisovat magickou moc. Považovali je 
totiž za nebeské střely - „hromové klíny“, které přilétají z nebes při bouřce. 
V dobových představách byly hromové klíny umístěny na špici blesku, a proto 
dokázaly rozštípnout strom nebo rozbít střechu domu. Lidé byli přesvědčeni, 
že když se hromový klín zaryje do země, trvá sedm let než zase vystoupá 
k povrchu. Hromové kameny byly považovány za velkou vzácnost a byla 
jim přičítána ochranná moc. Proto je lidé umisťovali za trámy krovů střech, 
aby jejich domy chránily před bleskem nebo je zahrabávali do polních mezí 
jako ochranu obilí před potlučením úrody prudkými dešti. Značné obliby 
dosáhly hromové kameny mezi venkovskými zaříkávači a lidovými léčiteli, 
neboť byly považovány za spolehlivý prostředek proti nemocem a uřknutím 
dobytka (Sklenář 1974: 14-18). Pověry spojované s hromovými kameny 
přispěly k tomu, že se některé z nich staly součástí kabinetů kuriozit, které 
si budovali renesanční šlechtici. Jedním z prvních učenců, který si uvědomil 
pravý původ těchto předmětů, byl italský přírodovědec a kurátor vatikánských 
sbírek Michele Mercati (1541-1593). Ten formuloval hypotézu, že tyto tajemné 
objekty (tzv. „ceraunia“), jsou kamenné nástroje, které vyrobili naši dávní 
předkové před objevem kovu. Bohužel Mercanti tyto myšlenky za svého života 
nepublikoval. V 17. století se neúspěšně pokusili použít nálezy primitivních 
kamenných artefaktů (kamenných hrotů šípů a seker), jako důkazy existence 
lidské prehistorie angličtí učenci William Dugdale (1605-1686) a Robert Plot 
(1640-1696). 

K prosazení nového pohledu na vyhodnocení stáří archeologických 
nálezů nálezy přispěl svými geologickými výzkumy dánský učenec Niels 
Stensen (1638-1686), který do evropské vědy uvedl ideu sedimentace a metodu 
vertikální stratigrafi e. V roce 1669 Stensen zakreslil první geologický profi l 
a formuloval teorii, podle níž mladší geologické vrstvy leží nad staršími. Tento 
přístup v archeologii uplatnil anglický antikvář a člen Královské společnosti 
John Frere (1740-1807). Tomu v roce 1790 předali dělníci těžící písek a štěrk 
okolí Hoxne v Suff olku na východě Anglie pazourkový pěstní klín. Frere 
ihned poznal, že tento předmět nemohl vzniknout přírodními procesy, jako 
jsou zvětrávání a eroze, ale že se jedná o artefakt. Frere zjistil, že předmět 
byl nalezen v depozitech společně s kostmi vymřelých zvířat a proto dospěl 
k názoru, že lze vznik tohoto nástroje zasadit „do velmi vzdálené minulosti, 
snad až za hranice současného světa“ (Palmer 2009: 72). Vědecké veřejnosti svůj 
nález, včetně pečlivé ilustrace, prezentoval na stránkách časopisu Archaeologia 
londýnské Společnosti starožitníků jako kamenné zbraně z doby, kdy lidé 
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neznali kov. Jeho názory ale byly ignorovány. Přesto se již v první polovině 
19. století prehistorie formuje jako svébytný obor zabývající se studiem raných 
fází vývoje lidské kultury. 

Významným krokem, který přispěl k jejímu etablování, bylo vymezení 
nejstarších vývojových etap lidské společnosti - standardní periodizace, 
umožňující třídění a klasifi kaci archeologických pramenů. V roce 1813 
předložil dánský historik Lauritz Schebye Vedel Simonsen (1780-1858) 
hypotézu, podle níž lidé v průběhu dějin nejdříve užívali nástroje ze dřeva 
a kamene, později se naučili zpracovávat měď a nakonec vyráběli nástroje ze 
železa. O všeobecné přijetí této vývojové koncepce se zasloužil v roce 1819 
dánský archeolog Christian Jürgensen Th omsen (1788-1865), když při instalaci 
sbírek Muzea severských starožitností v Kodani rozdělil prehistorii lidstva na 
dobu kamennou, bronzovou a železnou. K rychlému rozšíření této muzejní 
typologie do ostatních evropských zemí přispěla Th omsenova kniha Rukojeť 
severských starožitností (1836), která byla přeložena do angličtiny, němčiny 
a francouzštiny. K prosazení Th ommsenovy periodizace pravěku přispěly
i archeologické terénní výzkumy dánských mohyl, které ve 40. letech 19. století 
prováděl jeho žák - dánský archeolog Jens Jacob Asmussen Worsaae (1821-
1885), jenž je často označován za „prvního profesionálního archeologa“. 

Vítězné tažení prehistorie bylo úspěšně dokončeno ve druhé polovině 
19. století, kdy došlo na území Francie k archeologickým nálezům pravěkých 
industrií, které ve svých důsledcích vedly k všeobecnému uznání existence 
pravěkých kultur. Zásluhu na tom má především francouzský amatérský 
archeolog Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), jenž v naplaveninách řeky 
Sommy v severozápadní Francii objevil pravěké kamenné nástroje. Boucher se 
zpočátku domníval, že se jedná o keltské nástroje, ale nakonec dospěl k názoru, 
že objevil „předpotopní sekery“ patřící k mnohem starší kultuře. Na základě 
svých výzkumů s geniální jasnozřivostí v podstatě rozlišil paleolit a neolit 
a stal se tak zakladatelem moderní vědy o pravěku. Své knihy, pojednávající 
o prehistorických objevech, vybavil kreslenými průřezy nalezišť a popisem 
umístění a obsahu jednotlivých geologických vrstev. Členové francouzské 
Académie des Sciences, kterým zaslal v roce 1846 rukopis své knihy, ale 
interpretaci Boucherových výzkumů nepřijali. Podle jejich názoru nebyla 
v tomto díle ústřední myšlenka, že lidé byli současníci dávno vyhynulých 
druhů savců, jednoznačně prokázána. 

  Oprávněné satisfakce se Boucher dočkal až po více než desetiletém 
zpochybňování svých názorů. Významnou roli přitom sehráli britští geologové 
a archeologové. V roce 1858 Boucherovo naleziště v Abbeville a Saint Acheul 
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navštívil Hugh Falconer (1808-1865). Ten na základě zjištění, že poloha nástrojů 
je neporušena a odpovídá svým stářím fosilní fauně, s níž byla objevena, pozval 
do Francie další britské učence. V dubnu roku 1859 přijeli do Abbeville geolog 
Joseph Prestwich (1812-1896) a archeolog John Evans (1823-1908). Oba vědci 
se rychle přesvědčili o autentičnosti nalezených kamenných arefaktů. Měli 
dokonce možnost prozkoumat a vyfotografovat přímo ve vrstvě právě nalezený 
pěstní klín v lomu Saint-Acheul v Amiens. Po svém návratu provedli srovnání 
kamenných nástrojů objevených ve Velké Británii a Francii. V červnu 1859 se 
Joseph Prestwich vrátil do Abbeville s malou skupinou vědců (Robert A. C. 
Godwin-Austen, John W. Flower, Robert W. Mylne). V průběhu této návštěvy se 
podařilo Johnu W. Flowerovi v lokalitě Saint-Acheul nedaleko Amiens objevit 
kamenný pěstní klín, který byl později odeslán k průzkumu členům Geological 
Society of London. Velký význam pro přijetí francouzských prehistorických 
objevů měla také návštěva britského geologa Charlese Lyella (1797-1875), 
který si uvědomil spojitost mezi nálezy učiněnými ve francouzském Abbeville 
a anglickém Brixhamu, kde byly také nalezeny paleolitické nástroje. O novém 
pohledu na lidskou prehistorii Lyell referoval v září roku 1859 na konferenci 
British Association for the Advancement of Science v Aberdeen. Zcela 
symbolicky tak učinil tečku za bojem o uznání lidské prehistorie ve stejném 
roce, kdy vychází Darwinova kniha O původu druhů (1859). 

V šedesátých letech 19. století přispěl ke zpřesnění periodizace nejstarších 
fází lidské prehistorie skotský přírodovědec John Lubbock (1834-1913), který 
ve své knize Prehistorická doba (1865) rozdělil dobu kamennou na paleolit 
(starší doba kamenná) a neolit (mladší doba kamenná). Jako kritérium pro 
paleolit stanovil typ nástrojů, které jsou vyráběny štípáním a vyskytují se 
společně se zbytky pleistocenní fl óry a fauny. Oproti tomu pro neolit určil jako 
charakteristické hlazené nástroje s broušeným ostřím, jejichž výskyt je spjat 
se zbytky holocenních zvířat. Typologii nalezených paleolitických nástrojů 
pro stanovení vývojových stadií pravěkých kultur použil také francouzský 
archeolog a prehistorik Gabriel de Mortillet (1821-1898), který rozdělil paleolit 
na šest vývojových fází. Do starého paleolitu, pro který je charakteristický 
výskyt pěstních klínů, zahrnul chelléen a acheuléen. Střední paleolit, v němž 
se vyskytuje širší spektrum sekáčů a úštěpů společně s kosterními pozůstatky 
neandrtálců, označil jako mousterien. Období mladého paleolitu, spjatého 
s evolucí anatomicky moderního člověka, rozdělil na aurignacien (kostěné 
hroty a dlouhé tenké čepele), solutréen (útlé „vavřínové“ hroty) a magdalénien 
(nástroje z kostí a parohu, ozdobné artefakty, drobné čepelky atd.). V současné 
době je vkládán mezi střední a mladší paleolit ještě chatelperronien. 

K prohloubení metodiky archeologické práce přispělo propracování 
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stratigrafi e a typologické metody. Tvůrcem typologické metody byl švédský 
archeolog Gustaf Oscar Augustin Montelius (1843-1921), který systematicky 
studoval tvary nástrojů, zbraní nebo ozdob a jejich vývojové proměny v rámci 
určitých typů. Rekonstruovanou typologickou řadu, která v určité třídě 
artefaktů zrcadlila vývoj tvarů od jednodušších ke složitějším, pak v rámci 
téhož nálezového souboru srovnával s dalšími typologickými řadami. Oscar 
Montelius využil typologickou metodu zejména k vypracování chronologie, 
která by synchronizovala pravěký vývoj v různých geografi ckých oblastech. 
Jeho kniha Starší kulturní periody v Orientu a v Evropě (1903) shrnula základní 
principy typologické metody a byla v řadě evropských zemí považována za 
„bibli archeologické metodologie“ (Montelius 1903). O vysokém kreditu, který 
měl Montelius mezi evropskými vědci, svědčí skutečnost, že v roce 1909 byl 
jmenován čestným členem Berlínské společnosti pro antropologii, etnologii
a prehistorii. Vytvoření typologické metody a její aplikace na svět doby 
kamenné, bronzové a železné znamenalo pro archeologii a prehistorii stejnou 
revoluci, jakou učinili Linné a Darwin v přírodních vědách. Proto bývá 
Montelius právem označován za klasika evropské prehistorie a archeologie. 

Velkou vědeckou výzvu znamenal pro prehistorickou archeologii objev 
paleolitického umění, zejména datování a určení chronologie tzv. umění 
parietálního (jeskynní malby). Průkopníkem se v této oblasti stal zejména 
francouzský prehistorik a odborník na jeskynní umění abbé Henri Eduard 
Prosper Breuil (1877-1961), který působil jako univerzitní profesor na Collége de 
France. Pátrání po parietálním umění se věnoval od roku 1900 a již v roce 1901 
objevil nástěnné malby ve francouzských jeskyních v Combarelles a Font-de-
Gaume v kraji Dordogne. Abbé Breuil také sugestivním způsobem referoval 
o nástěnných malbách v jeskyni Lascaux v jižní Francii, kterou náhodně 
objevila skupina chlapců v roce 1940. Své mnohaleté výzkumy Breuil využil 
ke stanovení vývojových proměn stylu mladopaleolitických jeskynních maleb. 
Vývojově starší fázi, pro níž jsou charakteristické prstové kresby, otisky rukou, 
beznohé obrysy zvířat a kresby zvířat vyplněné jednou nebo dvěma barvami, 
označil jako styl „aurigno-perigordský“. Vývojově mladší fáze, označená 
jako styl „solutrénsko-magdalénský“, začala malbou jednoduchých obrysů 
zvířat, poté se objevují černé vyplněné nebo vyšrafované fi gury a nakonec 
vícebarevné monumentální malby, které lze spatřit například v Altamiře nebo 
Lascaux. S odstupem času a pod vlivem nových nálezů jeskynních maleb z doby 
aurignacienů (jeskyně Chauvet) došlo k přehodnocení Breuilovy koncepce, 
která předpokládala progresivní jednosměrný vývoj pravěkého umění od 
primitivních projevů ke stále dokonalejším a propracovanějším formám. 
V době svého vzniku ale Breuilova evoluční typologie sehrála významnou roli 
při budování teoretických a metodologických základů prehistorie. 
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Již v průběhu 2. poloviny 19. století se prehistorie výrazně sblížila s 
etnologií a fyzickou antropologií. Tato skutečnost se promítla především do 
přístupu k archeologickým pramenům, ve kterém začala stále více převažovat 
antropologická interpretace nad čistě historickou deskripcí. Sepjetí prehistorie 
a archeologie s etnologií a antropologií nalezlo své vyjádření ve dvou zásadních 
paradigmatech studia člověka a kultury – evolucionismu a difuzionismu. 
Klasický evolucionismus druhé poloviny 19. století představoval široký 
myšlenkový proud, v rámci kterého se pokoušeli vědci postihnout vývojové 
proměny kultury v čase. Zrození difuzionismu a migracionismu, jako nového 
vědeckého paradigmatu, ale v prvních dvou desetiletí 20. století zcela změnilo 
úhel pohledu na výklad dějin lidské kultury. Zájem o výzkum vývojových 
proměn kultury v čase byl nahrazen přístupem, který preferoval studium 
šíření kulturních prvků a komplexů v geografi ckém prostoru. Difuzionisté, na 
rozdíl od evolucionistů, kteří považovali za hybnou sílu dějin lidskou invenci a 
inovaci, označili za rozhodující mechanismus kulturní změny difuzi a migraci. 
Ve 30. letech 20. století, společně s pádem difuzionistického paradigmatu, 
došlo i k uvolňování vzájemného sepjetí archeologie etnologie a antropologie. 
Evidentní je tato situace zejména v Evropě, kde tradičně archeologie 
představovala poměrně svébytnou a autonomní linii studia lidské kultury. 
Situace se radikálně změnila až v 60. letech 20. století v souvislosti s revitalizací 
neevolucionistického myšlení ve společenských vědách. Neoevolucionismus 
jako nové vědecké paradigma razantně pronikl do archeologických i 
antropologických teorií a ve svých důsledcích vedl k revitalizaci anglosaské 
antropologické archeologie. Zásadní roli z tohoto hlediska sehrála procesuální 
archeologie - široce koncipovaný směr, rozvíjený v rámci americké nové 
archeologie a britské analytické archeologie. S odstupem času lze konstatovat, 
že v 60. letech 20. století byla na půdě archeologie zahájena etapa „nové syntézy“ 
archeologického a antropologického myšlení. Ústředním motivem a současně 
cílem procesuální archeologie bylo vytvořit teoretickou a metodologickou bázi, 
která umožní vědeckou explanaci založenou na postižení zákonitostí vzniku, 
vývoje a fungování kultur v čase a prostoru.  

Procesuální archeologie (nová a analytická archeologie)

Klíčovou roli, při konstituování procesuální archeologie, sehrálo sblížení 
antropologických a archeologických metod a technik. Nastolení intenzivního 
dialogu mezi archeologií a antropologií, lze označit za jeden z největších 
obratů v antropologickém myšlení druhé poloviny 20. století. Jak již bylo 
konstatováno, aspirace představitelů nové a analytické archeologie, usilujících 
o vybudování kvalitativně nového přístupu k archeologickým pramenům, ve 
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svých důsledcích vyústila v genezi a expanzi směru procesuální archeologie 
(„Processual Archaeology“).

Za zakladatele americké nové archeologie bývá všeobecně považován 
žák amerického kultrního antropologa Leslie A. Whita - archeolog 
a antropolog Lewis Roberts Binford (nar. 1930), který se proslavil jak svými 
etnoarcheologickými výzkumy, tak formulováním nového vědeckého 
paradigmatu. Východiskem jeho koncepce nové archeologie bylo přesvědčení, 
že je nezbytné přejít od převládajícího deskriptivního idiografi ckého pojetí 
archeologických výzkumů k explanaci založené na studiu strukturálních 
a funkcionálních vlastností kulturních systémů. Podle Binforda je nutné 
zkoumat podobnosti a rozdíly archeologických dat v rámci funkcí, které plní 
uvnitř kulturního systému. Pozornost je přitom nutné zaměřit na různost 
forem, sdružování a rozšíření kulturních artefaktů. Binford je přesvědčen, 
že kulturní změnu a vývoj je nezbytné studovat v souvislosti s procesy 
kulturní adaptace dané společností na vnější prostředí. Kultura podle jeho 
názoru představuje prostředek adaptace člověka na přírodní a sociokulturní 
prostředí. Proto je nutný komplexní výzkum lidského chování i jeho produktů 
- artefaktů jako neoddělitelných složek kulturních a ekologických systémů. 
Tímto požadavkem Binford přispěl k tomu, že archeologové začali věnovat 
systematickou pozornost studiu způsobů a mechanismů, jimiž lidé využívají 
a ovlivňují své životní prostředí, včetně důsledků, které jejich činnost v přírodě 
zanechává. Spektrum výzkumů archeologů se tak rozšířilo o studium do té 
doby poměrně opomíjené oblasti - ekofaktů. Součástí terénních výzkumů se 
tak staly rozbory půdy, chemického složení vody, mikrofauny a mikrofl óry. 
Pozornost byla současně věnována determinujícímu vlivu podnebí a vodstva, 
geografi ckému zvrásnění zemského povrchu apod. Podle Binforda je nezbytné 
studovat archeologické nálezy v kontextu celého ekosystému, jehož je člověk 
pouze jednou složkou. Abychom pochopili chování člověka a produkty jeho 
činnosti v rámci určité archeologické lokality, musíme na nálezový soubor 
pohlížet jako na systém vzájemně spjatých interakcí. Podstatu tohoto přístupu 
výstižně shrnul český archeolog Zdeněk Vašíček: „Nová archeologie…
vycházela z teorie systémů a nakonec si svůj vlastní předmět studia, totiž 
prehistorii, se systémem ztotožnila. Kde je systém, tam je prostředí, na to se 
musí systém adaptovat a tyto adaptace jsou zřejmě funkční. Systém se skládá 
ze subsystémů ekonomických, sociálních, ideologických. Věnuje se proto velká 
pozornost ekologii a na ni navazujícímu ekonomickému subsystému.“ (Vašíček 
2006: 40). 

Kromě kontextuální analýzy ekologických, demografi ckých 
a technologických faktorů stojí v centru zájmu nových archeologů studium 
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zákonitostí variability artefaktů, které považují za klíč k odhalení 
strukturálních a funkcionálních vlastností kulturních systémů. K nalezení 
těchto „kauzálně důležitých faktorů“ vnitřního vývoje kulturních systémů 
Binford používá korelační a faktorové analýzy. Z tohoto hlediska dále rozvíjí 
tradice americké taxonomické školy (I. Rouse, A. C. Spaulding), která již ve 
30. letech 20. století rozpracovala problematiku hledání zákonitostí uvnitř 
kulturních systémů na základě studia podobnosti, rozdílů a vztahů mezi 
kulturními artefakty. Binfordův přístup ke studiu kultury vzbudil ve druhé 
polovině 60. let 20. století velký zájem u nastupující generace amerických 
archeologů a antropologů. Tak došlo k tomu, že Binford a jeho spolupracovníci 
- B. J. Meggersová, J. N. Hill, S. Struever, K. V. Flandery a J. M. Fritz, začali 
programově vystupovat jako škola nové archeologie.

 Rozvoj americké nové archeologie je ale třeba posuzovat v kontextu 
vývoje britské analytické archeologie, která představuje britskou variantu 
procesuální archeologie. Díky obdobným východiskům a vzájemným 
kontaktům amerických a britských archeologů a antropologů, nalezneme 
mezi oběma směry celou řadu styčných bodů, které přispěly ke konstituování 
poměrně jednotného proudu procesuální archeologie 60. až 80. let 20. století. 
Nejvýznamnější představitel britské analytické archeologie David Leonard 
Clarke (1937-1976) byl stejně jako Binford přesvědčen, že je nutné přejít od 
popisného pojetí archeologických výzkumů k explanaci, která je založena 
na studiu strukturálních a funkcionálních vlastností sociokulturních 
systémů. V souladu s obecnou teorií systémů považuje Clarke sociokulturní 
systém za adaptační mechanismus procházející různými stavy, které 
závisí na historii daného systému a vlivech prostředí. Prostřednictvím 
svých regulačních mechanismů směřují tyto systémy k dosažení některého 
z možných rovnovážných stavů. Sociokulturní systémy mohou být podle Clarka 
studovány diferencovaně z hlediska jednotlivých subsystémů, nebo komplexně 
z perspektivy jejich vzájemné interakce jako dynamické integrované totality.

Clarkovo přesvědčení o existenci zákonitostí ve vývoji a fungování 
sociokulturních systémů vyústilo v předpoklad modelové rekonstruovatelnosti 
sociokulturních systémů i na základě neúplných archeologických dat. Základem 
Clarkovy koncepce analytické archeologie je analýza archeologických pramenů 
v rámci hierarchicky uspořádaného konceptuálního schématu atribut - 
artefakt - typ - komplex - kultura. Clarkova metoda spočívá v transformaci 
archeologických pramenů na nejjednodušší informace - atributy. Postupuje 
tedy analytickou cestou od artefaktů k jejich nejzákladnějším vlastnostem, 
respektive informacím, jichž jsou nositeli. Teprve poté následuje syntéza 
získaných informací založená na využití moderní výpočetní techniky. Na 
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základě předem stanovených hypotéz je postupně rekonstruován obraz dané 
kultury od atributů k typům, komplexům, kulturám a technokomplexům. 

 Clarkova koncepce analytické archeologie vyvolala velký ohlas 
u antropologické i archeologické veřejnosti. Není proto divu, že v roce 1972 
došlo na stránkách jím editorovaného sborníku Modely v archeologii k tvořivé 
konfrontaci americké nové archeologie a britské analytické archeologie (Clarke 
1972). V průběhu 70. a 80. let 20. století pokračovala expanzi těchto směrů, 
kterou nezpomalila ani Clarkova předčasná smrt v roce 1976. Charakteristickým 
rysem procesuální archeologie byla především aplikace moderních metod 
matematizace, mnohonásobné korelační analýzy, použití matematických, 
statistických a kybernetických modelů a experimentální testování hypotéz. 
Ústředním tématem výzkumů se stalo hledání zákonitostí kulturních procesů. 
Bohužel představitelům procesuální archeologie se nepodařilo formulovat 
to, co Binford nazval zákony kulturní dynamiky, ve kterých viděl klíč 
k rozšíření teoretických a metodologických základů společenských věd. Přesto 
byly představitelé procesuální archeologie, ve srovnání se svými předchůdci, 
schopni poskytovat kvalitativně lepší výklad archeologických pramenů, čímž 
nesporně přispěli k hlubšímu poznání podstaty a fungování sociokulturních 
systémů v čase a prostoru. 

Etnoarcheologie a experimentální archeologie

Významnou roli v rámci dialogu antropologie a archeologie sehrály 
ve druhé polovině 20. století také etnoarcheologie a experimentální 
archeologie, které představují moderní interdisciplinárně orientované 
disciplíny. Pojem etnoarcheologie užil již v roce 1900 Jesse Walter Fewkes 
(1850-1930), ale v první polovině 20. století se tento termín příliš nepoužíval. 
Vznik etnoarcheologie jako relativně samostatné disciplíny sice anticipovali 
v první polovině 20. století rámci svých antropologických terénních výzkumů 
žáci Franze Boase, k vlastnímu utváření etnoarcheologie však dochází až v 
průběhu 60. let 20. století v souvislosti s nástupem nové archeologie. 

Etnoarcheologie se rozvíjí na hranici mezi archeologií a antropologií. 
Využívá antropologických metod a technik terénního výzkumu současných 
lokálních společností s cílem získat empirický materiál, který by umožnil 
rekonstruovat historické kultury a přispěl k adekvátní interpretaci 
archeologických pramenů. Etnoarcheologie tak vystupuje jako typ výzkumů, 
které „jsou považovány za významné pro archeologa, ale uskutečňují se 
v kontextu trvajícího živého systému“ (Binford 1978: 330). Předmětem jejího 
zájmu je zejména výzkum fungování sociokulturních systémů z hlediska 
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vztahů mezi materiální a symbolickou bází kultury v kontextu konkrétního 
ekologického prostředí. Zvláštní pozornost je věnována tomu, jak se kulturní 
normy, ideje a vzorce chování promítají do podoby materiální kultury dané 
společnosti - procesu jejich transformace z kontextu živé kultury do kontextu 
systému artefaktů, se kterými pracuje archeologie.

  Základy etnoarcheologie položili zejména L. R. Binford, M. B. Schiff er, 
D. N. Stiles, J. E. Yellen, I. Hodder a I. DeVore. Svými terénními výzkumy 
a teoretickými studiemi podnítili celou řadu etnoarcheologických výzkumů, 
realizovaných jak v preliterárních, tak v moderních společnostech. Přestože 
se současná etnoarcheologie i nadále nachází ve stadiu utváření a hledá svoji 
specifi ku, nemůžeme ji považovat za pouhou aplikaci antropologických metod 
v archeologii. Jde o kvalitativně nový, experimentálně orientovaný přístup, 
který výrazně přispívá k vysvětlení vzniku, vývoje a fungování současných 
i historických sociokulturních systémů.

Etnoarcheologie má velice blízko k experimentální archeologii, která se 
programově zabývá rekonstrukcí a simulací funkcí historických kulturních 
prvků a komplexů. Prostředkem poznání minulosti se stal experiment. Jeho 
prostřednictvím archeologové ověřují své hypotézy o vzniku, vývoji a fungování 
kulturních technologií dávno zmizelých kultur. V rámci experimentální 
archeologie vědci prakticky testují hypotézy a ověřují si své teorie o kulturních 
technologiích, které našim předkům umožnily vyrábět industrie, keramiku 
a sklo, tkát látky, pěstovat obilí, zpracovávat železnou rudu, stavět jednoduchá 
lovecká obydlí nebo budovat první města. V současné době je možné vymezit 
čtyři základní směry, jimiž se experimentální archeologie ubírá:

1. Kombinace klasických muzei s muzeí ve volné přírodě, kde jsou 
realizovány převážně výrobní a funkční experimenty.

2. Experimentální výzkum starých technologií a historických společností 
prováděný v rámci expedic a terénních výzkumů.

3. Budování stálých středisek experimentální archeologie, která jsou 
podle svého výzkumného programu specializovaná na nejrůznější otázky 
vzniku a vývojových proměn kulturních artefaktů.

4. Budování stálých středisek experimentální archeologie, v nichž je 
komplexně simulován životní způsob i životní prostředí typické pro určité 
historické období. Mezi nejznámější stálá střediska experimentální archeologie 
patří například vesnice doby železné v Lejsre v Dánsku nebo středověká vesnice 
v Düppelu v Berlíně (Malina 1981: 469-496). Ve Spojených státech reprezentuje 
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tento typ výzkumů středisko experimentální archeologie Pamunkey 
ve Virginii, které představuje rekonstrukci indiánské vesnice kmene Pamunkey 
z přelomu 16. a 17. století (Callahan 1976). 

Střediska experimentální archeologie plní jak výzkumnou, tak 
vzdělávací a výchovnou funkci, neboť návštěvníkům umožňují prezentaci 
artefaktů v jejich technologických a funkčních souvislostech. Z tohoto hlediska 
představují přínos nejen pro vlastní rozvoj archeologie, ale také muzeologie 
a teorii památkové péče.

Antropologická archeologie moderních společností

Současná antropologická archeologie neomezuje svůj zájem na studium 
a rekonstrukci historických kultur, ale stále více využívá archeologických 
metod a technik ke studiu moderních industriálních společností. Originální 
ukázkou tohoto přístupu může být „Garbage Project“. Ten v roce 1972 
zahájil v americkém městě Tucson se svými studenty americký kulturní 
antropolog William L. Rathje (nar. 1945). V rámci svého výzkumu se na 
současné americké společnosti pokusil ověřit relevanci archeologických 
modelů, jejichž prostřednictvím archeologové a antropologové hypoteticky 
uvádějí do souvislostí pozůstatky materiální kultury (artefakty) se skutečným 
jednáním lidí ve zkoumaných historických společnostech. V neposlední řadě 
představuje tento projekt cenný pokus o aplikaci archeologických metod 
na výzkum moderní společnosti. Předmětem výzkumného projektu byla 
analýza cyklu nákupů → spotřeby → odpadu v tucsonských domácnostech 
jako zdroje informací o životě určité společnosti (Rathje 1974). 

Systematické šetření bylo průběžně prováděno na vybraném 
reprezentativním vzorku tucsonských obyvatel, který zahrnoval různé 
sociální, profesní, etnické, náboženské a věkové kategorie. Po jednom či dvou 
týdnech dodávali popeláři města Tucsonu v uzavřených pytlích odpadky 
z vybraných domácností. Ty pak Rathje se svými studenty dále klasifi koval 
do předem stanovených 133 různých tříd, pokrývajících nejrůznější oblasti 
každodenního života (potrava, zdravotnické potřeby, hračky, osobní věci, 
předměty zajišťující chod domácnosti, pedagogické a výchovné pomůcky 
apod.). U každého předmětu byla navíc přesně registrována hmotnost, cena, 
objem, látkové složení, značka aj. Všechny zjištěné údaje poté byly pečlivě 
zaznamenány do předem připravených kódových protokolů. Výzkum, který 
probíhal několik let, přinesl řadu zajímavých a podnětných poznatků, jež mají 
význam nejen pro archeologii a antropologii, ale také pro sociologii. Řada 
výsledků přirozeně potvrdila předem stanovené hypotézy. Prokázalo se, že 
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většina odpadu je tvořena pečivem a polotovary a velké množství vyhozené 
potravy je způsobeno špatně plánovaným cyklem nákupu, skladování 
a spotřeby. Některá zjištění však byla překvapující. Výzkum například 
prokázal, že etnické menšiny vyhazují méně potravy než bělošská střední 
vrstva, sociální skupiny s nižšími příjmy kupují nejdražší školní pomůcky 
a největší počet hygienických prostředků a na rozdíl od rodin se středními 
příjmy, které vyhazují mnoho užitečných věcí, dávají do odpadu velice málo 
potravin nebo nástrojů.

Tucsonský projekt se ukázal být přínosným také jako komplementární 
hledisko umožňující kriticky ověřit validitu výsledků sociologických výzkumů 
moderní společnosti. Na základě sociologického výzkumu, který v Tusconu 
proběhl formou dotazníkového šetření, bylo například zjištěno, že příslušníci 
zdejší střední vrstvy jsou přesvědčeni, že konzumují podstatně více vitamínů 
než lidé s nižšími příjmy. Zarážející na tomto tvrzení je ovšem fakt, že Garbage 
Project prokázal pravý opak. Odpad jako reálný výsledek lidského jednání 
(nikoliv lidského myšlení nebo přesvědčení) tak vystupuje jako významný 
indikátor skutečného způsobu života určité společnosti. Rozšíření spektra 
zájmu archeologie od historických k moderním společnostem představuje 
významný přínos pro syntetický výzkum člověka, společnosti a kultury. 
Také z metodologického hlediska může být antropologická archeologie 
interdisciplinární výzvou a inspirací k hledání alternativních odpovědí na 
téma člověk, dějiny a kultura. 

Postprocesuální archeologie

V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se v opozici k procesuální 
archeologii zrodila postmoderně koncipovaná postprocesuální archeologie, 
která se od té doby vyvíjí jako svébytný, alternativní směr výzkumů dějin lidské 
kultury. Charakteristickým rysem postprocesuální archeologie je zpochybnění 
výchozích postulátů procesuální archeologie, zejména pozitivismu, 
evolucionismu, víry v adekvátnost hypoteticko-deduktivní metody a možnosti 
objektivity archeologické explanace minulosti. Představitelé postprocesuální 
archeologie nepovažují archeologické prameny za objektivní a pravdivé entity, 
jež mohou archeologové rekonstruovat a adekvátně interpretovat. Své pochyby 
také vyjadřují o existenci univerzálních zákonitostí ve vývoji a fungování 
lidských společností. V souladu s postmoderní fi lozofi í předpokládají, že vědecké 
„metavyprávění“ se stalo nevěrohodným a „velkou jednotu“ (univerzální 
pravdy) vystřídala pluralita soužití různých, avšak autentických pravidel 
poznání a jednání, včetně práva na hledání výlučně lokálního a dočasného 
konsensu (Lyotard 1993). Odmítají předpoklad jediného paradigmatu, který 
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uzavírá vědecký výzkum a interpretaci do jednotného explanačního modelu, 
stejně jako představu jediného systému nebo struktury stojící za událostmi.

Postprocesuální archeologie akcentuje postmoderní přístup - pluralitní, 
víceúrovňové, polysémantické a interpretačně otevřené studium kulturních 
jevů, které programově „dekonstruuje“ velké mýty modernismu i existenci 
jednotného paradigmatu, jež má objektivní platnost. Tento fakt se promítá 
do krajně nihilistického stanoviska k poznatelnosti zákonitostí v dějinách 
a zpochybnění objektivní existence minulosti. Ta údajně není ničím jiným, 
nežli námi rekonstruovaným „textem“, jenž slouží subjektivním a utilitárním 
potřebám přítomnosti. Postmoderní postoj se tak promítl v přesunu zájmu 
o obecné a zákonité k akcentování zvláštního, nahodilého a nepředvídatelného 
(Gojda 1992: 277-293).

Z metodologického hlediska sehrála rozhodující roli změna postoje 
k archeologickým pramenům, zejména k materiální kultuře. Ta již není 
chápána jako pouhý adaptační mechanismus, jehož prostřednictvím se 
člověk adaptuje k vnějšímu prostředí, ale jako znakový systém, jehož správné 
pochopení je problémem adekvátního překladu a interpretace. Představitelé 
procesuální archeologie sice upozornili na význam studia symbolické 
dimenze artefaktů, například jejich sociotechnické a ideotechnické funkce, 
avšak ve svých výzkumech redukovali symbolický obsah artefaktů na pouhý 
vedlejší produkt („epifenomén“) materiálního chování člověka a způsobu 
jeho adaptace k vnějšímu prostředí. V pracích postprocesuálních archeologů 
se však již problematika symbolického obsahu, smyslu a významu artefaktů 
stává dominantní oblastí archeologických výzkumů.

Zrození nového přístupu k symbolické dimenzi artefaktů je spjato 
se symbolicko-strukturální archeologií, jejíž rozvoj v 70. letech 20. století 
výrazně stimuloval vznik postprocesuální archeologie. Zásadní roli v této 
době sehrály etnoarcheologické výzkumy britského archeologa Iana Hoddera 
(nar. 1949). Hodder se ve svých terénních výzkumech v oblasti keňského 
jezera Baringo pokusil postihnout, jaký vliv na distribuci artefaktů mají ideje, 
symbolika či vědomý i nevědomý myšlenkový obsah, jenž je jednotlivým 
předmětům a kategoriím předmětů v dané společnosti připisován. Výsledky 
svých afrických výzkumů shrnul v knize Symboly v akci (1982), kolektivním 
sborníku Symbolická a strukturální archeologie (1982) a studii Postprocesuální 
archeologie (1985). Podle Hoddera by archeolog měl na materiální kulturu, která 
je předmětem jeho výzkumu, pohlížet jako na text, v němž jsou zakódovány 
zjevné i skryté významy. Archeologovým úkolem je tento text „přečíst“ 
prostřednictvím kontextuální analýzy a postihnout vztahy mezi obecným 
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a zvláštním, normou a variabilitou, systémem a strukturou, materiálním 
a ideovým, společností a jednotlivcem, subjektem a objektem (Smetánka 2003: 
98). Hodderův pohled na hmotné artefakty jako kulturní prvky, které hrají 
aktivní roli v sociální komunikaci a prosazování potřeb a zájmů jednotlivců 
i skupin, byl v 80. letech 20. století příznivě přijat nastupující generací 
britských sociálních antropologů a archeologů, kteří se postupně zformovali 
ve školu postprocesuální archeologie. Mezi nejvýznamnější centra současné 
postprocesuální archeologie patří především Hodderovo dlouholeté působiště 
v Cambridge a univerzitní College v Lampeteru (Wales), kde k rozvoji této 
teoretické orientace přispěli zejména Ch. Tilley, J. Th omas a M. Johnson. 
Vliv postprocesuální archeologie nezůstal omezen jen na Velkou Británii. 
S postprocesuálně orientovanou archeologií se dnes můžeme setkat také 
ve Skandinávii, na Pyrenejském poloostrově a v řadě dalších zemí.

Jednotící bází, která spojuje představitele tohoto hnutí, je předpoklad, 
že znakovou funkci hmotné kultury nelze redukovat na statický odraz určité 
struktury institucí nebo myšlení, ale že představuje prostředek jejich upevnění, 
obhajoby nebo změny. V tomto smyslu je dynamickou součástí procesu, v němž je 
sociální skutečnost konstituována. Symbolický a komunikační obsah artefaktu 
přitom nepředstavuje jeho pevně fi xovanou vlastnost, nýbrž proměnlivou 
hodnotu, která se mění podle kontextu použití - použitého interpretačního 
kódu (Kuna 1993: 7-10). Postprocesuální archeologové jsou přesvědčeni, že 
symbolický obsah artefaktů sehrává aktivní roli v subjektivně motivovaném 
působení jedince nebo skupiny na své okolí, a to s určitým (uvědomělým či 
neuvědomělým) politickým nebo ideologickým cílem. Artefakty se tak díky 
své symbolické dimenzi stávají prostředkem prezentace sociálního statusu, 
prestiže, loajality, opozice atd. Kultura je přitom nazírána „jako jistý druh řeči 
se specifi ckými kódy, přičemž úkolem badatele je různá sdělení, předávaná 
v rámci minulé kultury, dekódovat“ (Shanks & Tilley 1993: 12). Hmotná 
kultura představuje osobitý druh „textu“, smysluplný systém znaků, který 
může být „čten“ a interpretován. Do popředí vědeckého výzkumu tak vstupuje 
problematika symbolické interpretace archeologických pramenů, přičemž při 
studiu a explanaci zkoumaných jevů je výzkumník limitován rizikem projekcí 
obsahů vlastního, moderního myšlení do daného archeologického souboru 
(archeologické kultury). Jak v této souvislosti konstatovali Michael Shanks 
a Christopher Tilley: „představa vědce jakožto nestranného pozorovatele je 
nebezpečný mýtus“ (Shanks & Tilley 1993: 11). Problém je o to složitější, že 
archeologické prameny mohou přispět k falzifi kaci výkladu minulosti dvojím 
způsobem:
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1. Již při svém uložení artefakty mohly určitou skutečnost pouze předstírat 
a sloužit takovým cílům, jako je manipulace společenským vědomím.

2. V procesu interpretace archeologických dat hrozí riziko, že do nich 
promítáme jiný význam a smysl, než kdysi skutečně měly.

 Na základě této skutečnosti představitelé radikální postprocesuální 
archeologie transformovali Hodderovo pojetí archeologie jako „čtení 
minulosti“ v koncepci archeologie jako „psaní dějin“ lidské společnosti. Zcela 
logicky se tak v centru jejich zájmu ocitá problematika „poetiky archeologie“ 
a „umění rozpravy“. Tento trend do značné míry odpovídá situaci, v níž se 
nachází také současná symbolická a interpretativní antropologie, která 
analogickým způsobem rozvíjí pojetí antropologie jako literárního žánru.

 Základní východiska postprocesuálního přístupu ke studiu kultury 
výstižně shrnuli představitelé britské postprocesuální archeologie Michael 
Shanks a Christopher Tilley v programovém článku Archeologie na prahu 90. 
let (1989). Podle jejich názoru je materiální kultura podrobována neustálé 
transformaci formy a smyslu, neboť její význam je vždy podmíněný historickým 
a společenským kontextem. Proto také historické prameny a archeologická data 
nemusí nutně odrážet objektivní realitu a mohou být předmětem ideologické 
manipulace. Z perspektivy postprocesuální archeologie materiální kultura 
představuje nadindividuální a mnohovýznamový semiotický text, jehož 
interpretace není nikdy u konce. Úplná vysvětlení totiž neexistují. Při studiu 
kultury si je důležité také uvědomit, že důležitost kultury netkví pouze v její 
praktické funkci, ale především v symbolickém komunikačním obsahu, jehož 
pomocí je konstruována sociokulturní realita. Archeologové by také neměli 
zapomínat na to, že význam připisovaný artefaktu se mění podle toho kdo 
a proč tento nález interpretuje a co od této interpretace očekává okolí (Shanks 
& Tilley 1993: 13).

Nástup postprocesuální archeologie neznamenal zánik nebo negaci 
archeologie procesuální. V současné archeologii se kromě zastánců tradiční, 
ortodoxně orientované archeologie, můžeme setkat se zastánci procesuální i 
postprocesuální archeologie. Navzdory odlišnému přístupu k archeologickým 
pramenům, je řada archeologů přesvědčena, že postprocesuální archeologie 
do značné míry vyrůstá z archeologie procesuální. Například americký 
archeolog Charles L. Redman, který sám reprezentuje stanovisko procesuální 
archeologie, je přesvědčen, že s ohledem na politickou situaci dnešního světa, 
kdy se prohlubuje globální spolupráce a padají staré bariéry, by se oba směry 
měly obrátit ke spolupráci a ne ke konfrontaci (Redman 1991). Ať již ale bude 
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další vývoj archeologického myšlení jakýkoliv, je zřejmé, že procesuální 
a postprocesuální archeologie výrazně přispěla ke sblížení archeologie a 
antropologie. Jak poznamenal britský archeolog Chris Gosden, „hranice, 
oddělující archeologii od antropologie je zavádějící: oba obory se snaží o popis 
a vysvětlení kultur podobných sociálních forem. Zatímco antropologie může 
poskytnout více detailů a přesností v analýze, přináší archeologie doklady 
společností jinak nezjistitelných. Vzájemná spolupráce může být v budoucnu 
ku prospěchu oběma oborům“ (Gosden 1990: 90).

Třetí element - sociokulturní antropologie

Etnologie a etnografi e aneb setkání se světem „těch druhých“

První element, tvořící základ antropologického kompendia, je možné 
získat studiem lidského těla a biologické variability rodu Homo. Druhý element, 
představující poznatky a informace skryté v artefaktech, lze získat v podobě 
materiálních předmětů, které se uchovaly jako doklady kulturní historie 
lidstva. Třetí element je spjatý s lidským chováním a myšlením, které sdílí 
členové určité společnosti. Proto je možné jej získat pouze prostřednictvím 
pobytu a zúčastněného pozorování mezi příslušníky studované kultury. 
Studium „živé kultury“ tvoří jádro sociokulturní antropologie. Zrození 
britské sociální antropologie a americké kulturní antropologie ale předcházel 
vývoj etnografi e a etnologie - disciplín, které lze označit za součást široce 
koncipovaného výzkumu člověka, společnosti a kultury. 

Etnografi i, etnologii a sociokulturní antropologii od samého počátku 
spojoval zájem o studium lidských kultur a společností v čase a prostoru 
a s ním spjatá snaha vědců i laické veřejnosti pochopit a popsat svět „těch 
druhých“. Pod vlivem specifi ckých vědeckých tradic ale došlo v různých 
zemích - Spojených státech, Velké Británii, kontinentální Evropě, k odlišnému 
chápání předmětu, funkce a vzájemného vztahu těchto věd. 

Kořeny etnografi e a etnologie jako vědeckých disciplín, usilujících 
o vědecké vysvětlení kulturních jevů a etnických procesů, je možné registrovat 
již v pracích německých historiků, geografů a přírodovědců, kteří v 18. 
století působili na univerzitě v Göttingenu. Pro konstituování vědy o člověku 
a kultuře ale byla zásadní spolupráce těchto učenců s Ruskou carskou akademií 
věd v Petrohradě, jež byla zaměřená na výzkum domorodých kultur Kamčatky. 
Z etymologického hlediska bylo neméně důležité, že v 70. letech 18. století 
začali němečtí vědci pro výzkumy mimoevropský národů používat označení 
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Völkerkunde („nauka o národech“) nebo Ethnographie („etnografi e“). V roce 
1771 August Ludwig von Schlözer (1735-1808) a Johann Christoph Gatterer 
(1727-1799) nezávisle na sobě ve svých knihách použili pojmy Völkerkunde
a Etnographie jako synonyma pro deskriptivní, geografi cké a historické 
studium cizích národů. Zavedení pojmů „nauka o národech“ a „etnografi e“ 
anticipovalo etablování pojmu etnologie jako označení komparativní vědy, jejímž 
úkolem je teoreticky zobecnit a interpretovat poznatky získané empirickým 
etnografi ckým výzkumem. Poprvé se pojem etnologie („Ethnologia“) objevuje 
v roce 1783 v latinsky psané historické práci slovenského vědce Adama 
Františka Kolára (1718-1783) Půvaby dějiny a práva lidu Uherského království. 
Etnologie je zde vymezena jako vědecké studium národů a lidských populací, 
které zahrnuje jejich historický původ, geografi cké rozšíření, jazyky, obyčeje, 
zvyky a společenské zřízení. V roce 1787 slovo etnologie užil švýcarský teolog 
a knihovník Alexandr-César Chavannes (1731-1800) k označení rodící se 
vědy, studující pluralitu lidských společenství v konkrétním historickém 
čase a geografi ckém prostoru. Podle Chavennese musí být při etnologických 
výzkumech věnována pozornost historickým, geografi ckým a civilizačním 
faktorům, které konkrétní lidská společenství, kmeny a národy utvářely. Ve 
stejném roce jako Chavannes použil pojem etnologie také německý historik a 
vydavatel geografi ckých časopisů Johann Ernst Fabri (1755-1825). Tento pojem 
však již neužíval jako pouhé synonymum etnografi e, ale jako širší kategorii, 
zahrnující národopis a folkloristiku. V roce 1820 pronikl pojem etnologie 
do Francie, kde k jeho dalšímu rozšíření a zpopularizování přispěl v první 
polovině 19. století francouzský fyzik a matematik André Marie Ampère (1775-
1836), který v rámci své klasifi kace věd navrhl dělení etnologie na etnologii 
elementární a etnologii srovnávací (Barfi eld 1998: 157-160).

Paralelně s pojmem etnologie se od počátku 19. století do dalších 
evropských zemí šíří i pojem etnografi e. O rychlém etablování těchto pojmů 
v angličtině svědčí skutečnost, že již v roce 1834 a 1842 se objevují slova 
etnografi e a etnologie v Oxfordském anglickém slovníku. Britští vědci ale měli 
tendenci potlačovat kulturní, geografi cký a lingvistický aspekt etnologických 
výzkumů a v průběhu 19. století užívali tento pojem jako označení výzkumů 
historie lidských ras a kmenů. S tímto chápáním předmětu etnologie 
se setkáme zejména v knize anglického lékaře, biologa a etnologa Jamese 
Cowlese Pritcharda (1786-1848) Výzkumy fyzické historie lidstva (1813). 
Pritchard při psaní svých knih čerpal ze širokého spektra knih, které sahalo 
od cestopisů, přes bibli až ke klasickým antickým pramenům. Inspirován 
biblickým výkladem předpokládal, že veškeré lidstvo pochází z Noemova 
rodu, jehož členové přežili potopu a poté se rozšířili do celého světa. Pod 
vlivem různých přírodních podmínek došlo poté ke zformování různých 
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rasových typů. Některé lidské populace se přitom dál progresivně rozvíjely, 
zatímco jiné degenerovaly. Pritchard se domníval, že lidé původně měli 
tmavou pleť a postupný vznik světlé pokožky spojoval s vyššími standardy 
chování směřujícími k civilizovanému způsobu života. Jako jeden z úkolů 
etnologie vytyčil před vědci požadavek systematicky sbírat a popisovat typické 
morfologické znaky různých domorodých populací, neboť si uvědomoval, že 
v důsledku šíření Evropanů se biologická i kulturní rozmanitost lidstva snižuje. 
Svými knihami věnovanými studiu odlišnosti lidských ras a etnických skupin 
inspiroval Britskou společnost pro rozvoj vědy k tomu, aby vytvořila dotazník 
umožňující cestovatelům a vědcům systematický sběr informací o různých 
etnických a rasových skupinách. 

S nástupem evolucionistické antropologie v 60. letech 19. století došlo 
k postupné renesanci původního významu pojmu etnologie, neboť vědci kladli 
stále větší důraz na fenomén kultury a komparativní výzkum evolučních stadií 
lidstva. K rozvoji etnologie přispěla zejména její vědecká institucionalizace. 
V průběhu 19. století jsou zakládány první etnologické společnosti. Jako první 
vznikly Société Ethnologique de Paris (1839) a Ethnological Society of New 
York (1842). Následovala Ethnological Society of London (1843), která po svém 
sloučení s Anthropological Society of London v roce 1871 dala vzniknout Royal 
Anthropological Institute. Po celé Evropě také vznikají etnologická muzea 
(Petrohrad - 1837, Kodaň - 1848, Lipsko, Berlín - 1873, Drážďany, Řím - 1874, 
Paříž - 1878, Vídeň, Oxford 1884, aj). Začínají také vycházet první odborné 
etnologické časopisy, zejména v Itálii, Německu a ve Švédsku.

V první polovině 20. století je v Evropě pojem etnologie do té míry 
etablovaný, že je užívaný jako označení akademické disciplíny a stává se trvalou 
součástí terminologie antropologických publikací i vědeckých paradigmat. 
Velice silnou pozici získala etnologie v německy mluvících zemích, zejména 
v rámci německo-rakouské školy kulturních okruhů. Ve Spojených státech 
amerických přispělo ke konstituování etnologických výzkumů domorodých 
kultur Ameriky založení Bureau of American Ethnology (1879). Tato vědecká 
instituce pod značkou etnologie prováděla systematický výzkum zvyků 
a obyčejů mizejícího světa indiánských kultur. V první polovině 20. století 
pojem etnologie běžně užívali američtí antropologové, jimž imponovala 
skutečnost, že jeho prostřednictvím mohou vyjádřit komparativní aspirace 
kulturní antropologie. Dostatečně výmluvné jsou z tohoto hlediska názvy 
knih, které v tomto období napsal americký kulturní antropolog Robert Harry 
Lowie (1883-1957) - Kultura a etnologie (1917) a Dějiny etnologických teorií 
(1937). Z těchto prací je evidentní, proč je někdy pojem etnologie v americké 
vědě užíván jako ekvivalent kulturní antropologie (Lowie 1917, 1937).
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Odlišná tradice v užívání pojmu etnologie v různých zemích a výzkumných 
strategiích způsobila, že se dnes setkáváme s velice diferenciovaným přístupem 
k vymezení rozsahu a obsahu předmětu, metod a cílů etnologie. Rozhodující 
roli v redefi nování místa etnologie v systému společenských věd sehrála ve 20. 
století anglosaská sociální a kulturní antropologie, která z této disciplíny de 
facto učinila součást svých vlastních široce koncipovaných antropologických 
výzkumů společnosti a kultury. Tento trend je typický zejména pro americkou 
kulturní antropologii. Zde etnologie spolu s etnografi í vystupují jako 
vzájemně kompatibilní výzkumné strategie, které antropologové užívají při 
studiu kultury. Etnografi e představuje empirickou fázi antropologických 
výzkumů kultury a plní úkoly spojené se sběrem, popisem a analýzou dat 
prostřednictvím terénního výzkumu určité kultury. Etnologie poté provádí 
teoretické zobecnění empirického materiálu v mezikulturní a historické 
perspektivě. 

S tendencí považovat etnografi i a etnologii za výzkumné fáze 
antropologického výzkumu se setkáme i ve francouzské sociální antropologii. 
Ve Francii se etnologie po dlouhou dobu vyvíjela v úzkém sepětí s etnografi í 
a sociologií. Svědčí o tom institucionální expanze těchto disciplín, která 
proběhla v letech 1908 až 1914. V tomto období byl založen nový etnografi cký 
časopis – Revue des études ethnographiques et sociologiques (1908) a vznikly tři 
významné vědecké instituce – Institut etnographique international de Paris 
(1910), Institut français d’anthropologie (1911) a d’ethnographie du Trocadéro 
(1914). V neposlední řadě byla také obnovena Société d’ethnographie (1913). 
Významným mezníkem v dějinách francouzské etnologie byl vznik Institut 
d’Ethnologie, který v roce 1925 společně založili fi lozof, sociolog a sociokulturní 
antropolog Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939), historik, etnolog a sociolog Marcel 
Mauss (1872-1950) a fyzický antropolog Paul Rivet (1876-1958). V rámci 
tohoto vědecko-výzkumného pracoviště vznikaly jak empirické výzkumy 
mimoevropských kultur, tak teoretické koncepce, které směřovaly ke vzniku 
francouzské verze sociální antropologie jako svébytné vědy o společnosti 
a kultuře. Tento trend dovršil v 60. letech 20. století francouzský etnolog
 a antropolog Claude Lévi-Strauss (nar. 1908), který podobně jako američtí 
kulturní antropologové považoval etnografi i za vstupní fázi antropologického 
výzkumu spjatou se sběrem empirických dat prostřednictvím terénního 
výzkumu a etnologii za syntetickou fázi výzkumu, při níž jsou etnografi cká 
data dále zpracována v historické, geografi cké a systematické perspektivě 
(Lévi-Strauss 2006: 298). Z tohoto hlediska představují etnografi e a etnologie 
integrální součást široce koncipovaného antropologického výzkumu. Slovy 
Claude Lévi-Strausse: „Etnografi e, etnologie a antropologie nepředstavují tři 
různé disciplíny ani různá pojetí výzkumů. Ve skutečnosti jsou to tři etapy 
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nebo tři momenty téhož výzkumu a upřednostňování toho kterého termínu 
pouze vyjadřuje skutečnost, že badatelova pozornost se zaměřuje převážně 
na určitý typ výzkumů, jenž však nikdy nemůže vylučovat oba typy ostatní.“ 
(Lévi-Strauss 2006: 298).

Ve Velké Británii se pokusil nastolit distinkci mezi etnologií, etnografi í 
a sociální antropologií jeden ze zakladatelů funkcionalistické antropologie 
Alfred R. Radcliff e-Brown (1881-1955). Ten v britské antropologii od sebe 
oddělil historická vysvětlení diachronně popisující jedinečné události v čase 
a sociologický induktivní výzkum obecně platných kulturních zákonitostí. 
Proto vymezil etnologii jako historickou disciplínu, která se zabývá rekonstrukcí 
dějin kultury, zatímco sociální antropologii chápal jako induktivní výzkum, 
jehož cílem je postihnout, objasnit a formulovat obecné zákonitosti, které jsou 
základem sociokulturních jevů. Slovy Radcliff e-Browna: „Zatímco etnologie 
nám se svojí striktní historickou metodou může říci pouze to, že některé 
věci se staly nebo se pravděpodobně možná staly, sociální antropologie nám 
díky příslušným induktivním zevšeobecněním může sdělit, jak a proč se 
tyto věci staly, tj. podle jakých zákonů.“ (Radcliff e-Brown 1958: 29-30). Podle 
Radcliff e-Browna v první fázi výzkumu kultury hraje zásadní roli etnografi e 
- pozorování a popis empirických jevů. S takto shromážděnými daty poté 
pracuje jak sociální antropologie tak etnologie. 

Poněkud jiná situace byla v kontinentální Evropě, zejména v Německu 
a Rakousku, kde se anglosaský model antropologie příliš neprosadil. Proto 
zde byly historické a komparativní výzkumy mimoevropských kultur i nadále 
realizovány nezávisle na antropologii pod značkou etnologie, která byla 
považovaná za relativně autonomní a svébytnou disciplínu. Zrození německé 
etnologie jako vědy zabývající se studiem mimoevropských kultur z perspektivy 
kulturního relativismu anticipovali ve svých pracích již německý fi lozof 
a historik Johann Gottfried Herder (1744-1803) a německý fi lozof, jazykovědec 
a diplomat Friedrich Wilhelm von Humboldt (1767-1835). K oddělení německé 
etnologie od fyzické antropologie přispěl ve 2. polovině 19. století zejména 
lékař, cestovatel a etnolog Adolf Bastian (1826-1905), který v roce 1869 založil 
vědecký časopis Zeitschrift  für Ethnologie (společně s Robertem Hartmannem) 
a vědeckou společnost Berliner Gesellschaft  für Anthrolologie, Ethnologie und 
Urgeschichte (společně s Rudolfem Virchowem). V první polovině 20. století 
pojem etnologie v plném rozsahu etablovali jako označení vědy studující svět 
preliterárních společností reprezentanti německo-rakouské školy kulturních 
okruhů - Fritz Graebner, Bernard Ankermann, Wilhelm Schmidt a Wilhelm 
Koppers. Názory německých vědců na předmět, metody a funkci etnologie 
shrnul rakouský, etnolog, lingvista a teolog Wilhelm Schmidt (1868-1954) 
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v knize Metody kulturně-historické etnologie (1937). Podle Schmidta úkolem 
etnologie je empirický výzkum přírodních národů s cílem pochopit význam 
předmětů a jevů kultury a objasnit jejich vzájemné vztahy (Schmidt 1939: 13-
14). Z tohoto hlediska je možné považovat výzkumy německých etnologů za 
ekvivalentní výzkumům anglosaských sociálních a kulturních antropologů. Ve 
druhé polovině 20. století můžeme v kontinentální Evropě zaznamenat posílení 
významu pojmu etnologie zejména v souvislosti s opouštěním tradičních 
názvů, které užívaly vědy zkoumající národní a lidovou kulturu (česky: 
národopis, maďarsky: néprajzi, německy: Volkskunde, polsky: ludoznawstwo, 
švédsky: folk-liv forksing aj.) a jejich nahrazením pojmem etnologie. K renesanci 
pojmu etnologie nesporně přispěl i fakt, že v překladech do angličtiny se pro 
názvy různých evropských etnografi ckých společností velmi často užívá 
právě tento pojem. Stále širší prosazování pojmu etnologie v evropském 
kontextu ilustruje i ta okolnost, že řada časopisů má ve svém názvu pojem 
etnologie (Ethnologia Europaea, Ethnologia Scandinavica, Ethnologia Slavica, 
Ethnologia Polona, Český lid: etnologický časopis aj.). Tato situace komplikuje 
jednoznačné vymezení vztahu evropské etnologie k anglosaské sociokulturní 
antropologii, ale také k etnografi i a folkloristice, tedy k disciplínám, které se 
tradičně popisem a analýzou kultur v konkrétních historických a etnických 
podmínkách zabývaly. Přestože je v různých evropských zemích chápání vztahu 
etnografi e a etnologie nejednotné, prosazuje se stále více tendence považovat 
etnografi i za součást široce koncipovaného etnologického výzkumu. Úkolem 
etnografi e přitom zůstává sběr, popis a klasifi kace empirických dat přímo 
v terénu, zatímco etnologie provádí komparaci a zobecnění etnografi ckého 
materiálu v mezikulturní a historické perspektivě. V současné vědě je obvykle 
pojmem etnologie označována:

l. Obecná strategie výzkumu kultur etnických společenství v čase 
a prostoru, preferující zobecňující, mezikulturní a historickou perspektivu.

2. Teoreticko-deduktivní, komparativní a explanační fáze výzkumu 
sociokulturních systémů, bezprostředně vycházející z etnografi ckých 
empirických dat.

3. Evropská tradice komparativních výzkumů kultur, která do značné 
míry odpovídá aspiracím a výzkumům anglosaské sociální a kulturní 
antropologie.

Navzdory nejednotnosti v užívání pojmů etnografi e a etnologie 
v kontinentální Evropě a anglosaských zemích je ale možné konstatovat, 
že v rámci antropologického myšlení převládla tendence používat pojem 
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etnografi e pro empirickou fázi antropologického výzkumu spjatou s pobytem 
antropologa v terénu a pojmem etnologie označovat teoretické, deduktivní, 
komparativní a zobecňující zpracování empirických dat v historické nebo 
transkulturní perspektivě. Etnografi e prostřednictvím terénního výzkumu 
a zúčastněného pozorování získává empirická data, která etnologie užívá jako 
výchozí základnu pro jejich následnou interpretaci nebo explanaci. 

Sociální antropologie aneb „ti druzí“ v sociálním kontextu

Výzkumem variability lidských společností v čase a prostoru se 
zabývá sociální antropologie (Evans-Pritchard 1951, Radcliff e-Brovn 1958, 
Leach 1961, Beattie 1964, Bohnnan 1966, Kuper 1996, Copans, 2001, Eriksen 
2008). Pojem sociální antropologie je spjatý s evropskou etnologickou 
a etnografi ckou tradicí, zejména britskou antropologickou školou, která 
provádí výzkum kultury mimoevropských společností skrze prizma pojmů 
společnost, sociální systém a sociální struktura. Ideové zdroje sociální 
antropologie lze nalézt v pracích vědců, kteří se programově zabývali studiem 
světa „těch druhých“. Se snahou konceptualizovat svět v pojmech „my“ a „oni“ 
se setkáváme ve všech společnostech. Není náhodou, že většina preliterárních 
společností označovala svůj kmen slovem „lidé“, zatímco okolním etnikům 
uštědřovala pejorativní označení, která punc lidskosti stírala. Proto byly 
cizí kmeny a společnosti označovány jako „nepřátelé“, „opičáci“, „všiváci“ 
a podobně. S analogickým přístupem k diferenciaci sociálního světa se 
můžeme setkat v antickém starověku, který měl pro cizince označení „barbar“. 
Pád Říše západořímské a vznik raných „barbarských“ feudálních států na 
území křesťanské Evropy samozřejmě neznamenal konec tendence dělit 
společnosti na „my“ a „oni“. Znovu a znovu totiž přicházeli cizinci, jejichž víra 
a životní způsob vyvolávaly v obyvatelích středověké Evropy nedůvěru nebo 
odpor. Typickým výrazem takových postojů jsou středověká židovská ghetta 
nebo přímá vojenská konfrontace s tehdy expandující arabskou kulturou. 
Novou kapitolu v dějinách evropské vědy o člověku a kultuře znamenalo 
století velkých zámořských objevů. Úspěšné plavby Kryštofa Kolumba, Vasca 
da Gamy a Fernanda de Magalhaese otevřely před užaslými zraky Evropanů 
pestrý svět exotických kultur Nového světa, Afriky a Tichomoří (Budil 2001). 
Tato zkušenost se samozřejmě promítla do nové konceptualizace sociálního 
světa. Starověkého „barbara“ vystřídal novověký exotický „divoch“, který 
byl ve jménu křesťanské morálky a civilizačního pokroku převychováván 
a vykořisťován.

 Na sklonku 17. století, pod vlivem zpráv o cizích zemích a neznámých 
kulturách, byli učenci nuceni připustit, že evropské hodnoty a normy nemusí 
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být absolutně platné a pravdivé. Konfrontace se světem cizích kultur navíc 
vedla k úvahám nad smyslem a podstatou evropské kultury. Lidé, kteří se 
dostali do kontaktu s „cizokrajnými mravy“ si začali klást zneklidňující otázky: 
1. Jak je vůbec možné, že některé národy žijí zcela jinak než my? 2. Nepovažují 
náš způsob života za stejně absurdní jako my považujeme ten jejich? 3. Co 
z nepřeberné kulturní rozmanitosti různých společenských zřízení, institucí, 
zvyků a mravů činí z člověka skutečnou lidskou bytost? 4. Jsou naše hodnoty, 
víra, ideje a obyčeje jediné správné, neměnné a pravdivé? Zpochybnění 
evropocentrismu ve svých důsledcích znamenalo útok na etnocentrismus 
- odvěkou lidskou tendenci poznávat, hodnotit a interpretovat svět pouze 
z perspektivy kultury vlastního společenství. V průběhu 18. století se tak 
v dílech osvícenských fi lozofů setkáváme se zárodky doktríny kulturního 
relativismu, který vyrůstá z tolerance ke způsobu života cizích společností
a programově respektuje existenci odlišných hodnot, norem a idejí. 

Klasickou ukázkou osvícenské relativizace základů křesťanské evropské 
kultury je román Perské listy (1721), který napsal francouzský spisovatel, 
historik a fi lozof Charles-Louis de Secondant Montesquieu (1689-1755). 
Hrdiny tohoto fi ktivního cestopisu jsou Peršan Uzbek a jeho přítel Rizá, kteří 
podnikli cestu do Evropy za vzděláním a poučením. Své putování Evropou, 
ale zejména Francií, popisují formou dopisů, v nichž komentují pro ně 
cizokrajný ráz měst, výšku domů, vzhled ulic, módu a mravy. Fascinují je pro 
ně exotické společenské vztahy, absurdní postavení a role žen ve společnosti, 
odlišné fungování církve i světských institucí. Kulturně antropologický 
rozměr románu dodává skutečnost, že evropské zvyky, instituce a mravy jsou 
komentovány z perspektivy příslušníků perské kultury. Tím Montesquieu 
dosáhl u svých čtenářů dekonstrukce světa jejich každodenní zkušenosti. 
V očích Peršanů jsou „nezpochybnitelné“ hodnoty a mravy evropské kultury 
problematizovány a ztrácejí svojí samozřejmost i všeobecnou platnost. Perské 
listy nejsou pouze vtipnou a ironickou satirou kritizující poměry ve Francii na 
sklonku vlády Ludvíka XIV, ale knihou, která nastoluje obecnější všelidskou 
perspektivu, v níž lze spatřit negativa jak perského, tak evropského světa. 
Kromě kritiky náboženství, politiky a lidských předsudků je zde formulována 
osvícenská myšlenka, že existuje jednotná lidská podstata. Svými úvahami 
Montesquieu de facto anticipoval evolucionistickou teorii jednotné lidské 
přirozenosti i přístup, které dnes označujeme jako kulturní relativismus 
(Montesquieu 1989). 

Ke zpochybnění hodnot civilizované křesťanské společnosti přispěl 
také francouzský osvícenský fi lozof Jean Jacques Rousseau (1712-1778) tím, 
že rozpracoval romantickou vizi vznešeného divocha. S pojmem „vznešený 
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divoch“ se poprvé můžeme setkat v divadelní hře anglického básníka, 
dramatika a literárního kritika Johna Drydena (1631-1700) Dobytí Granady 
(1670), v jejíž první části vykreslil obraz idealizovaného, přirozeného 
a svobodného života divochů. Rousseau se ztotožnil s teorií, podle níž lidskost 
v původní přirozené podobě má větší hodnotu, nežli lidskost kultivovaná 
a v knize Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi (1755) jí použil 
k obžalobě soudobé civilizace (Rousseau 1949). Podle Rousseaua divoši, kteří 
se nacházejí v „přirozeném stavu“ lidství, nevedou ubohý, krutý ani nestoudný 
život, ale jsou svobodní, zdraví a šťastní, neboť ještě příliš nezmnožili spektrum 
svých potřeb, ani nemusí snášet břímě občanské nerovnosti. Rousseau byl 
přesvědčen, že civilizační pokrok je zlem, které lidem bere jejich původní 
svobodu a nutí je milovat své vlastní otroctví. 

Mezi průkopníky kulturního relativismu patřil anglický fi lozof John 
Locke (1632-1704), který ve spise Zkoumání lidského rozumu (1690) označil 
za základní zdroj lidského poznání lidskou empirickou zkušenost. Podle 
Locka rozhodující roli při formování osobnosti člověka nehrají vrozené ideje, 
ale poznatky a společenské normy, které si člověk osvojuje prostřednictvím 
sociálního učení. Vliv sociokulturních faktorů na člověka zkoumal také 
francouzský politik a ekonom Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781). Také ten 
ve svých pracích upozornil na determinující sílu vnějšího sociálního prostředí 
a význam procesu výchovy. Turgot byl přesvědčen, že lidé na celém světě 
vykazují stejné psychické dispozice, jako civilizované národy. Tímto postojem 
de facto anticipoval teorii psychické jednoty lidstva, která se ve 2. polovině 
19. století stala jedním ze základních postulátů evolucionistické antropologie 
a etnologie. Mezi předchůdce evolucionismu patřili také francouzský fi lozof 
Jean Antoine de Condorcet (1743-1794) a skotský fi lozof a historik Adam 
Ferguson (1723-1616). Ti ve svých pracích předložili koncepci dějin jako 
nepřetržitého pokroku, jenž má stadiální charakter. 

Zrození britské antropologie a etnologie se odehrálo v letech 1843 
až 1871. V tomto období byly založeny Ethnological Society of London 
(Londýnská etnologická společnost) a Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland (Antropologický institut Velké Británie a Irska). 
Základy antropologie jako integrální vědy o člověku, společnosti a kultuře 
položili zejména představitelé evolucionismu, který se prosadil ve vědách o 
člověku a společnosti v průběhu druhé poloviny 19. století. Evolucionističtí 
antropologové, etnologové a archeologové vymezili základní tematické okruhy 
antropologických výzkumů a vytvořili teoretické a metodologické předpoklady 
pro konstituování jak evropské sociální antropologie, tak americké kulturní 
antropologie. Evolucionismus byl mezinárodním hnutím, jež zasáhlo většinu 
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evropských zemí i Spojené státy. Vůdčí úlohu v tomto myšlenkovém hnutí ale 
sehrála Velká Británie. K tvůrcům evolucionismu patřili reprezentanti různých 
vědních disciplín, výzkumných orientací i osobních aspirací. K předním 
představitelům evolucionismu patřili zejména E. B. Tylor, J. Lubbock, W. R. 
Smith, H. J. S. Maine, J. G. Frazer, J. F. McLennan, J. J. Bachofen, A. Bastian, 
N. D. Fustel de Coulanges, M. M. Kovalevskij a L. H. Morgan. Tito vědci se 
programově zabývali rekonstrukcí univerzálních stádií dějin lidstva, evolucí 
institucí a výzkumem vzniku a vývoje nejrůznějších forem materiální 
a duchovní kultury. Evolucionisté rozpracovali globální antropologické pojetí 
kultury a komparativní metodu jako nástroj studia kulturních jevů a procesů. 
Již v tomto období ale poněkud paradoxně došlo k diferenciaci výzkumného 
zájmu amerických a britských antropologů. Americké antropology totiž 
zásadně ovlivnila koncepce kultury britského antropologa Edwarda Burnetta 
Tylora (1832-1917). Přejali jeho širokou antropologickou defi nici kultury 
a v první polovině 20. století z ní učinili ústřední kategorii svých výzkumů. 
Britští antropologové oproti tomu preferovali pojem společnost a pod vlivem 
amerického evolucionistického antropologa Lewise Henry Morgana (1818-
1881) obrátili svojí pozornost k výzkumům sociální organizace, institucí 
a příbuzenských systémů preliterárních společností. Odlišná preference pojmů 
společnost a kultura ve svých důsledcích vedla k tomu, že se v první polovině 
20. století ve Velké Británii konstituovala sociální antropologie, zatímco 
ve Spojených státech vznikla analogická vědní disciplína pod označením 
kulturní antropologie. Evolucionistickou antropologii druhé poloviny 
19. století bohužel negativně poznamenal fakt, že antropologové v tomto období 
své knihy psali na základě sekundárních dat a informací, jako byly zprávy 
a vyprávění cestovatelů, misionářů a pracovníků koloniální správy. 

Za mezník ve vývoji britské antropologie je proto možné považovat 
cambridgeskou antropologickou expedici do Torresovy úžiny. Tento 
výzkumný projekt realizoval v letech 1898 až 1899 britský zoolog a antropolog 
Alfred Cort Haddon (1855-1940) s interdisciplinárním týmem svých 
spolupracovníků (W. H. R. Rivers, Ch. G. Seligman, S. H. Ray, Ch. S. Myers 
aj.) na palubě lodi, která se de facto stala plovoucí antropologickou laboratoří, 
umožňující sběr empirických dat přímým kontaktem s domorodci. Na počátku 
20. století došlo ke konstituování sociální antropologie na akademické půdě. 
Stalo se tak v inaugurační přednášce Obor sociální antropologie, kterou v roce 
1908 přednesl na Liverpoolské univerzitě britský evolucionistický antropolog 
James George Frazer (1854-1941). Zde vymezil sociální antropologii jako 
komplexní studium člověka, srovnávací výzkum lidských ras a historickou 
rekonstrukci evoluce lidského myšlení a institucí. Podle Frazera cílem 
antropologie není pouhý sběr faktů, ale hledání obecných zákonitostí vývoje 
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společnosti a kultury. 

V prvních dvou desetiletí 20. století se v britské antropologii prosadilo 
paradigma difuzionismu, které nahradilo doktrínu evolucionismu. 
Představitelé britského difuzionismu (W. H. R. Rivers, G. E. Smith a W. J. 
Perry) vycházeli z předpokladu, že rozhodující faktory kulturní změny jsou 
migrace obyvatelstva a difuze kulturních prvků a komplexů. Nejvýznamnější 
představitel britského difuzionismu - Grafft  on Elliot Smith (1871-1937) 
formuloval heliolitickou teorii kultury, podle které kolébkou lidské kultury 
byl starověký Egypt (Smith 1938). Tento difuzionistický, monocentrický 
výklad vzniku a šíření lidské kultury byl ale velice spekulativní a amatérský. 

Rozhodující roli v konstituování moderní britské sociální antropologie 
jako induktivní, empirické disciplíny, sehrál ve 20. letech 20. století klasický 
funkcionalismus. Jeho zakladatelé, Bronislav Kasper Malinowski (1884-
1942) a Alfred Reginald Radcliff e-Brown (1881-1955), vybudovali své 
antropologické teorie kultury na základě intenzivních terénních výzkumů 
preliterárních společností (Malinovski 1922, Radcliff e-Brown 1922). Terénní 
výzkum, a s ním spjatá metoda zúčastněného pozorování, se od vystoupení 
Malinowského a Radcliff e-Browna, staly metodologickou bází moderní britské 
sociální antropologie. Na utváření funkcionalismus měl velký vliv francouzský 
sociolog Emile Durkheim (1858-1917). Funkcionalistické antropology 
inspirovala zejména jeho koncepce společnosti jako seberegulujícího celku 
a integrovaného systému, který představuje třídu jevů nezávislou na lidské 
psychice. Zakladatelé klasického funkcionalismu byli přesvědčeni, že každý 
prvek sociokulturního systému, zejména kulturní instituce, plní pozitivní 
a nezastupitelnou funkci, sloužící k zachování celku. Podle Malinowského, 
který reprezentuje funkcionální a kulturologicky orientovanou linii výzkumů, 
kultura představuje systém institucí, které slouží k adaptaci člověka k vnějšímu 
prostředí a uspokojování lidských potřeb (Malinowski 1968). Radcliff e-Brown 
oproti tomu rozpracoval strukturálně-funkcionální a sociologizující linii 
antropologických výzkumů a programově prosazoval, jako předmět sociální 
antropologie, výzkum sociálních struktur. Inspirován modelem přírodních 
věd trval na tom, že antropologie, stejně jako fyzika nebo chemie, zkoumá 
určitou třídu struktur. Proto vymezil sociální antropologii jako induktivní, 
komparativní a přísně exaktní vědu, usilující o objevení všeobecných zákonů 
fungování sociálních struktur v synchronní perspektivě. Podle Radcliff e-
Browna je možné sociální antropology považovat za sociology provádějící 
komparativní výzkum preliterárních společností a sociální antropologii za 
srovnávací sociologii (Radcliff e-Brown 1952, 1958). 
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Na dalším rozvoji britské sociální antropologie měl zásluhu zejména 
Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973), který v průběhu 40. a 50. let 20. 
století opouští pozitivistické zásady klasického funkcionalismu a přiklání se 
k pojetí antropologie jako humanitní vědy. Evans-Pritchard, v opozici ke 
koncepci antropologie jako přírodní vědy, považuje sociální antropologii spíše 
za druh historiografi e nebo literárního umění. Společnosti podle jeho názoru 
nejsou přírodní systémy ale systémy morální, které je možné prostřednictvím 
antropologického výzkumu pochopit a adekvátně interpretovat. Proto 
přesunul pozornost od studia funkcí institucí, k výzkumu jejich smyslu 
a významu v konkrétním kulturním kontextu a anticipoval tak interpretativní 
antropologii (Evans-Pritchard 1951, 1962). V polovině 20. století se klíčovými 
pracovišti britské sociální antropologie staly antropologická oddělení na 
univerzitách v Oxfordu (E. E. Evans-Pritchard), Cambridgi (M. Fortes, E. R. 
Leach), Manchesteru (M. Gluckman, V. W. Turner) a Londýně (R. W. Firth, 
S. F. Nadel, L. P. Mairová, D. Forde). Významnou roli hrály v tomto období 
také antropologické instituty, které vznikly v britských dominiích v Africe 
(Rhodes-Livingstone Institute, East African Institute of Social Research). 
V průběhu 40. a 50. let se v britské sociální antropologii prosadila procesuální 
teorie. Zastánci tohoto přístupu (F. G. Baley, I. Schapera aj.) kladli ve svých 
výzkumech důraz na analýzu sociálních procesů, které jsou považovány za 
aktivní tvůrce sociální organizace, struktury společnosti, sdílených hodnot, 
idejí a norem. Tento přístup se snaží prokázat, že lidé nejsou pasivní sociální 
bytosti, které mechanicky plní povinnosti a závazky, jež vyplývají z jejich 
statusů a rolí, ale že jsou schopni cílevědomě sledovat své vlastní zájmy. Ty 
vymezují zvažováním alternativních možností, srovnáváním a výběrem 
jednání, které se jim zdá být nejvýhodnější. 

V 50. a 60. letech 20. století se v rámci spolupráce mezi University of 
Manchester a Rhodes-Livingstone Institutes zformovala manchesterská 
antropologická škola, která rozpracovala teorii konfl iktů. Její vůdčí osobnost 
Max Gluckman (1911-1975) a okruh jeho spolupracovníků (V. W. Turner, E. 
Colsonová, J. Mitchell, J. van Velsen) realizovali řadu empirických výzkumů 
v městských a venkovských lokalitách střední Afriky. V centru jejich zájmu 
bylo studium konfl iktů v kontextu sociální struktury a analýza skrytých 
ekonomických, politických a příbuzenských vztahů. Cílem těchto výzkumů 
bylo prokázat hypotézu, že konfl ikt může být významným činitelem integrace 
a diferenciace společnosti. 

   V průběhu 60. a 70. let 20. století se v evropské sociální antropologii, 
stejně jako v americké kulturní antropologii, prosadily nové školy, směry 
a paradigmata. Významnou roli sehrál v tomto období zejména zakladatel 
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francouzské sociální antropologie - Claude Lévi-Strauss (1908-2009). 
Ten na evropském kontinentě vymanil antropologii z područí sociologie 
a etnologie a položil základy strukturální antropologie jako jednoho 
z nejvlivnějších směrů druhé poloviny 20. století (Lévi-Strauss 2006, 2007). 
Pod jeho vlivem začali antropologové studovat kulturu jako strukturální 
systém, tvořivě využívat v antropologickém výzkumu metody lingvistiky 
a interpretovat kulturu skrze prizma teorie binárních kontrastů. V britské 
sociální antropologii dále rozpracovali ideje francouzského strukturalismu 
například antropologové Edmund Leach (1910-1989) a Rodney Needham 
(1923-2006). V 60. letech 20. století, v opozici k ahistorickému strukturálnímu 
funkcionalismu a strukturalismu, někteří antropologové a archeologové 
oživili v rámci neoevolucionismu koncepci kultury jako adaptivního 
systému, který se vyvíjí v čase. Na kulturně ekologické výzkumy, rozvíjené 
v rámci sociální antropologie, měla v tomto období vliv zejména analytická 
archeologie, jejíž základy ve velké Británii rozpracoval David Leonard Clarke 
(1937-1976), který patří k předním reprezentantům pozitivisticky orientované 
procesuální archeologie (Clarke 1972). Nejvlivnějším paradigmatem britské 
sociální antropologie druhé poloviny 20. století se ale staly přístupy, studující 
a interpretující kulturu jako systém symbolů a významů. Tato výzkumná 
orientace nalezla své vyjádření v symbolické antropologii, jejíž základy 
položili v britské sociální antropologii Mary Douglasová (1921- 2007) a Victor 
Winter Turner (1920-1983). K rozpracování symbolické antropologie přispěli 
také čeští antropologové působící na britských univerzitách - Milan Stuchlík 
(1932-1982) a Ladislav Holý (1933-1997). 

Zrození paradigmatu symbolické antropologie výrazně přispělo ke 
sblížení britské sociální antropologie a americké kulturní antropologie. 
Svůj podíl na tom měla skutečnost, že britští antropologové M. Douglasová 
a V. W. Turner od 70. let 20. století trvale přednášeli na univerzitách ve 
Spojených státech. Společně s představiteli americké školy symbolické 
antropologie - Davidem M. Schneiderem (1918-1995) a Cliff ordem Geertzem 
(1926-2006) přispěli ke konstituování interpretativní antropologie, která 
představuje nejvlivnější antropologický směr posledních desetiletí. V této 
souvislosti si je třeba uvědomit, že britská sociální antropologie a americká 
kulturní antropologie byly vždy součástí jednoho výzkumného trendu. Obě 
disciplíny od samého počátku spojoval jejich tradiční předmět výzkumů - 
preliterární společnosti a jejich kultura. Určitý rozdíl mezi těmito vědami 
byl ale způsoben poněkud odlišným úhlem pohledu na zkoumanou realitu. 
Centrální kategorií americké kulturní antropologie je široce chápaný pojem 
kultura (Kroeber & Kluckhohn 1952). Ten je používán k označení třídy všech 
specifi cky lidských negenetických jevů, tak jak se projevují v artefaktech, 
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sociokulturních regulativech a kulturních idejích sdílených a předávaných členy 
určité společnosti. Oproti tomu britská sociální antropologie, preferující jako 
centrální kategorii pojem společnost, klade důraz na studium hodnot, zvyků 
a institucí v kontextu sociální struktury. To přirozeně vede k poněkud odlišnému 
typu analýzy a interpretace sociokulturních jevů a procesů. Zde je také možné 
vidět příčinu dlouholeté polemiky, kterou mezi sebou vedou britští sociální 
antropologové a američtí kulturní antropologové o vzájemném vztahu svých 
věd. Američtí antropologové vycházejí z předpokladu, že studium sociální 
struktury představuje pouze dílčí pohled na kulturu zkoumané společnosti, 
a proto mají tendenci považovat sociální antropologii za subdisciplínu 
kulturní antropologie. Oproti tomu britští sociální antropologové, kteří také 
usilují o integrální studium člověka, společnosti a kultury na širším vědním 
základě, mají tendenci považovat kulturní antropologii za součást „své“ 
sociální antropologie. O expanzi pojmu sociální antropologie na evropském 
kontinentě svědčí založení Evropské asociace sociálních antropologů 
(European Association of Social Anthropologists) v roce 1989, která výrazně 
přispěla k institucionalizaci a šíření tohoto oboru v západní i východní 
Evropě. Vzhledem k příbuznosti a neustálému sbližování americké kulturní 
antropologie a evropské sociální antropologie se ale stále více prosazuje 
označení sociokulturní antropologie. Tuto tendenci podporuje i skutečnost, 
že nezávisle na národních tradicích, se v evropské sociální antropologii, stejně 
jako v americké kulturní antropologii, prosadilo paradigma interpretativní 
a symbolické antropologie. 

Kulturní antropologie aneb „ti druzí“ v kulturním kontextu

Výzkumem variability lidských kultur v čase a prostoru se zabývá 
kulturní antropologie (Hammond 1971, Haviland 1978, Keesing 1981, 
Appelbaum 1987, Robbins 1993, Knauft  1996, Geertz 2000, Murphy 2006, 
Soukup 2000, Eriksen 2008). Kulturní antropologie je spjatá zejména 
s americkou antropologickou tradicí, která provádí výzkum světa „těch 
druhých“ skrze prizma pojmu kultura. Tento pojem je v americké kulturní 
antropologii používán k označení všech specifi cky lidských negenetických 
jevů, tak jak se projevují v artefaktech, sociokulturních regulativech 
a idejích sdílených a předávaných členy určité společnosti. Vznik americké 
kulturní antropologie anticipovali již ve 2. polovině 19. století představitelé 
evolucionistické etnologie a antropologie, když rozšířili výzkumný záběr 
klasické fyzické antropologie o kulturní dimenzi. Vymezení předmětu 
výzkumů kulturní antropologie ovlivnil zejména britský antropolog Edward 
B. Tylor, který v roce 1871 podal klasickou globální defi nici pojmu kultura 
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jako „všech zvyků, schopností a obyčejů, které si člověk osvojil jako člen 
společnosti“ (Tylor 1958: 1). Ve druhé polovině 19. století patřil ve Spojených 
státech k průkopníkům antropologických výzkumů kultury zejména Lewis 
Henry Morgan (1818-1881), který podal evolucionistický výklad dějin lidské 
kultury a vývoje rodiny (Morgan 1954). V první polovině 20. století se kulturní 
antropologie zformovala jako svébytná vědní disciplína studující lidské kultury 
v čase a prostoru. Dynamicky se rozvíjela zejména ve Spojených státech, kde 
tvoří spolu s fyzickou (biologickou) antropologií, lingvistickou antropologií 
a antropologickou archeologií základní pilíře obecné antropologie, široce 
koncipované jako vědy o člověku, společnosti a kultuře.  

Za zakladatele moderní americké antropologie je považován Franz 
Boas (1858-1942), který koncipoval antropologii jako komplexní empirickou 
a induktivní disciplínu, zabývající se integrálním studiem vztahů rasy, jazyka 
a kultury (Boas 1938, 1940). Od Boasova vystoupení americká antropologie 
představuje syntetickou vědu o člověku a kultuře, která zahrnuje poznatky 
z fyziologie a anatomie, etnografi e a etnologie, archeologie a prehistorie, 
lingvistiky, psychologie a sociologie. Boas osobně přispěl k rozvoji jednotlivých 
antropologických disciplín, především ke koncipování systematických 
výzkumů v oblasti fyzické antropologie, lingvistické antropologie a kulturní 
antropologie. Boas v prvních desetiletích 20. století s kategorií „kulturní 
antropologie“ ještě příliš nepracoval, neboť dával přednost obecnějšímu pojmu 
antropologie. Jeho žáci a pokračovatelé Alfred L. Kroeber, Robert Lowie, Paul 
Radin, Edward Sapir a Clark Wissler, kteří primárně studovali kulturní jevy 
a procesy, ale negativně pociťovali neexistenci označení, který by jednoznačně 
charakterizovalo kulturní dimenzi jejich výzkumů a odlišilo je od fyzické 
antropologie. Ve 20. letech 20. století se s pojmem kulturní antropologie 
setkáváme zejména u Edwarda Sapira, výrazně se ale toto označení prosazuje 
až ve 30. a 40. letech zejména díky knize Roberta Lowieho Úvod do kulturní 
antropologie (Lowie 1934). Koncem 30. let se již američtí antropologové, kteří 
studovali kulturu, sami běžně označovali jako „kulturní antropologové“.

Tradičním objektem výzkumů kulturní antropologie byla lokální kultura 
preliterárních společností, které byly považovány za vnitřně integrované 
a do značné míry autonomní sociokulturní systémy. V souvislosti s postupným 
zánikem kultury tradičních společností se předmět antropologických 
výzkumů rozšiřoval na jednoduché rolnické pospolitosti a vyspělé moderní 
společnosti. Základní metodou kulturní antropologie je terénní výzkum 
založený na pobytu mezi příslušníky studované společnosti. Antropologové 
při sběru antropologických dat využívají nejrůznější techniky empirického 
výzkumů, jako jsou zúčastněné pozorování, dotazníková šetření, interview, 
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psychologické testy, případové studie, fotografi e, fi lm aj. Nejefektivnějším 
typem těchto výzkumů jsou klasické dlouhodobé pobyty v malých lokálních 
společnostech, vyžadující od antropologa znalost domorodého jazyka, 
zvyků dané kultury a schopnost přizpůsobit se místnímu způsobu života, 
geografi ckým a klimatickým podmínkám. 

V dějinách antropologického myšlení nalezneme různé postoje k vymezení 
okruhu působení kulturní antropologie a jejímu vztahu k dalším disciplínám, 
které se také zabývají studiem společnosti a kultury. Terminologické 
a obsahové nejasnosti jsou způsobeny odlišnou tradicí výzkumů kultury, 
různou institucionální základnou a odlišnou klasifi kací antropologických 
věd v Evropě a Americe. Obecně lze ale konstatovat, že srovnávací výzkumy 
společností a kultur v čase a prostoru, byly ve Spojených státech rozvíjeny 
pod označením kulturní antropologie a v Evropě pod označením sociální 
antropologie nebo etnologie. 

Přestože dějiny americké kulturní antropologie představují relativně 
samostatnou linii výzkumů člověka a kultury, je nezbytné vidět vývoj této 
vědy v kontextu dějin evropské antropologie, etnografi e a etnologie, na které 
navazuje a jimiž nikdy nepřestala být ovlivňována. Vznik kulturní antropologie 
jako vědy o rozmanitosti kultur v čase a prostoru anticipovali již představitelé 
evolucionistické antropologie, etnografi e a etnologie 2. poloviny 20. století. 
K vybudování kulturní antropologie jako samostatné disciplíny ale dochází 
až v prvních desetiletích 20. století na půdě amerického difuzionismu, 
který bývá označován jako historický partikularismus. Největší zásluhu na 
zformování kulturní antropologie jako syntetické vědy o člověku a kultuře, 
která tvoří spolu s fyzickou antropologií základ široce koncipované obecné 
antropologie, má americký antropolog německého původu Franz Boas a jeho 
žáci. Boasovu interdisciplinární koncepci antropologie rozpracovali ve 30. 
a 40. letech 20. století představitelé konfi guracionismu - Ruth Benedictová, 
Clyde Kluckhohn, Alfred Kroeber, Morris Opler a Edward Sapir. Vznik 
konfi guracionismu jako nového směru americké kulturní antropologie 
představuje kritickou reakci na omezenost difuzionistické teorie kultury. Jeho 
jádro tvoří hypotéza, že jednotlivé kultury představují integrované systémy, 
které jsou organizovány v souladu s „kulturní gramatikou“ dané společnosti. 
Předpoklad existence skrytého organizačního principu, který dává každé 
kultuře její jedinečnou tvář, se promítl zejména do díla americké antropoložky 
Ruth Fulton Benedictové (1887-1948), která usilovala o systémovou analýzu 
a interpretaci konkrétních kultur prostřednictvím kategorií kulturní vzorec 
a kulturní integrace (Benedictová 1999). Paralelně s konfi guracionismem 
se od 30. let 20. století rozvíjela škola označovaná jako „osobnost a kultura“. 
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Její představitelé Abram Kardiner, Ralph Linton a Margaret Medová přispěli 
k aplikaci psychologických metod v antropologii a svými terénními výzkumy 
průběhu socializace v transkulturní perspektivě položili základy doktríny 
kulturního determinismu. Klíčovou roli zde sehrály zejména tichomořské 
terénní výzkumy žákyně Franze Boase - Margaret Meadové (1901-1978), která 
se pokusila prokázat, že rozhodující roli při formování lidské osobnosti nehraje 
dědičnost, ale kultura (Mead, 1928, 1928, 1935, 1949). 

Po druhé světové válce se hranice, které od sebe oddělovaly americkou 
kulturní antropologii, britskou sociální antropologii a evropskou kontinentální 
etnologii a etnografi i, značně uvolnily. Nejvýrazněji se ve Spojených státech 
amerických prosazoval vliv britského funkcionalismu a francouzského 
strukturalismu. Vzájemné ovlivnění evropské a americké antropologie vedlo 
ke sblížení výzkumných přístupů britské sociální antropologie a americké 
kulturní antropologie. V kulturní antropologii se tato tendence projevila 
v 60. letech 20. století v neoevolucionistické antropologii a kulturní ekologii, 
pro něž byla typická snaha o syntézu strukturální, funkcionální a genetické 
explanace. V rámci oživeného zájmu o kulturní evoluci lidské kultury v čase, 
se reprezentanti neoevolucionismu diferencovali na zastánce univerzální 
evoluce (White 1949, 1959), kteří předpokládali, že vývoj lidstva probíhal 
stejným směrem a přívržence teorie multilineární evoluce (Steward 1955), 
podle nichž je nezbytné studovat vývoj konkrétních kultur z perspektivy 
kulturní divergence a lokální adaptace na specifi cké ekosystémy.

V kulturní antropologii druhé poloviny 20. století se nejvýrazněji 
prosadily tři základní linie antropologického myšlení. První linie je spjata 
s neoevolucionismem, ekologickou antropologií a kulturním materialismem - 
směry, které rozvíjejí koncepci kultury jako specifi cky lidského, negenetického 
adaptačního systému. Druhou linii, označovanou jako nová etnografi e, 
reprezentuje řada koncepcí, jež studují kulturu jako strukturální, kognitivní 
nebo symbolický systém. Také tyto výzkumy se rozvíjejí od 60. let 20. století, a to 
zejména v rámci směrů strukturální, kognitivní a symbolické antropologie. Na 
rozdíl od materialisticky orientované antropologie, tyto směry a školy studují 
kultury jako ideové systémy. Třetí výzkumná linie je spjatá s postmoderní 
a interpretativní antropologií, která od konce 70. let 20. století programově 
dekonstruuje tradiční předmět i metody antropologických výzkumů. 
Postmoderní antropologové ve zvýšené míře využívají prostředky umělecké 
literární tvorby a kulturu studují jako multidimenzionální, polysémantickou 
a kaleidoskopickou realitu.
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Obecně je možné konstatovat, že současná kulturní antropologie představuje 
empiricko-teoretickou vědu, která na základě mezikulturních komparativních 
výzkumů usiluje o holistickou analýzu kulturních prvků a komplexů v širším 
kontextu studovaných sociokulturních systémů. Pro budoucí vývoj obecné 
antropologie je důležité, že kulturní antropologie, společně s biologickou 
antropologií, antropologickou archeologií a lingvistickou antropologií tvoří 
nosnou bázi pro integraci věd o člověku. Pozitivisticky orientovaná linie 
kulturní antropologie (ekologická antropologie, kulturní materialismus) 
usiluje o vědeckou explanaci kulturních jevů a stanovení obecných zákonitosti 
kulturních procesů. Oproti tomu reprezentanti interpretativně orientované 
antropologie (symbolická antropologie) kladou důraz na hlubší pochopení 
smyslu a významu studované kultury. Současně probíhá kritické postmoderní 
přehodnocování předmětu a metod antropologického výzkumu a hledání 
nové refl exivity (postmoderní antropologie). I když se kulturní antropologie 
dosud nedokázala sjednotit v rovině přístupů ke studiu člověka a kultury,
 i nadále představuje jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících společenských 
věd, jejíž výsledky vzbuzují značnou pozornost i v široké veřejnosti. 

Čtvrtý element - lingvistická antropologie

Předmět a metody lingvistické antropologie

Čtvrtým elementem, tvořícím základ antropologického kompendia, 
je lingvistická antropologie (Greenberg 1968, Hymes 1972, 1974, Vrhel 
1981, Duranti 1997, Salzmann 1997, Pinker 2008, Černý 2009). Lingvistická 
antropologie se jako relativně samostatná antropologická disciplína rozvíjí 
především ve Spojených státech, kde spolu s fyzickou antropologií, antro-
pologickou archeologií a kulturní antropologií tvoří čtyři základní pilíře 
obecné antropologie. Předmětem lingvistické antropologie je studium vztahů 
jazyka, kultury a myšlení v různých společnostech a vý zkum jazyka jako 
symbolické báze kultury a determinanty lidského chování a prožívání. Na 
rozdíl od jazykovědců lingvističtí antropologové nepovažují jazyk za izolovaný 
od společenského života, ale trvají na tom, že mezi ním a socikulturními 
strukturami existuje vzájemná souvislost. Lingvističtí antropologové studují 
vazby mezi jazy kem a systémem hodnot, norem a idejí, které jsou charakteristické 
pro zkoumanou kulturu. Zvláštní pozornost přitom věnují vlivu jazyka na 
formování osobnosti v procesu socializace a analýze symbolických systémů 
sdílených a předávaných příslušníky určité společnosti. 



79

Důvody, které vedou antropology ke studiu jazykových systémů 
souvisí se skutečností, že jazyk tvoří symbolickou bázi každé kultury a je 
základem kognitivních systémů, které příslušníci určité společnosti používají 
k interpretaci sociální zkušenosti a vytváření chování. Prostřednictvím jazyka 
spolu lidé komunikují, předávají si znalosti a dovednosti, popisují věci, jevy, 
akce a myšlenky a interpretují realitu. Jazyk je důležitým nástrojem transmise 
sociokulturních regulativů a kulturních idejí v geografi ckém prostoru 
i prostředkem uchování kulturní kontinuity v čase. Obecně je možné 
konstatovat, že jazyk je základním atributem člověka a jeho výzkum 
umožňuje hlouběji pochopit lidskou podstatu. V souladu s tradicemi 
antropologických studií kultury byly původně objektem výzkumů lingvistické 
antropologie jazyky preliterárních společností. Postupně se však spektrum 
zájmů lingvistických antropologů rozšířilo o vývojové a komparativní 
studium jazykových systémů moderních společností. Charakteristickým 
rysem výzkumů současné lingvistické antropologie je důraz na studium řeči 
a jazyka v konkrétním sociokulturním kontextu. 

 Předmět výzkumů lingvistických antropologů - jazyk, je možné defi novat 
jako systém znaků (zvukové nebo písemné povahy) umožňující lidskou 
komunikaci. Tato defi nice nepopírá, že komunikace existuje i na subhumánní 
úrovni, ale explicitně upozorňuje na znakový a symbolický charakter lidské 
komunikace. Podstatu znaku jako smyslově vnímatelného objektu nebo jevu, 
který zastupuje, reprezentuje nebo označuje jiné objekty či jevy, lakonicky 
vymezil německý psycholog a průkopník psycholingvistiky Karl Bühler (1879-
1963) konstatováním, že znak je něco, co stojí místo něčeho jiného. Teorii znaků 
a základy sémiotiky rozpracoval americký logik, fi lozof a matematik, Charles 
Sanders Peirce (1839-1914), který znaky označil za základní elementy lidského 
myšlení. Peirce při studiu znaků zavedl triádu vzájemně spjatých pojmů 
objekt, vehikulum a dispozice, jimiž schématicky označil vrcholky relačního 
trojúhelníku. Objekt představuje konkrétní předmět, o kterém se hovoří, 
vehikulum slovo, jež daný předmět zastupuje a dispozice odráží společnou 
schopnost mluvčího i adresáta přiřazovat zastupující vehikulum k zástupnému 
objektu. Peirce na základě vztahu znaků s objekty, které označují (zastupují) 
vytvořil klasifi kaci, která znaky dělí na „ikon“, „index“, a „symbol“. U ikonu 
existuje souvislost mezi označujícím znakem a označovaným (objektem 
nebo jevem) ma základě jejich vnější podobností. Ikony vystupují například 
v podobě realistických obrazů, fotografi í, map, soch, piktogramů aj. Typickou 
ukázkou ikonu může být stylizovaná dětská kresba slunce nebo stromu 
vykazující obrazovou podobnost mezi znakem a zobrazeným objektem. Za 
index (příznak, symptom) Peirce označil znak, vyjadřující určitou příčinnou 
nebo věcnou souvislost věcí a jevů nebo částí a celku. Například kouř je 
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indexem ohně apod. Jako symbol Pierce označil znak, jehož podoba již 
nevykazuje žádný vztah podobnosti nebo kauzality k jevu nebo objektu, který 
označuje. Symboly reprezentují třídu znaků, jejichž podoba a význam vznikly 
a jsou sdíleny na základě konvence a vztah označujícího a označovaného je 
dán dohodou. Americký antropolog českého původu Zdeněk Salzmann (nar. 
1925) v této souvislosti mluví o arbitrárnosti - neexistenci vnitřního vztahu 
mezi formou významové jednotky jazyka a objektem či jevem, který jednotka 
zastupuje (Salzmann 1997: 28). Typickou ukázkou symbolu je psané nebo 
mluvené slovo. Slova (symboly), tvořící lidský jazyk, jsou kombinacemi zvuků 
vystupujících v podobě významotvorných hlásek, jimž příslušníci určitého 
jazykového společenství přikládají obecně zavedený a sdílený význam. 

Každý jazyk obsahuje konečný počet slov spojených s jedním nebo více 
významy. Soupis všech slov, která daný jazyk obsahuje, se nazývá „lexikon 
jazyka“. Studujeme-li jazyk jako znakovou soustavu sloužící ke komunikaci, 
je možné postihnout jeho tři základní dimenze prostřednictvím sémiotické 
analýzy. Podle amerického fi lozofa Williama Charlese Morrise (1903-
1979), který programově navázal na dílo Charlese Peirce, sémiotika jako 
věda o znacích zahrnuje tři základní subdisciplíny - sémantiku, syntaktiku 
a pragmatiku. Sémantika se zabývá studiem významu znakových soustav, 
syntaktika zkoumá vzájemný vztah znaků - pravidla jejich skladby (gramatiku) 
a pragmatika analyzuje vztah znaků k uživateli. 

Vedle sémiotiky hrají při studiu jazyka významnou roli také lingvistická 
fonologie a morfologie. Předmětem fonologie je výzkum zvukové stránky 
přirozeného jazyka, zejména studium funkcí hlásek a pravidel jejich spojování 
do podoby jazykových struktur, které jako celek vytvářejí fonologický systém. 
Základní jednotkou fonologické analýzy je foném, který lze defi novat jako 
nejmenší zvukovou jednotku, která umožňuje mezi sebou odlišit různá slova. 
Fonologie, na rozdíl od fonetiky, která zkoumá výhradně akustickou, auditivní 
a artikulační stránku jazyka, studuje zvukový systém jazyka i z hlediska 
schopnosti fonémů rozlišit význam větších celků. Předmětem lingvistické 
morfologie (tvarosloví) je výzkum hláskových kombinací, jejich sledů 
a pravidel, podle kterých jsou vytvářeny základní, dále nedělitelné, jazykové 
sémantické jednotky. Základní jednotkou morfologické analýzy je morfém, 
který lze defi novat jako nejmenší vydělitelnou sémantickou jednotku – část 
slova, které je nositelem věcného nebo gramatického významu. Morfologie 
studuje jak inventář nejmenších, význam modifi kujících jazykových výrazů, 
tak pravidla, podle kterých se tyto jazykové jednotky užívají a spojují, aby 
vytvořily slova.
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Význam fonologické a morfologické analýzy je dán skutečností, že 
jazyky se skládají z oddělených jednotek (prvků), které jsou různým způsobem 
kombinovatelné pro přenos různých sdělení. Například základem existence 
různých abeced je fakt, že jednotlivá písmena, která sama o sobě většinou 
nemají žádný význam, lze spojovat a kombinovat do vyšších smysluplných 
celků – slov a vět. Jednotlivé oddělené hlásky, které lze označit za základní 
stavební kameny jazyka, také nemají sami o sobě smysl. Vyslovíme-li tři 
české hlásky l, e, ž, odděleně, s dlouhou pauzou, nezískají význam. Toho bude 
dosaženo až jejich spojením do slova „lež“. Dalším kombinováním a změnou 
posloupnosti týž hlásek ovšem může být vytvořeno nové slovo, které ale bude 
nositelem „žel“ zcela jiného významu. V konkrétním jazykovém prostředí 
jsou slova složena z hláskových kombinací, jimž příslušníci dané jazykové 
skupiny připisují obecně platné významy. Různé světové jazyky přitom spojuje 
skutečnost, že používají malý počet hlásek k vytvoření velkého počtu slov. 
Hlásky ale nejsou pouze jednotkami jazyka, které lidé opakovaně kombinují, 
když spolu mluví. Slova jsou složena podle gramatických pravidel daného 
jazyka tak, aby umožnila přenášet celkové sdělení věty. Tím, že lidé v průběhu 
socializace dokonale ovládnou slovní zásobu svého jazyka společně s pravidly 
umožňujícími správně skládat slova do vět, mohou mluvčí i posluchači s velkou 
přesností odesílat i přijímat velmi složitá sdělení. Lidský jazyk z tohoto hlediska 
představuje nejpřesnější a nejkomplexnější systém komunikace v nám známém 
univerzu. 

Na lidském jazyce je úžasný jeho kombinační potenciál umožňující 
spojovat konečné množství slov do nekonečného počtu smysluplných 
vět. Znalost lingvistických pravidel - gramatiky mateřského jazyka, jejíž 
prostřednictvím se základní jazykové prvky (hlásky a slova) skládají do 
vyšších významových celků, je přitom nevědomá a její používání je intuitivní. 
Již v průběhu 1 až 3 roku života si děti osvojí tisíce symbolů a slov, které dokáží 
podle gramatických pravidel správně spojovat do větných celků. Proto také 
rodilí mluvčí nemusí dlouho a složitě přemýšlet o tom, jak správně vytvořit 
ve své mateřštině větu nebo porozumět nějakému sdělení. Skutečnost, že se 
děti učí rodný jazyk bez zjevného úsilí, se pokusil vysvětlit americký lingvista 
židovského původu Avram Noam Chomsky (nar. 1928) prostřednictvím 
teorie o vrozených předpokladech, umožňujících osvojit si v raném dětství 
jazyk. Chomsky je přesvědčen, že existuje geneticky zabudovaná, vrozená 
„univerzální gramatika“, která dětem umožňuje, aby se jako rodilí mluvčí 
naučily v poměrně krátké době správně mluvit jakýmkoliv světovým jazykem. 
Jinými slovy, všechny děti mají vrozenou schopnost rozeznávat syntaktické 
vztahy mezi jednotlivými složkami pronesené věty - „hloubkovou strukturu“ 
skrytých gramatických spojení. Proto snadno chápou sémantické důsledky 



82

toho, když se jedna větná forma přemění na jinou, například transformaci 
oznamovací věty v otázku a bez problémů tyto jazykové operace provádějí. 
Noam Chomsky, v opozici k behavioristické teorii učení a předpokladu, že 
mysl novorozence je „tabula rasa“, předpokládá, že někde v lidském mozku 
je skryta specializovaná neuronová struktura, fungující jako prostředek pro 
osvojení jazyka a vrozený modul jazykového vývoje („Language Acquisition 
Device“ - LAD). Tento geneticky naprogramovaný mechanismus, usnadňující 
ontogenetický jazykový vývoj, umožňuje dětem rozlišovat, „jak se věci a 
činnosti, reprezentované jmennými a slovesnými částmi věty, k sobě vztahují 
jakožto činitel, činnost a objekt“ (Hunt 2000: 509). Chomského „teorie LAD“, 
předpokládající že lidé disponují geneticky podmíněnou schopností osvojit 
si, rozumět a generovat libovolný jazyk, výrazně ovlivnila výzkumy v oblasti 
psycholingvistiky, sociolingvistiky a lingvistické antropologie a kognitivních 
věd. 

Významnou charakteristikou jazyka je symboličnost slov a vět, která 
umožňuje hovořit a přemýšlet o věcech a jevech, které nejsou empiricky 
registrovatelné nebo jsou v čase i prostoru vzdálené. Proto můžeme například 
mluvit o člověku, který není právě přítomen, neboť jazykové symboly 
umožňují v naší mysli představu této osoby vyvolat. Prostřednictvím jazyka 
je možné vytvářet i svět, který existuje výhradně v lidské fantazii. Proto se 
součástí lidské kultury staly pohádky a mýty, detailně popisující kouzelné 
skřítky, neviditelné duchy, mocné bohy či zlé démony. Symboličnost jazyka 
nalezla své vyjádření také v umělém jazyce vědy. Například matematické 
symboly vědcům umožňují popisovat a analyzovat jevy, procesy a zákonitosti, 
které se v našem reálném fyzikálním světě nevyskytují, ale hypoteticky 
mohou existovat v alternativní realitě. Klasickým příkladem může být 
Einsteinova teorie relativity lapidárně vyjádřená rovnicí E = mc2. Lidská 
schopnost zmocňovat se světa prostřednictvím sítě pojmů a kategorií vedla 
kulturní antropology k formulování hypotézy, podle níž kultura představuje 
symbolickou konstrukci – systém symbolů a významů, jejichž prostřednictvím 
lidé interpretují své chování i realitu, která je obklopuje. Studium jazyka se tak 
stalo důležitým klíčem k pochopení významů, které lidé v dané společnosti 
přičítají světu a tedy i podstatě zkoumané kultury.

Jazyk jako předmět výzkumu lingvistické antropologie představuje 
komplexní fenomén, pro který je charakteristická celá řada atributů. Proto 
je nezbytné jej studovat z hlediska jeho různých charakteristik a respektovat 
skutečnost, že jazyk je svojí podstatou:

1. Komunikativní - umožňuje sdělování symbolických obsahů a přenos 
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idejí mezi lidmi, kteří daným jazykem hovoří. 

2. Symbolický - vztahy mezi znaky a označovaným jevy nebo objekty 
jsou arbitrální povahy.

3. Strukturovaný - symboly tvořící jazyk jsou uspořádány podle 
gramatických pravidel.

4. Multidimezionální - strukturu jazyka lze analyzovat na mnoha 
sémantických, syntaktických a pragmatických úrovních.

5. Generativní - schopnost produkovat nové věty je v rámci jazykové 
struktury prakticky neomezená.

6. Dynamický - jazykové systémy se nepřetržitě vyvíjejí, modifi kují a 
přetvářejí (Sternberg 2002: 318-120).

Všechny výše uvedené atributy jazyka mohou být zkoumány jako 
relativně samostatná dimenze nebo studovány jako komplexní celek. Jedním 
ze zásadních přínosů lingvistické antropologie, je snaha studovat jazyk 
z holistické perspektivy, jako integrovaný kognitivní znakový systém, který je 
nedílnou součástí každé kultury. 

 Poprvé si antropologové a antropoložky uvědomili význam studia jazyků 
ze zcela praktických důvodů. Realizace antropologického terénního výzkumu 
od výzkumníka vyžadovala schopnost komunikovat se svými informátory 
v jejich mateřštině, neboť práce s tlumočníky často vedla ke zkreslení získaných 
informací. Proto se součástí přípravy na terénní výzkum stala výuka jazyka 
zkoumaných domorodců, která pokračovala i v době antropologova pobytu 
v terénu. Rozvoj lingvistické antropologie urychlila na počátku 20. století 
snaha antropologů získat informace o mizícím světě preliterárních společností 
včetně jejich jazyků. Proto se američtí antropologové zaměřili na studium 
slovní zásoby a gramatiky indiánských jazyků s cílem uchovat informace 
o jejich existenci budoucím pokolením. Jedním z důsledků výzkumu 
domorodých jazyků bylo, že si antropologové uvědomili úzké sepětí jazyka 
a kultury studované společnosti. V ohnisku výzkumů americké lingvistické 
antropologie se tak ocitlo testování teorie lingvistického relativismu (Sapir-
Whorfova hypotéza), podle níž jazyk (slovní zásoba a gramatika) determinuje 
vnímání a interpretaci světa. Mezi konkrétní podněty, které podnítily zájem 
antropologů o studium vztahů mezi jazykem, myšlením a kulturou, patřilo 
zejména zjištění, že jazyk hraje důležitou roli jako nástroj vnímání, klasifi kace 
a konstrukce významů, kterou lidé přikládají přírodní a sociokulturní realitě. 
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Při studiu preliterárních společností si antropologové například uvědomili, 
že slovní zásoba, konkrétně preferované pojmy a kategorie, svědčí o tom, 
jaká třída věcí a jevů je pro příslušníky určité kultury důležitá. Skutečnost, 
že slovní zásoba zrcadlí potřebu určité skupiny lidí komunikovat o některých 
objektech, kvalitách a činnostech více než o jiných, lze doložit i v moderní 
společnosti na lidech, kteří sdílí stejnou profesní subkulturní zkušenost. Jako 
příklad lze uvést slovní zásobu profesionálního automechanika, který dokáže 
pojmenovat a specifi kovat stovky automobilových součástek a jejich funkcí na 
rozdíl od pouhého uživatele automobilu, jehož verbální kompetence je v této 
oblasti nesrovnatelná. Specializované slovní zásoby plní utilitární a adaptivní 
funkci, neboť příslušníkům určité sociální skupiny umožňují efektivní 
a jednoznačnou komunikaci. Současně symbolicky posilují sociální status 
lidí, kteří danou profesní jazykovou kompetencí disponují. Existují dokonce 
profese, kde mistrné zvládnutí specializované slovní zásoby a schopnost jejího 
„překladu“ pro širokou laickou veřejnost funguje jako mobilitní výtah, který 
uživatelům současně umožňuje kumulovat ekonomický kapitál a posilovat 
svůj odborný status. Jedná se například o obhájce, jejichž úspěch je závislý na 
mistrovském zvládnutí právnické terminologie a schopnosti jejího výkladu na 
konkrétní soudní případy. 

Skutečnost, že prostřednictvím znakových systémů lidé vnímají 
a interpretují svět, se ale může stát nástrojem sociální manipulace. Dostatečně 
výmluvný je z tohoto hlediska zejména jazyk reklamy nebo masmédií, které 
v moderní společnosti vytváří nový typ skutečností. Například televizní vysílání 
svět nejen prezentuje, ale také ve stále větší míře defi nuje a konceptualizuje. 
Podle francouzského sociologa Jeana Baudrillarda tak televize přetváří 
samu podstatu lidského života. Prostřednictvím televizního vysílání vzniká 
„hyperrealita“ - semiotický text, který zprostředkovává kontakt se sociální 
realitou. Toto zprostředkování, „mediace“, může mít nejrůznější podobu, od 
neutrálního informování, přes dohadování až po snahy o sociální manipulaci a 
ovládání. Televizní reklama z tohoto hlediska programově aspiruje na utváření 
konzumního způsobu života. Jako specifi cký semiotický text a hyperrealita 
funguje jako návod, ukazatel a mapa, které spotřebiteli říkají kam jít a co 
konzumovat. Díky reklamě, která širokým masám lidí sděluje jak interpretovat 
realitu a utvářet vzorce chování, dochází ve stále větší míře k unifi kaci obrazu 
světa a standardizaci způsobu života.   

Snaha antropologů objasnit, jak lidé v různých kulturách prostřednictvím 
kognitivních systémů a jazykových kategorií vnímají, klasifi kují a organizují 
realitu, vedla ve druhé polovině 20. století ke vzniku kognitivní antropologie a 
jejích subdisciplín, etnovědy a etnosémantiky. Proto se při studiu cizích kultur 
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staly předmětem výzkumů lingvistických antropologů nativní klasifi kační 
soustavy („folktaxonomie“) a sémantické oblasti („domény“), které vyjadřovaly 
podstatné hodnoty, normy a ideje studované kultury. Důraz na studium 
jazyka je typický také pro symbolickou antropologii, která ve druhé polovině 
20. století učinila dominantním předmětem antropologických výzkumů 
kulturu, vymezenou jako systém symbolů a významů sdílených členy určité 
kultury. Paralelně s kognitivní a symbolickou antropologií se rozvíjel také 
směr etnografi e komunikace (etnografi e komunikace), v centru jehož zájmu 
je výzkum řečových aktů v konkrétní sociální situaci a kulturním kontextu. 
Obecně je možné konstatovat, že výzkum jazyka jako symbolické báze každé 
kultury představuje jedno ze základních témat současné antropologie. 

Výzkum vztahu jazyka, myšlení a kultury jako předmětu lingvistické 
antropologie, přispěl také k rozvoji antropologické metodologie. K tvořivému 
uplatnění jazykovědných metod v antropologii například došlo při vzniku 
jednoho z nejvýznamnějších směrů druhé poloviny 20. století - francouzské 
strukturální antropologie (Lévi-Strauss 2006, 2007). Jak přiznává zakladatel 
strukturalismu, francouzský sociální antropolog Claude Lévi-Strauss, 
zásadním podnětem pro vytvoření základů strukturální metodologie mu byly 
poznatky Pražského lingvistického kroužku, konkrétně principy fonologie, 
které formuloval ruský lingvista Roman Osipovič Jakobson (1896-1982). 
Inspirativní dialog mezi strukturální antropologií a lingvistikou pokračoval 
i v době vrcholného strukturalismu, kdy se ve své interpretaci nativních 
mytologií amerických indiánů Lévi-Strauss inspiroval teorií transformační 
gramatiky amerického lingvisty Noama Chomského. V americké antropologii 
nalezla lingvistika své uplatnění zejména v rámci kognitivní antropologie, 
která učinila významným nástrojem antropologické analýzy kultur metodu 
komponentní analýzy. V průběhu existence antropologie se tak stala aplikace 
lingvistických metod na studium kultury jedním ze základních atributů 
lingvistické antropologie.      

 

Ideové zdroje lingvistické antropologie

Zájem vědců o studium vzniku, vývoje a fungování jazykových systémů 
má poměrně dlouhou tradici. Ponechme stranou skutečnost, že již ve starověku 
a středověku nacházíme řadu prací, svědčících o odvěkém zájmu učenců odhalit 
původ lidského jazyka, nebo zjistit, jaký by byl odsud dětí vychovávaných bez 
kontaktu s jazykem. Zrození novověké jazykovědy v řadě svých prací anticipoval 
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zejména německý fi lozof Johann Gottfried Herder (1744-1833). Herder ve 
svých úvahách nad fi lozofi í dějin kladl důraz na roli, kterou při formování 
lidské kultury sehrál jazyk jako nástroj adaptace k vnějšímu prostředí. Svým 
tvrzením, že všechny jazyky jsou odvozeny z jednoho prajazyka, otevřel 
dlouholetý spor mezi zastánci monogenetické teorie, podle níž mají všechny 
jazyky společný původ a přívrženci polygenetické teorie, kteří předpokládají, 
že dnešní jazyky pochází z různých, na sobě nezávislých, zdrojů. Vedle Herdera 
sehrál při budování základů lingvistiky významnou roli  německý učenec  
Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Jazyk a jeho struktura podle jeho názoru 
tvoří podstatu „ducha národa“ a současně kolem každého národa opisuje kruh, 
z něhož nelze vystoupit jinak, než vstupem do jiného kruhu. V jistém smyslu lze 
Herdera označit za předchůdce zastánců teorie lingvistického determinismu, 
neboť formuloval tezi, podle níž čím více jazyk ovládáme, tím více jsme jím 
ovlivňováni. Z tohoto hlediska lze Herderovy úvahy nad vztahem jazyka, 
člověka a společnosti označit za nadčasové. 

K významným průkopníkům srovnávací historické lingvistiky patřil 
britský učenec Sir William Jones (1746-1794), který ve funkci prezidenta 
Královské asijské učené společnosti (Royal Asiatic Society of Great Britain 
and and Ireland) inicioval výzkumy indické kultury a formoval základy nové 
vlny orientalistiky. Pro dějiny lingvistiky jsou významné zejména jeho studie 
orientálních jazyků a překlady z perštiny, arabštiny, turečtiny a sanskrtu. V roce 
1786 na základě komparace sanskrtu s klasickou řečtinou, latinou a řadou 
dalších jazyků (gótštiny, keltštiny, perštiny aj.) formuloval hypotézu, která 
předpokládá, že všechny tyto jazyky pocházejí z původního společného jazyka 
(protojazyka), který nazval indoevropský. Podle této teorie lze všechny jazyky, 
které pocházejí ze stejného jazyka, zařadit do stejné jazykové skupiny. Jones 
do indoevropské jazykové rodiny zahrnul asi 150 evropských a jihoasijských 
jazyků, včetně keltských, germánských a slovanských jazyků v Evropě, řady 
severoindických jazyků, ale také perštiny, urdštiny a bengálštiny. Jonesovy 
pokračovatelé na základě komparativní analýzy slov sdílenými se semitskými 
jazyky na Blízkém východě dospěli k závěru, že Indoevropané byli prapůvodně 
pastevci žijící kolem roku 6 000 př. n. l. na území dnešního Turecka v Anatolii. 
Mezi zakladatele historické lingvistiky je možné zařadit také německého 
učence Jakoba Grimma (1785-1863), který v roce 1822 formuloval teorii 
hláskové přeměny, k níž dochází v průběhu vývoje jazyků. Podle Grimma 
došlo k vyčlenění germánských jazyků ze skupiny indoevropských jazyků 
prostřednictvím hláskových přeměn, které označil jako první posouvání 
hlásek. 

V průběhu 19. století vznikla řada prací, které se pokoušely prokázat 
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existenci vzájemných vztahů jak mezi již mrtvými starověkými jazyky, 
tak mezi jazyky, jimiž se dosud hovoří například na území Evropy nebo 
jihozápadní Asie. V této době také věnovala řada vědců, jako například 
německý jazykovědec August Schleicher (1821-1868), pozornost rekonstrukci 
slov hypotetického protojazyka, o kterém se předpokládalo, že se jím lidé 
hovořili ještě před vznikem prvních písemných záznamů. Tyto výzkumy 
vycházely z poznání, že živé jazyky se neustále proměňují, a přitom vykazují 
tendenci k pravidelnosti hláskových změn. Proto se jazykovědci zaměřili na 
srovnávací výzkum vývojových proměn příbuzných jazyků (jazykové rodiny), 
který byl založen na srovnávací analýze historických písemných záznamů. Pro 
studium dějin indoevropských jazyků bylo důležité, že u některých z nich se 
zachovaly písemné dokumenty staré až 4. tisíce let. To jazykovědcům umožnilo 
postihnout průběh a mechanismus změn, jimiž konkrétní jazyky procházely 
v dlouhodobé časové perspektivě a na tomto základě budovat metodologii 
historické lingvistiky. 

Ve 20. století byla pro získání časových údajů doby, během níž jazyk 
nebo skupina geneticky příbuzných jazyků procházela nezávislým vývojem, 
rozpracována lexikálně-statistická glotochronologie (glotochronologická 
analýza). Cílem této metody je určit příbuznost jazyků v různých etapách 
jejich historického vývoje. V rámci lingvistické antropologie tuto metodu 
vytvořil a poté uplatnil při studiu indiánské sališské jazykové rodiny (Salish) 
na západním pobřeží Kanady, žák amerického lingvistického antropologa 
Edwarda Sapira – americký lingvista Morris Swadesh (1909-1967). Podstatu 
glotochronologie výstižně popsal lingvistický antropolog Zdeňek Salzmann: 
„Glotochronologické datování je založeno na předpokladu, že ve všech 
jazycích existuje určitá skupina slov, která jsou nahrazována slovy jinými 
stejnou rychlostí během dlouhého časového období. Toto základní jádro slovní 
zásoby obsahuje slova, která označují věci, vlastnosti a činnosti, které jsou 
velmi pravděpodobně pojmenovány ve všech jazycích světa. Mezi těmito slovy 
najdeme označení pro části těla, některé přírodní jevy, zvířata, rostliny, barvy, 
čísla, tělesné pocity a činnosti…Podle zastánců lze glotochronologie lze dobu, 
která je potřebná k tomu, aby se dva jazyky odlišily od jazyka původního, 
spočítat podle vzorce t = (log C)/(2 log r), kde t je čas v tisíciletích, C je procento 
slov společného původu a r je konstanta vyjadřující procento slov společného 
původu, o nichž se předpokládá, že zůstala v jazyce zachována po 1000 letech 
samostatného vývoje (hodnota této konstanty je 81% pro dvousetslovný seznam 
a 86% pro stoslovný seznam).“ (Salzmann 1997: 63-4). Metoda glotochronologie 
nalezla celou řadu přívrženců, kteří ji dále rozpracovali a aplikovali na výzkum 
různých světových jazyků. Její oponenti ale mají tendenci zpochybňovat 
výchozí axiom glotochronologie – předpoklad, že je rychlost náhražek slov u 
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všech jazyků konstantní. Z hlediska lingvistické antropologie bylo ale velmi 
důležité, že tyto výzkumy přispěly, na základě lingvistických dat, k lokalizaci 
původních sídel a ekosystémů - „pravlastí“ studovaných etnik a národů a 
osvětlení řady otázek souvisících s „prakulturou“. 

Výzkumy vývojových proměn jazykových systémů v čase jsou 
označovány jako diachronní lingvistika. Jedná se o metodologický přístup, 
který se zrodil a byl rozpracován v rámci historické lingvistiky. Paralelně 
s diachronními výzkumy jazyka se ale rozvíjely výzkumy jazyka ze synchronní 
perspektivy. Synchronní lingvistika studuje skladbu, strukturu a funkce 
jazyka v konkrétním časovém úseku („teď a nyní“) a programově abstrahuje 
od vývojových proměn jazykového systému v čase. Tento přístup anticipoval 
ve svých posmrtně vydaných přednáškách Kurs obecné lingvistiky (1916) 
švýcarský jazykovědec Ferdinand de Saussure (1857-1913), který je považován 
za zakladatele strukturální lingvistiky. Ferdinand de Saussure se domníval, 
že jazyk je z diachronní perspektivy neuchopitelný, a proto se zaměřil na 
synchronní analýzu jeho struktury. Na jazyk pohlížel jako na integrovaný 
systém znaků, ve kterém každý prvek odvozuje svůj význam jak ze svého 
kontrastního postavení vůči jiným znakům, tak ze své pozice v jazykovém 
systému jako celku. Ferdinand de Saussure zavedl do lingvistických výzkumů 
dva důležité pojmy - Langue a Parole. Langue (jazyk) vymezil jako systém 
abstraktních pravidel, jimiž se člověk řídí, aby byla jeho řeč srozumitelná. 
Parole (řeč) defi noval jako mluvenou řeč, která vzniká uplatněním abstraktních 
pravidel langue v aktuální promluvě (Saussure 1989). Na dílo Ferdinanda de 
Saussura programově navázali v roce 1926 jazykovědci a literární teoretici 
sdružení v rámci Pražského lingvistického kroužku - Jan Mukařovský, Vilém 
Mathesus, Nikolaj Sergejevič Trubeckoj, Roman Jakob son a další. Jejich cílem 
bylo kritické přehodnocení srovnávací historické lingvistiky a vybudování 
základů moderní strukturální lingvistiky založené na analýze jazyka jako 
dynamického synchronního systému. Zvláštní pozornost přitom věnovali 
zejména funkčnosti jazykových jednotek z hlediska fonologie a morfologie. 
Díla představitelů Pražského lingvistického kroužku měla celosvětový ohlas 
a výrazně ovlivnila americkou lingvistickou antropologii a francouzskou 
strukturální antropologii. 

Ve druhé polovině 20. století došlo v dějinách lingvistiky k teoretické 
a metodologické revoluci, která je spjatá se vznikem kognitivních věd, jež 
výrazně změnily přístup k jazykovědnému bádání. Kognitivní vědy se zrodily 
jako interdisciplinární myšlenkový proud integrující poznatky o fungování 
lidské mysli a kognitivních procesech jako jsou vnímání, myšlení, jazyk a řeč. 
Součástí systému kognitivních věd, které zahrnují kognitivní psychologii, 
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fi lozofi i, antropologii a sociologii se stala také kognitivní lingvistika, která se 
zabývá studiem jazyka v kontextu mentálních procesů a kognitivních funkcí 
a struktur lidského vědomí. Podle kognitivní lingvistky Moniky Schwarzové 
(nar. 1961), působící na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně, lze základní 
východiska kognitivní lingvistiky shrnout do následujících tezí: „ Lidské 
chování je determinováno komplexním systémem mentálních struktur 
a procedur. Tento systém se člení na řadu subsystémů, které se opírají zčásti 
o specifi cké a zčásti obecné principy. Jazyková kapacita je neurobiologicky 
zakotvená ve strukturních a funkčních zákonitostech lidského mozku. Jazyk 
jako kognitivní systém se dá popisovat i na abstraktní úrovni nezávisle na 
své fyziologické bázi, tj. jako mentální fenomén s vlastními zákonitostmi.“ 
(Schwarzová 2009: 32). Charakteristickým rysem kognitivní lingvistiky 
je její důraz na výzkum jazyka jako součásti širších kognitivních procesů, 
mechanismů a struktur. Cílem kognitivní lingvistiky je „na jedné straně popsat 
inherentní vlastnosti příslušného mentálního systému znalostí, na straně 
druhé popsat způsoby jeho interakce s ostatními kognitivními subsystémy“ 
(Schwarzová 2009: 33). Současná kognitivní lingvistika systematicky 
sjednocuje poznatky teoretické lingvistiky, psycholingvistiky, psychologie 
jazyka, kognitivní antropologie, neurolingvistiky a výzkumů v oblasti 
umělé inteligence. Lingvistické antropology kognitivní lingvistika ovlivňuje 
a inspiruje zejména svojí snahou pochopit, jakou roli hraje jazyk v procesu 
poznávání světa. Pod vlivem kognitivní lingvistiky a dalších kognitivních věd 
se od 60. let 20. století formovala kognitivní antropologie a její subdisciplíny- 
etnověda a etnosémantika, které zásadním způsobem přispěly k hlubšímu 
pochopení toho, jak lidé prostřednictvím jazyka vytváří obraz světa jako 
specifi ckého kulturního konstruktu. 

Obecně je možné konstatovat, že lingvistika od samého počátku zásadním 
způsobem ovlivňovala vývoj antropologie. Fyzické antropology a archeology 
inspirovala zejména diachronní lingvistika, zatímco sociální a kulturní 
antropologové úspěšně využívali poznatky a metody synchronní lingvistiky, 
která stimulovala rozvoj strukturální antropologie. Nová kapitola vzájemně 
podnětného dialogu mezi antropologií a lingvistikou je spjatá s expanzí 
kognitivních věd a aspiracemi symbolických a kognitivních antropologů 
studovat kulturu jako symbolický a kognitivní systém.  

Vývojové proměny lingvistické antropologie

Zrození lingvistické antropologie je spjaté se jménem zakladatele 



90

americké kulturní antropologie Franze Boase a okruhem jeho spolupracovníků 
a žáků, kteří vstoupili do dějin antropologického myšlení jako reprezentanti 
směrů amerického historismu, konfi guracionismu a školy „osobnost 
a kultura“. Boas považoval empirické a teoretické studium domorodých jazyků 
za nezbytnou součást antropologických výzkumů kultury. Proto systematicky 
posiloval výuku lingvistické antropologie na katedře antropologie na 
Columbia University v New Yorku, podílel se na založení časopisu pro 
výzkum indiánských jazyků – Journal American Linguistic a osobně redigoval 
rozsáhlou Příručku amerických indiánských jazyků (1911-1941). Podle Boase 
„znalost jazyka je nezbytným prostředkem k tomu, aby byla získána přesná a 
důkladná znalost, protože mnoho informací může být shromážděno tak, že 
posloucháme konverzaci domorodců“ (Boas 1911: 60). Boas přispěl vytváření 
metod, které umožňovaly postihnout fonetickou, syntaktickou a sémantickou 
dimenzi studovaných jazyků. O tom, jak velkou roli tento vědec přikládal studiu 
jazyka, svědčí skutečnost, že antropologii vymezil jako vědu o rase, jazyce
a kultuře. Na základě terénních výzkumů mezi původními obyvateli Ameriky, 
formuloval hypotézu, podle níž se gramatické formy a sémantické kategorie 
aktivně podílí na organizaci lidského vědomí příslušníků dané jazykové 
společnosti. Boas byl přesvědčen, že jazyky klasifi kují lidskou zkušenost. Slovy 
Boase: „Rozsah zkušeností, které musí jazyk vyjádřit je nekonečný, kdežto 
jejich vyjadřování je limitováno počtem fonetických skupin, je tedy zřejmé, že 
rozšířené klasifi kace zkušenosti musí být základem veškeré artikulované řeči.“ 
(Boas 1940: 20). Ze zjištění, že sociální zkušenost je tříděná prostřednictvím 
jazyka, Boas vyvodil, že v rámci různých jazyků dochází k odlišné klasifi kaci 
zkušenosti i objektivní reality. Proto je Boase možné označit za průkopníka 
teorie lingvistického relativismu, která předpokládá, že jazyk determinuje 
odlišné vnímání a interpretaci světa v různých kulturách.  

Klíčovou osobností americké lingvistické antropologie byl Boasův žák 
- americký lingvista a antropolog německého původu Edward Sapir (1884-
1935). Již v průběhu vysokoškolských studií na Columbia University v New 
Yorku spojil svůj zájem o studium indoevropské lingvistiky s antropologií. 
Pod vlivem Franze Boase aplikoval své rozsáhlé znalosti klasických metod 
komparativní lingvistiky na studium nativních jazyků amerických indiánů. 
Svojí profesionální dráhu lingvistického antropologa zahájil v roce 1907 na 
University of California v Berkeley, kde spolupracoval s Alfredem Kroeberem 
na výzkumu jazyků kalifornských indianů. Po roce přesídlil na University of 
Pennsylvania, která mu umožnila, kromě přednáškové a kurátorské činnosti, 
realizovat terénní výzkum indiánských jazyků kmenů Ute a Paiute. V letech 
1910 až 1925 působil jako vedoucí etnologického oddělení v Geological Survey 
of Canada v Ottawě. V tomto období rozšířil spektrum svých výzkumů na 
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jazyky indiánů severozápadního pobřeží Ameriky, zejména na kmen Nutka 
obývající kanadský ostrov Vancouver. 

V roce 1915 Sapir krátce přerušil výzkumy jazyků kanadských indiánů 
a na pozvání Alfréda Kroebera se vrátil do Kalifornie, aby zde využil unikátní 
příležitosti setkat se s Išim -posledním mluvčím indiánského jazyka Yahi. 
Příběh o Išim dnes patří mezi antropologické legendy (Kroeber 1965). Iši byl 
poslední příslušník kalifornského sběračsko-loveckého kmene Yahi (skupina 
Yanů), jehož poslední příslušníci se po dlouhá desetiletí úzkostlivě skrývali 
před bílými osadníky v divočině. Indiáni se do té míry obávali odhalení 
a následného vyvraždění, že k lovu používali výhradně tiché zbraně (luky, 
harpuny, lovecké pasti) a obývali maskované chýše, které splývaly s přírodou. 
Nikdo o existenci těchto indiánů neměl tušení dokud se poslední z nich - Iši, 
v roce 1911 vyčerpaný a hladový nevydal napospas světu bílých. Naštěstí se 
o tomto indiánovi, mluvícím zcela neznámým jazykem, rychle dozvěděli 
američtí antropologové Alfred Louis Kroeber a Th omas Talbot Waterman, kteří 
se jej ujali a navázali s ním dlouholetý přátelský vztah a vědeckou spolupráci. 
Nový domov Iši nalezl v Museum of Antropology na University of California 
v Berkeley, kde jej Kroeber zaměstnal jako pomocného vrátného. Za nový život, 
který Iši nalezl na akademické půdě, se tento indián antropologům odměnil 
tím, že je systematicky seznamoval s již zmizelým způsobem života svého 
kmene. Pro Sapira bylo setkání s Išim jedinečnou příležitostí pro studium 
jazyka Yahi jako součásti jazykové skupiny Yana („Yana Language“). Proto se 
velice rád připojil k antropologům, kteří již dávno Išiho nepovažovali pouze 
za předmět vědeckého zájmu, ale především za blízkého přítele, který jim 
autenticky odhaluje krásu kulturní rozmanitosti nativní Ameriky. Unikátní 
lidský a vědecký vztah mezi Išim a antropology ukončila jeho smrt v roce 1916. 
Úctu, kterou antropologové k Išimu cítili dostatečně jasně vyjadřují slova, 
která o tomto indiánovi napsal jeho přítel - americký lékař a spisovatel Saxton 
Temple Pope (1875-1926): „A tak zemřel poslední divoký indián, stoicky 
a bez bázně. Uzavírá jednu kapitolu dějin. Nás považoval za civilizované děti – 
chytré, nikoliv však moudré. Víme spoustu věcí, ale mnohé z nich neodpovídají 
pravdě. Iši znal přírodu, a ta je pravdivá vždy. Měl charakterové vlastnosti, jež 
budou platné navěky. Byl dobrácký. Byl odvážný a ukázněný, a přestože ztratil 
všechno, jeho srdce nezatrpklo. Měl duši dítěte a ducha fi lozofa.“ (Ceram 1977: 
292). 

Smrtí Išiho se ukončilo relativně poklidné a šťastné období Sapirova 
života. Následující desetiletí pro něj bylo dobou existenciální krize, kterou 
vyvolalo úmrtí manželky a pozastavení terénních výzkumů z důvodů 
omezeného množství fi nančních prostředků. V tomto období se Sapir začal 
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zabývat obecnějšími lingvistickými problémy, teorií kultury, literární kritikou 
a psychologií. Svůj vztah k světu emotivně vyjadřoval také prostřednictvím 
vlastní komponované hudby a poezie. V roce 1925 Sapir přijal nabídku 
University of Chicago, kde se následujících šest let věnoval akademické práci 
a budování oddělení sociologie a antropologie, které navázalo na slavné tradice 
Chicagské sociologické školy. Charakteristickým rysem jeho vědecké práce se 
stala snaha vtisknout antropologii mezioborový charakter prostřednictvím 
intenzivní spolupráce s psychology a sociology. Velmi podnětná byla zejména 
jeho spolupráce s tak významnými vědeckými osobnostmi, jako byli psychiatr 
Harry Stack Sullivan a sociolog médií Harold Dwight Lasswell. Sapir ve 
svých článcích a přednáškách programově spojoval poznatky lingvistické 
antropologie, teorie kultury, psychologie, psychiatrie a metodologie 
společenských věd. I nadále věnoval pozornost studiu indiánských jazyků. 
V centru jeho zájmu se ocitly především jazyky indiánů kmene Navaho a Hupa, 
k nimž podnikl výzkumnou expedici. Současně intenzivně pracoval v oblasti 
obecné lingvistické teorie, k jejímuž rozvoji přispěl zejména rozpracováním 
fonologie. V roce 1931 Sapir odešel na Yale University, aby zde jako všemi 
uznávaný profesor antropologie a lingvistiky vedl katedru antropologie 
a systematicky budoval interdisciplinární bázi různých společenských věd 
umožňující integrální výzkum člověka, společnosti a kultury. Řada jeho 
studentů odešla z Chicaga společně se Sapirem a v průběhu následujících let se 
stala základem první Yaleské lingvistické školy (Yale School of Linguistics). 
Ambiciózní akademickou a vědeckou dráhu Edwarda Sapira nečekaně 
přerušila smrt. Sapir zemřel na počátku roku 1939 na selhání srdce ve věku 
padesáti pěti let.   

Ve své vědecké práci se Edward Sapir, podobně jako Franz Boas, zaměřil 
na terénní výzkum indiánských jazyků a uplatnění lingvistických metod 
v kulturní antropologii. Podle Sapira, „jazykověda má strategický význam pro 
metodologii společenských věd. Za zdánlivou nezákonitostí společenských 
jevů je určitá pravidelnost konfi gurace a tendence, jež je stejně reálná, jako 
pravidelnost fyzikálních procesů ve světě mechaniky.“ (Sapir 1964: 76). 
Potenciál lingvistické antropologie Sapir poprvé uplatnil ve své práci Časová 
perspektiva v kultuře domorodé Ameriky: studium metod (1916). Zde se pokusil 
prokázat hypotézu, že zvukové proměny indiánských jazyků umožňují stanovit 
chronologii nativních kultur Ameriky a rekonstruovat jejich posloupnost 
v čase. Výstižný příklad Sapirova přístupu k využití lingvistiky jako „klíče 
ke kulturní minulosti“ uvádí lingvistický antropolog Zdeněk Salzmann: 
„Mnohé indiánské kmeny mohly vidět horu Mount Shasta v severní 
Kalifornii. Z nich členové Hupa označovali horu popisným pojmenováním 
ntn-nts-?an tak-gai ´bílá horá , zatímco kmen Yana užíval jména wá galu̇ , 
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slovo, které se už nedá přeložit ani analyzovat. Podle Sapira je tedy yanaské 
slovo nepochybně mnohem starší a z toho je možno usuzovat, že krajina, nad 
níž se Mount Shasta tyčila, byla domovem Yanů mnohem dříve, než do této 
oblasti přišli členové kmene Hupa.“ (Salzmann 1997: 94). Tato Sapirova práce 
vzbudila velký ohlas nejen u lingvistických antropologů, ale také u archeologů. 
V době jejího vydání totiž neměli k dispozici o řadě indiánských kultur takové 
množství empirických archeologických dat, jež by jim umožnilo provést 
jejich historickou rekonstrukci v čase. Navíc exaktní metody archeologického 
datování byly v tomto období značně nerozpracované nebo ještě neexistovaly. 
Proto antropologové a archeologové zabývající se chronologií domorodých 
kultur Ameriky ocenili Sapirovu tvořivou aplikaci metod historické lingvistiky 
jako kvalitativně nový nástroj studia kulturní historie.  

V roce 1921 se Sapir v knize Jazyk: úvod do studia řeči pokusil prokázat 
hypotézu, podle které kultura, stejně jako jazyk, obsahuje jistý podvědomý 
vzorec, jenž se do myšlení nepřenáší. Na základě studia symbolického 
charakteru jazykové komunikace pak koncipoval svoji teorii kultury, podle 
které je veškeré kulturní chování symbolické. Z tohoto hlediska vidí „pravé 
ohnisko kultury v interakcích jednotlivých individuí, a ze subjektivního 
pohledu ve světě významů, které může libovolný jednotlivec podvědomě 
pro sebe abstrahovat ze své účasti na těchto interakcích“ (Sapir 1964: 151). 
Charakteristickým rysem Sapirova přístupu ke studiu jazyka byl jeho holistický 
důraz na systémový charakter jazykových systémů a jeho snaha postihnout 
formální celistvost každého jazyka. Již v knize Jazyk upozornil na úzké 
spojení jazyka, myšlení a kultury a formuloval tezi, podle níž slovní zásoba 
dané kultury zrcadlí její ústřední potřeby a hodnoty. Slovy Sapira: „Je zřejmé, 
že samotný obsah jazyka je těsně spjat s kulturou. Společnost, která neví nic
o teosofi i, nepotřebuje pro ni žádné slovo; Lidé, kteří nikdy neviděli koně a ani 
o něm neslyšeli, si museli slovo pro toto zvíře vytvořit či vypůjči, když se s ním 
setkali. V tom smyslu, že slovní zásoba jazyka víceméně věrně odráží kulturu, 
jejímž potřebám slouží, je naprosto pravda, že dějiny jazyka a dějiny kultury 
postupují paralelně.“ (Sapir 1921: 234).

Zásadní význam pro další rozpracování lingvistic ké antropologie měla 
Sapirova hypotéza, podle které jazyk vystupuje jako aktivní činitel při utváření 
obrazu světa – teorie lingvistického relativismu. Její základy Sapir postupně 
formuloval v pracích Nevědomé modelování chování ve společnosti (1927) 
a Postavení lingvistiky jako vědy (1929). Podle Sapira, „skutečný svět je do značné 
míry budován nevědomky na základě jazykových návyků sociální skupiny... 
Vidíme, slyšíme a pociťujeme právě tak a ne jinak do značné míry díky tomu, 
že jazykové návyky našeho společenství předem předpokládají provádění 
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určitých výběrů a interpretace.“ (Sapir 1964: 69). Sapir programově navázal 
na Boasovu hypotézu, podle níž jazyk implicitně ovlivňuje klasifi kaci lidské 
zkušenosti a determinuje způsob jak lidé uvažují o přírodní a sociokulturní 
realitě. Prostřednictvím svých empirických terénních výzkumů a teoretických 
studií vytýčil jako zásadní směr výzkumů lingvistické antropologie studium 
vztahu jazyka a kultury. Kontroverzní, ale současně nesmírně inspirativní 
myšlenkou, která prostupovala Sapirovým dílem, bylo tvrzení, že lidé jsou 
„vydáni napospas tomu jazyku, který se v jejich společnosti stal vyjadřovacím 
prostředkem“ (Sapir 1929: 209). 

Edward Sapir svými výzkumy, vědeckými pracemi a akademickými 
přednáškami výrazně přispěl ke konstituování lingvistické antropologie jako 
respektované subdisciplíny obecné antropologie. Byl uznávaným znalcem 
nativních jazyků amerických indiánů i indoevropské lingvistiky. Jeho přínos 
ale není možné omezit na jazykovědu. Sapirův intenzivní zájem o integraci 
poznatků různých humanitních oborů výrazně ovlivnil antropologickou 
teorii kultury. Svou snahou o sjednocení antropologie, psychologie 
a psychiatrie při studiu vztahu člověka a kultury přispěl ke konstituování 
psychologické antropologie jako svébytného směru a významné tematické 
oblasti antropologických výzkumů. Bohužel plánovanou knihu Psychologie 
kultury, jež měla vycházet ze stejnojmenného cyklu přednášek a seminářu 
na Yale University, již nestačil dokončit. Její existující verze, vydaná v roce 
1993, vznikla na základě rekonstrukce dochovaných zápisků a poznámek 
studentů, kteří tento kurs navštěvovali. Na vývoj americké antropologie 
ve 30. letech 20. století Sapir zapůsobil také svým požadavkem výzkumu 
kultury jako abstrahované konfi gurace myšlenkových a činnostních vzorců. 
Významnou roli z tohoto hlediska sehrála zejména jeho spolupráce s Ruth 
Benedictovou, která Sapirovu teorii kultury tvořivě rozpracovala při budování 
základů konfi guracionismu jako nového paradigmatu americké kulturní 
antropologie. Sapirovo dílo ovlivňovalo antropologické myšlení i ve 2. polovině 
20. století prostřednictvím sborníku jeho prací Vybrané spisy Edwarda Sapira 
o lingvistice, kultuře a osobnosti (Mandelbaum 1949). Za nejvýznamnější ideový 
odkaz Edwarda Sapira je ale považována teorie lingvistického relativismu, 
předpokládající determinující vliv jazyka, konkrétně slovní zásoby, na vnímání 
a interpretaci světa. O konkretizaci a empirické ověření Sapirovy hypotézy, 
podle níž jazyk hraje aktivní roli při utváření obrazu světa, se pokusila celá 
řada jeho pokračovatelů. 

Rozhodující úlohu při rozpracování teorie lingvistického relativismu do 
podoby klasické „Sapir-Whorfovy hypotézy“ sehrál Sapirův žák - chemik 
a lingvistický antropolog Benjamin Lee Whorf (1897-1941). Whorf vystudoval 
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v roce 1919 obor chemické strojírenství na Massachusetts Institute of 
Technology a začal pracovat jako požární inspektor v Hardfordské hasičské 
pojišťovací společnosti. Již v tomto období si při zjišťování příčin požárů 
povšiml vlivu nápisů a slov na chování lidí. Například nápis „prázdný sud“ 
na benzínovém barelu vyvolává v lidech mnohem bezstarostnější chování, 
nežli nápis „plný sud“. Vzhledem ke zbytkovým třaskavým plynům jsou 
ale i prázdné sudy velice nebezpečné, neboť mohou při odhození cigarety 
explodovat a způsobit požár. 

Soustavnému vědeckému studiu jazyků se Whorf začal věnovat od roku 
1924, kdy jej dlouholetá láska k indiánské umění Střední Ameriky přivedla 
k výzkumu mayských a aztéckých hieroglyfů. V roce 1930 obdržel grant, 
který mu umožnil realizovat terénní výzkum v mexické lokalitě Milpa Alta 
Nahuatl. V témže roce na základě komparativního výzkumu mayských 
a aztéckých hieroglyfů publikoval hypotézu, že systém psaní v předkolumbovské 
Mezoamerice byl z části fonetický. Zásadní zvrat ve Whorfově vědeckém 
životě znamenal rok 1931, kdy zahájil postgraduální studium lingvistiky 
na Yale University. Pod vedením Edwarda Sapira zaměřil svojí pozornost 
na studium jazyka severoamerických indiánů kmene Hopi. Výzkum mu 
od roku 1932 usnadnila spolupráce s rodilým mluvčím hopijštiny, který žil 
trvale v New Yorku. V roce 1938 krátce navštívil rezervaci indiánů Hopi. 
Na základě srovnání gramatiky evropských jazyků (SAE - Standard Average 
European) a jazyků severoamerických indiánů (zejména kmene Hopi) dospěl 
k názoru, že je to především gramatika, která ovlivňuje způsoby lidského 
vnímání a interpretace vnějšího světa. „Gramatika každého jazyka je nejen 
reproduktivní nástroj k vytváření myšlenek, ale spíše něco, co naše myšlenky 
utváří...“ (Whorf 1957: 214). Podle Whorfa lze „sílu jazyka“ prezentovat na 
příkladě odlišného pojímání času v hopijském jazyce a angličtině. Whorf 
se svým výzkumem pokusil prokázat, že angličtina a další evropské jazyky, 
na rozdíl od hopijštiny, dávají prostoru a objektům přednost před časem 
a pohybem. Evropané striktně rozlišují čas na minulý, přítomný a budoucí 
a fi xují jej prostřednictvím podstatných jmen. Oproti tomu indiáni kmene 
Hopi zdůrazňují metafory času a ve svém jazyce dávají před objekty přednost 
slovům vyjadřujícím děj, pohyb nebo proces. Hopijské vnímání času, jako 
světa neustálých vývojových proměn a procesů, se v jejich jazyce odrazilo 
v preferenci sloves nebo příslovcí. 

V roce 1936 byl Whorf jmenován čestným odborným asistentem na Yale 
University a v roce 1937 mu byla udělena prestižní cena Sterling Fellowship. 
V této době již patřil k předním reprezentantům Yaleské lingvistické školy, 
která se ve 30. letech zformovala z okruhu Sapirových žáků. V letech 1937 až 
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1938 Whorf, vedl výuku lingvistické antropologie za Sapira, který si vzal roční 
dovolenou. Ve svých kurzech originálním způsobem řešil vztah mezi jazykem, 
myšlením a kulturou a anticipoval tak tematické okruhy, které v 60. letech 
dále rozpracovali představitelé kognitivní antropologie a etnolingvistiky. 
Své názory na jazyk a kulturu Whorf publikoval v řadě studií Vztah běžného 
myšlení a chování k jazyku (1939), Věda a lingvistika (1940) a Jazyk, myšlení 
a skutečnost (1942). Na další vývoj lingvistické antropologie měl velký vliv 
zejména posmrtně vydaný sborník jeho prací Jazyk, myšlení a skutečnost 
(Carroll 1956).

Whorf svými výzkumy a vědeckými pracemi programově navázal 
na Sapirovu snahu prokázat determinující vliv jazyka na lidské chování 
a prožívání. Výsledkem jejich bádání je antropologická teorie lingvistického 
relativismu, která je dnes označována jako Sapir-Whorfova hypotéza. Její 
podstatu je možné shrnout do dvou základních myšlenek:

1. Modely našeho vnímání a interpretace světa jsou ovlivněny jazykovým 
systémem, v němž jsme byli vychováni a v jehož kategoriích od dětství myslíme 
(princip jazykového determinismu).

2. Lidé různých kultur jinak vnímají svět v důsledku rozdílu mezi 
jazykovými systémy, které jsou odrazem různých prostředí (princip jazykové 
relativity). Teorie lingvistického relativismu výrazně ovlivnila další výzkumy 
v oblasti lingvistické antropologie a ve svých důsledcích vedla k systematickému 
studiu vztahů jazyka, osobnosti a kultury. Bohužel Whorf, stejně jako Sapir, 
neměl dostatek času na dlouhodobou empirickou verifi kaci svých názorů, 
neboť ve svých 44 letech zemřel na rakovinu. 

Důsledky, které měly teorie jazykového determinismu a jazykové relativity 
pro antropologické myšlení výstižně shrnul Zdeněk Salzmann následujícími 
slovy: „Jestliže jsou světový názor a chování lidí významně ovlivněny strukturou 
jazyka, kterým hovoří, a jestliže se jazyky svou strukturou liší, pak možnost 
mezikulturní komunikace a porozumění je pravděpodobně značně oslabena, 
pokud je vůbec uskutečnitelná. Proto se Whorfovým myšlenkám dostalo značné 
pozornosti a po druhé světové válce vybudily po řadu let mnoho diskuzí.“ 
(Salzmann 1997: 96). Na Whorfovu snahu objasnit vztah mezi gramatickou 
strukturou jazyka a kulturou navázali svými výzkumy další vědci - například 
američtí lingvističtí antropologové Dorothy D. Leeová a Harry Hoijer. 

Dorothy Demetracopolou Leeová (1900-1975), prováděla výzkum vztahu 
jazyka, myšlení a kultury mezi tichomořskými domorodci (Trobriandovy 
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ostrovy, Tikopia) a americkými indiány (kmeny Hopi, Wintu, Papago). Leeová 
byla stejně jako Whorf přesvědčena o tom, že jazyk utváří a současně limituje 
mysl jednotlivců, kteří jej užívají, neboť je prostředkem vyjádření myšlenek, 
představ a principů klasifi kace. Zejména gramatika podle jejího názoru 
„zahrnuje v krystalické formě nashromážděnou a kumulující se zkušenost, 
Weltanschauung (světonázor) lidí“. (Lucy 76). Vztahem mezi jazykem 
a kulturou se Leeová zabývala zejména při analýze jazyka indiánského kmene 
Papago (jutoaztécká jazyková rodina), který obývá pouštní oblast jižní Sonory 
a Arizony (jihovýchod Spojených států). Prostřednictvím komparace dvou 
jazykových proměnných (veličin) s různými kulturními koleráty se pokusila 
prokázat determinující vliv jazykových struktur na kognitivní procesy 
mluvčích Papago. 

Na odkaz díla Sapira a Whorfa navázal také další klasik americké 
lingvistické antropologie Harry Hoijer (1904-1976), který se ve své knize Jazyk 
v kultuře (1954) pokusil prokázat tezi, že jazyk je průvodcem po sociální realitě 
(Hoijer 1954). Hoijerův zájem o lingvistickou antropologii a terénní výzkum 
indiánských jazyků podnítil v době jeho působení na University of Chicago 
antropolog Edward Sapir. Pod jeho vlivem Hoijer začal systematicky studovat 
athabaskou jazykovou skupinu. V rámci této skupiny věnoval pozornost 
zejména jazykům Apačů a Navahů. Zásadní zvrat v Hoijerově akademické 
dráze znamenalo jeho jmenování profesorem antropologie na University of 
California v Los Angels, kde přispěl jak k budování katedry antropologie, tak 
k vytvoření nezávislé katedry lingvistiky, se kterou intenzivně spolupracoval. 
O vysokém kreditu Hoijera jako předního amerického lingvistického 
antropologa svědčí skutečnost, že v roce 1959 působil jako prezident Linguistic 
Society of America a poslední část své akademické kariéry strávil ve funkci 
předsedy výboru Research in American Indian Languages. Hoijerův přínos 
k lingvistické antropologii lze vidět v jeho celoživotní snaze studovat 
jazyk jako součást širšího kulturního kontextu v jeho vztahu k dalším 
aspektům kultury. Tento postoj promítl jak do terénních výzkumů, tak do 
svých teoretických prací, učebnic a výuky antropologie. Ve svých studiích 
a knihách věnovaných Athabaskům efektivně spojoval vlastní empirická data 
s poznatky, které studiem této jazykové skupiny, konkrétně jazyka Navahů, 
získal Sapir. Mezi základní problémové okruhy, jimiž se Hoijer zabýval, patřily 
na jedné straně slovníky a lexikony věnované deskripci indiánských jazyků, 
na straně druhé studie a knihy zaměřené na analýzu vztahů mezi jazykovými 
kategoriemi a toho, jak prostřednictvím lingvistických struktur lidé vnímají, 
interpretují a klasifi kují realitu. Navzdory celoživotní touze prokázat platnost 
Sapir-Whorfovy hypotézy si byl Hoijer vědom toho, že není snadné provést 
její verifi kaci prostřednictvím jednoznačného a validního empirického testu. 
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Teorie lingvistického relativismu v podobě, kterou jí svým dílem vtiskli Sapir 
a Whorf, zůstala pro lingvistické antropology i nadále hypotézou a vědeckou 
výzvou.

Paralelně se snahou potvrdit Sapir-Whorfovu hypotézu se setkáváme 
s pokusy o její vyvrácení nebo reinterpretaci. Mezi nejčastěji uváděný příklad 
vlivu jazyka na myšlení patří tvrzení, že Eskymáci mají více označení pro slovo 
sníh nežli angličtí mluvčí, a proto dokáží lépe rozlišovat mezi různými druhy 
sněhu. Mnozí vědci ale toto tvrzení označují za mýtus. Například antropoložka 
Laura Martinová tvrdí, že Eskymáci velké množství výrazů pro sníh prostě 
nemají (Martin 1986). K podobnému závěru dospěl také Geoff rey K. Pullum, 
který tvrdí, že „nikdo, kdo má jen trochu ponětí o eskymáčtině (přesněji 
řečeno o spřízněných jazykových rodinách Inuitů a Yupiků, jimiž se mluví od 
Sibiře po Grónsko), nikdy neřekl, že Inuité pro sníh tak početné výrazy mají“ 
(Pullum 1991: 160). Stoupenci umírněné verze lingvistického relativismu jsou 
přesvědčeni, že jazyk myšlení neurčuje, nýbrž je pouze ovlivňuje. Podle jejich 
názoru může jazyk obsahovat rozdíly, jež jsou důležité pro určitou kulturu, ale 
sám tyto rozdíly nevytváří a ani nelimituje schopnosti lidí je vnímat. Proto 
angličtí mluvčí potenciálně dokáží diferencovat mezi různými druhy sněhu 
stejně jako Eskymáci. Důkazem pro toto tvrzení nám může být slovní zásoba, 
kterou pro označení různých druhů sněhu užívají američtí a evropští lyžaři, 
kteří nemluví pouze o sněhu, ale dále jej diferencují na „prašan“, „bahno“ 
„fi rn“ apod. Toto rozrůstání slovní zásoby souvisí se změnami ve vnímání. 
Obyvatelé polárních oblastí si stejně jako lyžaři více všímají proměn sněhu než 
například lidé žijící na Havaji. Z tohoto hlediska je podstatné zjištění, že změny 
ve vnímání nejsou závislé na jazyku, jímž lidé hovoří, ale že „jazyk závisí na 
změnách vnímání“ (Atkinsonová et al. 1995: 352). 

Americká lingvistická antropologie získala v průběhu první poloviny 
20. století tak vysoký kredit, že ovlivnila také výzkumy jazyka, myšlení 
a kultury ve francouzské sociální antropologii. Ta sice navazovala především 
na domácí tradici etnologickou (M. Mauss), sociologickou (E. Durkheim) 
a lingvistickou (A. Meillet, J. Giliéron), ale přijímala i impulzy přicházející 
z americké antropologie. Originální syntézu antropologických, lingvistických 
a sémantických přístupů ke studiu kultury představuje především francouzská 
struk turální antropologie Claude Lévi-Strausse. V britské sociální antropologii 
položil zá klady lingvistické antropologie Bronislaw Mali nowski, autor 
řady studií o tichomořských jazycích a kulturách. Malinowski při studiu 
domorodých jazyků kladl důraz na analýzu situačního kontextu („context 
of situation“) a konativní funkce jazyka („language as a mode of action“). 
Malinowského snaha postihnout situační kontext vyrůstala z poznání, že 
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jazyková interakce je významně ovlivňována nelingvistickými faktory, které 
jsou spjaty s konkrétním kulturním prostředím, v němž komunikace probíhá. 
Výzkum konativní funkce jazyka vyplývá ze skutečnosti, že prostřednictvím 
komunikace lze dosáhnout širokého spektra různých cílů. Malinowski si 
byl vědom toho, že řečové akty neplní pouze informativní nebo apelativní 
funkci, ale mohou také přispívat k posílení sociální soudržnosti a zachování 
sociálních kontaktů mezi příslušníky dané komunity. Proto zavedl pojem 
fatická komunikace („phatic communication“), jímž označil užívání 
jazykových prostředků, které plní kontaktovou funkci a utvrzují vztahy 
sociální vzájemnosti (Černý 2009: 60). 

Na Malinowského koncepci řeči jako nástroje, jehož prostřednictvím 
se člověk přizpůsobuje prostředí a mechanismům kultury, volně navazují 
ling visticky orientované výzkumy britských antropologů i koncepce fi lozofů 
zabývají cích se lingvistickou analýzou přirozeného jazyka (J. L. Austin). 
Současná lingvistická antropologie představuje značně diferencovanou, 
typicky mezioborovou disciplínu, která usiluje o syntézu antropo logických, 
lingvistických a matematic kých metod při studiu kultury. Zájem o empirický 
výzkum vzorců a funkcí užívání jazyka v rozmanitém kulturním kontextu 
a sociální situaci ji sbližuje se socioling vistikou, psycholingvistikou a etnografi í 
komunikace.

Mezi tematické okruhy, jimiž se současná lingvistická antropologie 
zabývá, patří problematika studia vztahů jazyka a kultury prostřednictvím 
výzkumů kog nitivních systémů - modelů lidského vní mání a myšlení 
v různých společnostech. Důraz je kladen zejména na sémantickou 
a komponentní analýzu nativních termi nologických systémů a na studium 
klasifi kačních principů, na jejichž základě bu dují členové určité kultury své 
domorodé systémy znalostí - folktaxonomie. Přestože je tento trend typický 
především pro americkou kulturní antropologii, můžeme podobné tendence 
sledovat i v evrop ské antropologii. Vše nasvědčuje tomu, že možnosti 
integrace lingvistických a antropologických metod výzkumu ne jsou vyčerpány 
a lingvistická antropolo gie zůstane trvalou součástí antropolo gických výzkumů 
člověka, společnosti a kultury. Svědčí o tom zejména etnogra fi e komunikace 
(„ethnography of communication“), dříve označované jako etnografi e řeči 
(„etnography of speaking“), jejíž zá klady položili americký lingvistický 
antropolog Dell Hathaway Hymese (1927-2009) a sociolingvista John Joseph 
Gumperz (nar. 1922). V ohnisku jejich zájmu se ocitla problematika užívání 
jazyka v konkrét ním kulturním kontextu. 

Etnografi e komunikace představuje interdisciplinárně orientovaný směr 
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antropologických výzkumů, využívající etnolingvistic kých a sociolingvistických 
přístupů ke studiu funkcí a modelů řečových aktů v konkrétní sociální situaci 
a kulturním kontextu. Předmětem studia je především analýza podmínek, 
za kterých dochází k uži tí různých forem a stylů jazyka a logiky výběru 
určitých jazykových prostředků. Slovy zakladatele etnografi e komunikace 
Della Hymese: „Není to lingvistika, nýbrž etnografi e, není to jazyk, nýbrž 
komunikace, které musí po skytovat rámec, uvnitř kterého je třeba popsat 
místo jazyka v kultuře a společnosti.“ (Gumperz & Hymes 1966: 3). Základy 
etnografi e komunikace položil Hymes již v 60. letech 20. století v opozici 
k tradiční sociolingvistice a etnolingvistice. Jejich zásadním nedostatkem podle 
jeho názoru bylo, že funkci řeči studovaly především z hlediska vlastností, jež 
jsou po važovány za univerzální. Ignorovaly tak výzkum rozmanitosti řečových 
aktů v různých společnostech i studium role řeči ja ko proměnné veličiny 
v procesu socializa ce a enkulturace. Podle Hymese je při studiu vztahu jazyka 
a kultury nezbytné prefero vat řeč před kódem, klást důraz na výzkum funkce 
řeči před jazykovou strukturou, a akcent analýzy vidět především v kon textu, 
nikoli v předané zprávě. Hymes navázal na tradice americké lingvistické 
antropologie, zejména na práce Josepha Harolda Greenberga, Franze Boase, 
Edwarda Sapira, Benjamina Whorfa, Alfreda Kroebera a Clyde Kluckhohna, 
a obnovil tak kontinuitu tradic lingvistické antropologie v době, kdy 
americká lingvistika a antropologie začaly vykazovat tendenci ke stále vyšší 
autonomii a divergenci. Hymes získal rozsáhlé vzdělání v oblasti antropologie, 
literatury, lingvistiky a folkloru na Red College (1950) a Indiana University 
(1953). Poté působil na řadě prestižních amerických univerzit (Harvard 
University, University of California, University of Pennsylvania, University of 
Virginia), kde vychoval novou generaci špičkových reprezentantů lingvistické 
antropologie. Předmětem jeho celoživotního zájmu byla analýza indiánského 
jazyka Činuků (Chinook), kteří patří k penutiaské jazykové rodině. Činokové 
žili na Severozápadním pobřeží Ameriky, ale ve 20. století vyhynuli. Cenným 
zdrojem dat, který umožnil Hymesovi věnovat se studiu jejich jazyka 
byly psané texty, které zaznamenal v průběhu svých výzkumů indiánů 
Severozápadního pobřeží Franz Boas. Dějiny antropologie druhé poloviny 
20. století ale Hymes ovlivnil především svými teoretickými pracemi, jimiž 
položil základy etnografi e komunikace (Hymes 1962, 1964, 1967, 1972, 1974). 
Podle Hymese řeč jednotlivých národů a etnik představuje systém, který plní 
v různých kultu rách různé funkce. Předmětem jeho výzkumného zájmu jsou 
proto řečové akty a řečové situace, k nimž dochází v konkrétních řečových 
společenstvích („speech community“). Podle Hymese je při etnografi cké 
analýze řečového chování možné diferencovat mezi třemi různými dimenzemi 
- řečovou situací („speech situation), řečovým aktem („speech act“) a řečovou 
událostí („speech event“). Pojmem řečová situace je označován „kontext, 
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v němž se mluvení vyskytuje, tj. jakýkoliv konkrétní souhrn okolností typicky 
spojený s řečovým chováním (nebo jeho absencí)“ (Salzmann 1997: 127). 
Jako příklad řečových situací lze uvést oslavu narozenin, vysokoškolskou 
přednášku nebo posvícení. Jedná se o široké spektrum „situací, které ve 
společnosti probíhají a jsou defi nované pokud jde o účastníky a cíle, a jsou 
tudíž odlišitelné od jiných řečových situací“ (Salzmann 1997: 127). Pojmem 
řečový akt je v rámci etnografi cké analýzy označována „minimální jednotka 
řečového chování“ (Salzmann 1997: 127). Jako příklad řečových aktů lze uvést 
pozdrav, představení nebo omluvu. Délka řečového aktu je poměrně rozmanitá 
a může zahrnovat jedno slovo, jednoduchou frázi nebo delší mluvený projev. 
Jednotlivé řečové akty jsou hodnoceny mluvčími z hlediska své společenské 
přiměřenosti ve vztahu ke konkrétní řečové situaci. Pojmem řečová událost je 
označován série po sobě jdoucích řečových aktů, jejichž posloupnost je určena 
uznávanými sociálními pravidly řečového úzu. Jedná se o „základní jednotku 
verbální interakce“ (Salzmann 1997: 127). Jako příklad řečových událostí lze 
uvést rozhovor žáka s učitelem, společenskou konverzaci nebo zpověď knězi. 

Úko lem etnografi e komunikace je studium situací, v nichž dochází ke 
komunikačnímu procesu a stanovení funkcí řeči na základě analýzy jazyka 
a sociokulturních faktorů, které bezprostředně řečové chování ovlivňují.
Hymes ve své koncepci etnografi e komunikace vychází z předpokladu, že 
sociální vý znamy komunikované prostřednictvím jazykových prostředků 
jsou determinovány jak kontextem řeči, tak sémantickým obsa hem slov a 
vět, které jsou sdělovány. Od tud pramení důraz na studium sociokul turního 
kontextu řečových aktů. Ten je tvořen mimo jiné sociální situací a prostředím, 
ve kterém komunikace probíhá, pravidly řečového chování typickými pro 
danou kulturu a statusem a rolemi jednotlivých mluvčích. Zvláštní pozornost 
je přitom věnována jednotlivým složkám a faktorům komunikace, mezi které 
patří komunikátor a komunikant, komunikační kanál, žánr, forma, účel, 
emocionální zbarvení řeči atd. 

Předmětem zájmu etnografi e komunikace jsou i pravidla a normy 
verbálního a neverbál ního chování, které plní socioregulativní funkci. 
Mezi problémové okruhy, jimiž se dále etnografi e komunikace zabývá, patří 
studium role kineziky a proxemiky v řečových aktech, výzkumy interiorizace 
jazykových a řečových dovedností v dětství a dospělosti, analýza řečového 
chování v nestandardních sociálních situacích, vztahů mezi řečí a ostatními 
aspekty lidského jednání a další. V centru zájmu etnografi e komunikace je 
ale především studium jazykové a komunikační kompetence, jež mluvčím 
umožňuje volit a užívat jazykové prostředky vhodné pro určité sociální 
situace a ana lýza kulturního kontextu, jehož znalost je nezbytná k adekvátní 
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realizaci a interpre taci komunikačního aktu. Svým důrazem na analýzu 
kulturního kontextu, ve kte rém konkrétní komunikace probíhá, má etnografi e 
komunikace blízko k symbolické a ko gnitivní antropologii. Jak konstatovali 
antropologové E. Ojo Arewa a Alan Dundes, chceme-li stu dovat etnografi i řeči 
ve folkloru, nemůžeme se omezit pouze na texty, ale musíme je zasadit do širšího 
kulturního kontextu. Například při výzkumu přísloví je vedle zjištění toho, co 
je v dané kultuře za přísloví považováno, nezbytné dále získat informace o 
situacích, ve kterých se dané přísloví užívá a identifi kovat pravidla, kte rá určují, 
kdo přísloví smí užívat. Pozor nost musí být dále věnována interakční situaci 
a komunikačnímu kanálu, kterým jsou určitá přísloví předávána, vztahům 
mezi mluvčím a adresátem atd (Gumperz & Hymes 1966: 70-71).

Cílem etnografi e komunikace je odhalit hlubší zákonitosti volby určité 
varianty řečového chování a odhalit zákonitosti a pravi dla, jimiž se verbální 
a neverbální chování řídí v konkrétním sociokulturním kon textu. Hymes 
podobně jako další představitelé lingvistické antropologie (K. L. Pike, R. 
Burling, F. G. Lounsbury) výrazně přispěl k aplikaci lingvistických metod na 
studium kultury. Jeho snaha o interpreta ci komunikačních aktů z hlediska 
norem, hodnot a  významů  zkoumané  kultury (emický  přístup ke studiu 
kultury) jej sbli žuje s metodami, které jsou rozvíjeny ško lami nové etnografi e. 
Předmětem Hymesových výzkumů se stala zejména pravidla pro mluvení, 
přerušování mluvčího a interakci v řečovém společenství. To tvoří skupina lidí, 
„kteří sdílejí specifi cká pravidla mluvení a interpretace řeči a přinejmenším 
jednu řečovou varietu“ (Salzmann 1997: 126). Znalost pravidel o tom, co je 
a co není vhodné říkat ve specifi ckých kulturních situacích, se nazývá komuni-
kativní kompetence a spolu s jazykovou kompetencí je zárukou hladkého 
průběhu komunikace ve společnosti. 

Aspirace takto koncipované lingvistické antropologie vyjádřil Dell 
Hymes výzkumným modelem, který nazval S-P-E-A-K-I-N-G. Každé 
písmeno anglického slova „mluve ní“ skrývá další název, označující konkrét ní 
výzkumné téma a složku analyzované řečové situace a události. S - Set ting 
and Scene (situace a scéna), se vztahují k času, místu a prostředí, kde se řečový 
akt odehrává. P Participants (účastníci), odkazuje k osobám, které se účastní 
komunikace, včetně mluvčího a jeho posluchačů. E - Ends (cíle), zahrnují 
záměry, cíle a výsledky komunikace. A - Act Sequence vyjadřuje konkrétní 
posloupnost událostí a informací obsažených v řeči, včetně volby a obsahové 
náplně slov. K - Key (klíč) poukazuje tón hlasu a způsob předávání informací, 
který vytváří atmosféru, v níž řečový akt probíhá. I - Instrumentalities 
(prostředky) specifi kují jaký typ komunikačního kanálu, forma a styl řeči 
byl použit. N - Norms (normy) vystupují v podobě sociálních pravidel, která 
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určují společensky akceptovatelnou podobu řečového aktu včetně volby slov 
a paralingvistických složek komunikace. G – Genre (žánr), vtiskují řečovým 
aktům různé podoby jako jsou například básně, anekdoty, modlitby aj. 

Podle amerického lingvistického antropologa Michaela Agara lze vý-
zkumný model S-P-E-A-K-I-N-G využít také v si tuacích, kdy se ocitneme 
v řečovém společenství, jehož pravidla neznáme a dojde k neporozumění. 
Agar navrhuje napravit takovou situaci prostřednictvím tří kroků, které 
označuje jako M-A-R (Mistake Awareness Repair). První krok (M) je zalo-
žen na registraci toho, že k nějaké chybě (Mistake) došlo. Druhý krok (A) 
předpokládá uvědomění (Awareness) si rozdílu, který tuto situaci způsobil 
prostřednictvím výzkumného modelu S-P-E-A-K-I-N-G. Třetí krok (R) 
zahrnuje opravu (Repair) pravidel pro mluvení, takovým způsobem, abychom 
příště v podobných sociál ních situacích prokázali odpovídající ko munikativní 
kompetenci. Z výše uvedeného příkladu je evident ní, že současná lingvistická 
antropologie klade stále větší důraz na postižení speci fi ky jazyka a komunikace 
v konkrétním kulturním kontextu. Tento trend je typic ký zejména pro Spojené 
státy, kde lingvis tická antropologie představuje jeden ze základních pilířů 
široce koncipované obec né antropologie jako vědy o jazyce, člověku a kultuře. 

Význam lingvistické antropologie ale není možné omezit pouze na vědu 
a výzkum. Poznatky, které v průběhu své existence lingvistická antropologie 
shromáždila, nalezly své uplatnění také v aplikované rovině, při řešení 
praktických problémů soudobé společnosti. Lingvističtí antropologové přispěli 
k rozvoji aplikované antropologie zejména v oblasti jazykového plánování 
a formulaci jazykové politiky. Pojmem jazykové plánování je označováno 
záměrné, cílevědomé a soustavné úsilí směřující k řešení komunikačních 
problémů, k nimž došlo ve druhé polovině 20. století v důsledku pádu koloniální 
soustavy, rozsáhlých pracovních a politických migračních vln a vzniku mnoha 
nových mnohonárodnostních států. Aplikovaná lingvistická antropologie 
nalezla své praktické využití také při záchraně původních jazyků lokálních 
kultur, kde již neprobíhá tradiční předávání jazykové kompetence z generace 
na generaci a původní nativní jazyky nevratně mizí. Stále významnější roli 
hraje lingvistická antropologie při řešení problémů spjatých s interkulturní 
komunikací. 
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Kultura jako předmět antropologického výzkumu

Barbora Půtová, Václav Soukup
Katedra kulturologie, Filosofi cká fakulta UK v Praze

Existuje jen málo tak magických slov jako je pojem kultura.  S tímto 
slovem se většina z nás setkala již v dětství prostřednictvím návštěv výstav, 
koncertů, divadel nebo uměleckých a historických památek. Naší cestu 
„za kulturou“ většinou zahájili naši rodiče, úspěšně v ní pokračovala škola, 
a nakonec i my sami, když jsme zvali své přátele a blízké „na kulturu“. Každý 
věděl, co toto slovo znamená - kultura byla královská cesta za uměleckými 
hodnotami, za tím, co člověka zdokonaluje a humanizuje. V průběhu svého 
života jsme si ovšem uvědomili, že toto slovo je mnohoznačné. Dokonce 
„proklatě mnohoznačné“. Zejména při  cestách do cizích zemí jsme zjistili, 
že slovo kultura je možné používat nejen jako označení třídy pozitivních 
hodnot, ale také jako synonymum pro odlišný způsob života, sdílený členy jiné 
společnosti. A opět nám všichni rozuměli, když jsme řekli: „je to jiná kultura“ 
nebo „v této kultuře bych si přál žít…“ Mnohoznačnost pojmu kultura jsme 
si uvědomili i při čtení knih. V některých jej autoři užívali jako synonymum 
uměleckých hodnot, v jiných jako označení cizích zvyků a odlišných obyčejů. 
Co je to tedy kultura? Cílem této studie je vyprávět historii  tohoto pojmu 
a provést čtenáře úskalími, které jsou s užíváním pojmu kultura spjaty a 
seznámit jej s antropologickým pojetím kultury, které dnes představuje nosnou 
kategorii společenských věd (Kroeber & Kluckhohn 1952, Kroeber 1952, White 
1973, Gamst & Norbeck 1976, Kuper 1999, Soukup 2000, 2004).

Vznik a vývoj pojmu kultura

Geneze pojmu kultura

Pojem kultura má svůj etymologický původ v antickém starověku. Vznikl 
z latinského „colo“, „colere“ a byl původně spojován s obděláváním zemědělské 
půdy („agri cultura“). Novou dimenzi pojmu kultura odkryl slavný římský 
fi lozof Mar cus Tullius Cicero (106-43 př. n. l.), když v Tuskulských hovorech 
(45 př. n. l.) nazval fi lozofi i kulturou ducha („cultura animi autem philosophia 
est“). Tím položil zá klad pojetí kultury jako charakteristiky lid ské vzdělanosti. 
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Pojem kultura tak získal selektivní funkci - odděloval ty, kteří prostřednictvím 
fi lozofi e rozvíjeli své intelektuální schopnosti, od všech ostatních, kteří 
setrvávali ve fi lozofi cké nevědomosti. Kultura již tehdy vystupovala jako 
hod notící pojem vázaný na osobnost, neboť jejím vlivem se člověk povznáší 
k vyšší formě individuální i sociální identity. Zároveň je zřejmé, že od samého 
počátku pojetí kultury jako kultivace člověka („cul tura animi“) a přírody 
(„agri cultura“) označovalo aktivní lidskou činnost. Ve středověku se pojmu 
kultura jako charak teristiky kultivace lidských schopností příliš neužívalo. 
Pokud se přece jen s po jmem kultura v tomto období setkáme, pak má silný 
náboženský obsah. V dílech některých křesťanských autorů vystupuje slovo 
kultura dokonce jako ekvivalent po jmu uctívání („cultus deorum“). 

Nástup renesance a humanismu zna menal i znovuzrození antického 
významu pojmu kultura. Filozofi e, věda i umění se orientovaly na existenci 
člověka, na rozvoj jeho tvořivých schopností a vzdělanosti. Ve spojitosti 
s kultivací a vzděláním člověka se znovu setkáváme s užíváním po jmu kultura 
pro označení sféry pozitivních hodnot, které přispívají ke zdokonalování 
lidských schopností. Renesanční návrat k člověku však vtiskl pojmu kultura 
no vou funkci - vést hraniční čáru mezi člověkem a přírodou. Člověk je chápán 
jako aktivní tvůrce kultury. Jejím prostřednictvím neustále překračuje 
kruh svých existenčních možností a přetváří tak přírodu i sebe. Nelze tedy 
souhlasit s těmi, kteří kladou vznik tohoto pojetí kultury až do 18. století. Již 
v díle anglického fi lo zofa Francise Bacona (1561-1626) a dal ších představitelů 
mechanického materia lismu 17. století zjistíme, že slovo kultura je úzce vázané 
na rozvoj a kultivaci lidských schop ností. Tuto tendenci v používání pojmu 
kultura ostatně naznačil i Jan Amos Ko menský (1592-1670) v pojednání  Řeč 
o vzdělávání ducha (1650). Jako základní předpoklad „zušlechťování lidstva“ 
vytyčil nutnost nepřetržitě vzdělávat a kultivovat přirozené lidské vlohy, a tím 
anti cipoval osvícenské chápání kultury. 

Mezníkem v chápání rozsahu pojmu kultura je spis německého právníka 
a historika Samuela von Pufendorfa (1632-1694) Osm knih o právu přirozeném 
a právu národů (1688). Pufendorf vymezil kulturu v důsledné kontrapozici 
k přírodě a silně  tak ovlivnil osvícenské pojetí kultury. Jeho zásluha spočívá 
také v tom, že pojem kultura, který do té doby vystupoval vždy s předmětem 
v genitivu („cultura iuris“, „cultura scientiae“, „cultura litterarum“), 
osamostatnil jako nezávislou lexikální jednotku. Pro jeho koncepci kultury je 
charakteristický důraz na sociální aspekt kultury. Tím, že člověk přetváří své 
přírodní i sociální prostředí, povyšuje sám sebe nad změny, jichž je původcem. 
Indi viduální existenci člověka tak nelze oddělit od sociálního života, jehož 
přirozený kontext tvoří kultura. Pufendorf zahr nul do kultury všechny 



119

lidské výtvory a společenské instituce - jazyk, vědu, mo rálku, zvyky, odívání 
i bydlení. V centru vědeckého zájmu tedy již není pouze pro blematika kultivace 
schopností člověka, ale také rozsáhlá oblast produktů lidské činnosti. 

V 18. století se v germanizované podobě pojem kultura („Cultur“) 
rozšířil do děl osvícenských fi lozofů a historiků. Kultura je v této době již 
poměrně jednoznačně chápána jako oblast skutečné lidské existence, která 
stojí v protikladu k přírodě. Osvícenské pojetí kultury, které zdůrazňuje spíše 
zdokonalování lidských schopností nežli stav a podmínky sociál ního života, 
bylo rozvíjeno v poslední čtvrtině 18. století v dílech německých univerzálně 
orientovaných historiků. Na počátku tohoto proudu stojí berlínský historik 
Karl Franz von Irwing (1728-1881) a jeho esej O kultuře lidstva (1779). Pro 
Irwinga znamená kultura především kultivaci, rozvoj lidských schopností 
a energie - souhrn zdokonalení, k nimž může být člověk povznesen ze 
svého přírodního stavu. Podle něho je kultura „záležitostí a stupněm lidské 
dokonalosti („Volkommenheit“), která může být přívlastkem pouze pro celé 
lidstvo nebo ná rody: jednotlivcům je dáno pouze vzdělání („Erziehung“) 
a pouze vzděláním dospívají ke stupni („Grad“) kultury svého národa“ 
(Kroeber & Kluckhohn 1952: 21). 

 Axiologické pojetí kultury dále rozpraco val německý jazykovědec 
a historik Jo hann Christoph Adelung (l732-1806) ve svých slovníkových 
defi nicích a v dílech věnovaných dějinám kultury. V eseji O kultuře lidského rodu 
z roku 1782 vymezuje kulturu jako „přechod od smyslovějších a živočišnějších 
podmínek ke složitěji spředeným vzájemným vztahům společenského života“ 
(Kroeber & Kluckhohn 1952: 21). Adelung reprezentuje typicky německé 
osvícenské chápání pojmu kultura. To ostatně potvrzuje i jeho defi nice kultury 
v německém slovníku z roku 1793: „Kultura - zdokonalení a zušlechtění ne-
bo zjemnění celkových duševních i tělesných sil osoby nebo lidu tak, že slovo 
zahrnuje nejen osvícení nebo zdokonale ní rozumu prostřednictvím osvobození 
od předsudků, ale také uhlazení, zejména zdokonalení a zjemnění zvyků 
a mravů.“ (Kroeber & Kluckhohn 1952: 21). V jistém smyslu lze považovat toto 
vyme zení za první formální axiologickou defi  nici kultury. 

Chápání kultury jako axiologické kate gorie zahrnující pozitivní kultivaci 
lid ských schopností rozpracovali ve svých historických dílech také německý 
historik a teolog Daniel Jenisch (1762–1804) a kulturní historik a fi lozof  
Christoph Meiners (1747-1810). Jenischova práce Všeobecný historic ký přehled 
vývoje lidstva (1801) svědčí o tom, že tento historik, podobně jako ostatní 
němečtí osvícenci, považuje dějiny lidské kultury za proces postupného 
zdokona lování a kultivace lidských schopností. V podobném duchu pracuje 
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s pojmem kultura také Meiners ve svém Nástinu dějin lidstva (1785). Jeho 
snaha postihnout vývojové stupně kultury „neosvícených a polocivilizovaných 
národů“ ale naznačuje nárůst zájmu o etnografi cký přístup ke studiu 
mimoevropských národů v čase a prostoru. O tom, že Meiners ve svém díle 
anticipoval antropologický přístup, svědčí jeho zájem o popis takových oblastí 
lidské kultury, jako jsou  zvyky, odívání, obydlí, strava, výchova dětí, vztah 
mužů k ženám, formy vlády ideje slušnosti a čestnosti apod. 

Zásadní krok  k překonání osvícenské axiologické koncepce kultury učinil 
německý fi lozof a historik Johann Gottfried Herder (1744-1803), který ve svých 
pracích rozpracoval koncepci plurality kultur a prosazoval nehodnotící přístup 
ke světu „těch druhých“.  V knize Myšlenky k fi losofi i dějin lid stva (1784-1791) 
formuloval teorii, po dle níž člověk v existenčním zápase nahra zuje své fyzické 
nedostatky kulturou jako specifi cky lidským nástrojem adaptace k prostředí. 
Rozhodující úlohu v tomto procesu hraje tradice, projevující se předáváním 
dosažených výsledků a jejich dalším tvůrčím rozvíjením. V Herderově díle 
se již také můžeme setkat se snahou vymezit specifi ku člověka ve vztahu 
k subhumánním živočichům. Podle Herdera mezi atributy lidství patří písmo, 
tradice, náboženství, zákony, právo, vzdělání, umění, obydlí, oděv a velká 
fl exibilita ve způsobu života. Z odstupem času lze konstatovat, že tento výčet 
zahrnuje sféru, kterou by současný kulturní antropolog označil jako kulturu.  

Her der chápal dějiny lidstva jako proces neustálého nárůstu humanity 
a sebeutváření člověka, ve kterém kultura vystupuje jako progresivní nástroj 
rozvíjení lidských schopností. Zdůrazňoval přitom význam  jazyka pro existenci 
člověka a kultury. Podle jeho názoru  jazyk „učinil člověka lidským“, neboť mu 
umožnil získat distanc od „příboje afektů“ a umožnil mu prostřednictvím slov 
formulovat „rozumné myšlenkové znaky“ (Herder 1951: 167). Herder odmítal 
teorii o nekultur ních národech, neboť kulturu považoval za všeobecný atribut 
sociálního soužití všech národů světa. Připouštěl, že existují více či méně 
kulturní společenství, ale kul turu jako takovou považoval za univer zální 
lidský fenomén. Podle něho „rozdíl osvícených a neosvícených, vzdělaných 
a nevzdělaných národů není tedy specifi c ký, nýbrž jen rozdíl stupně“ (Herder 
1951: 167).  Herder byl velký odpůrce evropocentrismu. Přestože explicitně 
nikdy neformuloval princip mno hosti kultur, je jeho dílo mnoha autory 
označováno za inspirační zdroj pluralis tického pojetí kultury. Věřil, že 
různé kul tury poskytují na otázky, které pro ně mají ústřední význam, různé 
odpovědi. Podle jeho názoru má každá kultura své vlastní „těžiště“. Proto také 
neexistují univerzálně platné odpovědi, platné pro všechny kultu ry. Herder 
metaforicky srovnával svět různých národů a kultur s velkou zahradou, v níž 
rostou různé květiny a rostliny, každá s vlastními potřebami, nároky a právy, 
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vlastní minu lostí i budoucností. Neviděl důvod, proč by spolu odlišné kultury 
měly bojovat. Věřil v možnost všeobecné tolerance, neboť byl přesvědčen, že 
sjednocování a imperia lismus znamená zkázu. 

Herderovu koncepci lze považovat za vyvrcholení teorií kultury, které 
syntetizu jí fi lozofi ckou a speciálně vědní povahu pojmu kultura. Od Herderova 
vystoupení však dochází ke stále narůstající divergenci mezi všeobecně vědní 
(fi lozofi ckou) a speciálně vědní dimenzí tohoto pojmu. Další vývoj pojmu 
kultura je proto nutné sledo vat ve dvou paralelních liniích. Na počátku první 
linie stojí německá klasická fi lo zofi e, jejíž představitelé dále rozpracovali 
fi lozofi ckou dimenzi pojmu kultura. Dru há linie, zpočátku reprezentovaná 
pracemi kulturních historiků, vytváří v polovině 19. století široké spektrum 
pohledů složené z rodící se etnografi e, etnologie, antropologie a ar cheologie. 

Filozofi cká dimenze pojmu kultura 

Axiologická koncepce kultury, která má kořeny ve spisech antických 
fi lozofů, v dílech renesančních humanistů a německých osvícenců, byla dále 
rozpracována představiteli německé klasické fi lozofi e. V pracích německých 
fi lozofů 18. století je pojem kultura používán především jako charakteristika 
pozitivních hodnot, které přispívají k humanizaci a zdokona lování člověka. 
Východiskem teorie kul tury Immanuela Kanta (1724-1804) je kategorický 
imperativ - mravní zákon, který je založen na lidské svobodě jako možnosti 
jednat na základě vnitřního mravního zákona, nikoliv pohnutek ply noucích 
z egoismu. Kant považoval kulturu za schopnost člověka chovat se v souladu 
s cíli, které si stanovil: „Když rozumná by tost získá schopnost vytyčovat si 
všeobecně nějaké cíle, je to kultura.“ (Kant 1975: 213). V duchu axiologické 
koncepce Kant zahrnul do kultury především ideu morálnosti, jíž určuje 
úroveň svobody dosažené společností i jednotlivcem, vědu, umění, práci, ale 
také disciplínu a sebeomezování vypěstované výchovou. Cíl kulturního vývoje 
viděl ve vytvoření fyzicky a mravně doko nalé osobnosti. V Kantově užívání 
pojmu kultura tak dosud převládá tradiční význam tohoto slova označující 
kultivaci lidských schopností a dovedností. 

S osobitou modifi kací Kantova pojetí kultury se setkáváme u německého 
básní ka a dramatika Friedricha Schillera (1759-1805) a fi lozofa Johanna 
Gottlieba Fichta (1762-1814). Schiller spatřoval specifi cký úkol kultury 
v nastolení harmonického soula du mezi fyzickou a mravní přirozeností 
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člověka: „Kultura má dvojí úkol: za prvé ochraňovat smyslovost před jejím 
uchvá cením svobodou a za druhé ochraňovat osobnost před sílou citů. První 
úlohu plní rozvíjením schopností cítit, druhou rozvíjením rozumu.“ (Schiller 
1942: 64).  Prostředkem, který dokáže vrátit člověku jeho celistvost, vytvořit 
harmonii citu a rozumu, posílit individualitu a svobodu vůle, a tak napl nit cíl 
kultury, je podle Schillera svět umění. Jako reminiscence na Kanta zní také 
vymezení kultury J. G. Fichta: „Získání do vednosti, jak potlačovat a vykořenit 
vlastní chybné sklony, vzniklé před probuzením našeho rozumu a pocitu 
naší samostat nosti, a dále jak modifi kovat věci mimo nás a jak je měnit podle 
našich pojmů - získání této dovednosti, pravím, nazývá me kulturou. Tímto 
názvem rovněž označujeme získaný stupeň této dovednosti. Kultura se liší 
jenom stupni, ale je schop na nekonečného počtu těchto stupňů. Je posledním 
a nejvyšším prostředkem k do sažení konečného cíle člověka - k dosažení 
úplného souladu se sebou samým - považujeme-li ho za bytost jenom smyslo-
vou, pak je jeho posledním cílem kultura sama.“ (Fichte 1971: 27-28).

Zvláštní místo v dějinách antropolo gického myšlení zaujímá vrcholný 
představitel německé klasické fi lozofi e – Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831). Zvláštní proto, že ačkoli používal pojem kultura velice sporadicky, 
implicitně vytvořil svojí koncepcí vývoje ducha jednu z nejvlivnějších teorií 
kultury té doby. U Hegela dostává pojem kultura zřetelně ontologický význam 
a jako takový slouží k vyjádření celku lidského světa. Výcho diskem Hegelova 
fi lozofi ckého systému je jeho teorie vývoje absolutní ideje, která „jsouc čistým 
nekonečným myšlením, se musí odcizit sobě samé, zvnějšit se v přírodu 
a toto své neadekvátní bytí opět překonat, aby realizovala svůj vnitřní účel 
a stala se duchem jakožto sebe samu vědoucí skutečnou ideou, tj. ideou, 
která již není pouze o sobě, neuvědoměle, nekonečným myšlením, ale která 
to také o sobě ví, a proto je sebeuvědoměním.“ (Sobotka & Major 1978: 47).  
Vývoj ducha se plně a adekvátně realizuje v„absolutním duchu“. Tento proces 
pro bíhá díky schopnosti „konečného ducha“ - prostřednictvím lidského 
poznávání. V tom spočívá nejvlastnější smysl lidské existen ce - být médiem 
poznání absolutna, prostředkem sebeuskutečnění ideje skrze přírodu a dějiny. 
Tato redukce člověka na pouhý nástroj rozvoje ducha se přirozeně odrazila 
v Hegelově chápání kultury. Podle Hegela kultura není produktem lid ské 
aktivity, ale výsledkem a specifi ckým stupněm vývoje absolutního ducha - jeho 
sebepoznání a sebeuskutečnění, které pro bíhá formou lidského poznávání. 
V tomto procesu člověk překračuje horizont svého bytí a směřuje k defi nitivnímu 
poznání světa a k absolutní nekonečné svobodě. Svět kultury je konstruován 
na úrovni smyslového názoru („sinnliche Anschauung“) v umění, na úrovni 
představ („Vorstellung“) v náboženství a na úrovni pojmů („Begriff “) vrcholí 
ve fi lozofi i. Ta je považována za nejadekvátnější formu poznání, neboť jejím 
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médiem se stává myšlení (Major &  Sobotka 1979: 103). Akt seberealizace 
absolutního ducha není ovšem dí lem okamžiku, nýbrž výsledkem postupné a 
namáhavé práce, probíhající v čase, na půdě dějin reálného historického vývoje 
lid stva: „Postup vpřed... jeví se jako obecný duch, jenž se v celém bohatství své 
tvářnosti zobrazuje ve světových dějinách.“ (Hegel 1961: 66).

Tabulka 1 - Hegelova koncepce kultury

    SVĚT KULTURY JAKO STUPNĚ VÝVOJE ABSOLUTNÍHO DUCHA

ÚROVNĚ LIDSKÉHO POZNÁNÍ    FORMY LIDSKÉHO POZNÁNÍ   

Smyslový názor Umění

Představy Náboženství  

Myšlení a pojmy Věda  

Hegelova koncepce dějin jako nepřetržitého dialektického vývoje ducha, 
jako přechodu z říše přírody do oblasti svobo dy, silně ovlivnila historismus 
19. stole tí. Snaha postihnout v dějinách vládnoucí duchovní principy, které 
integrují celé epo chy, vedla ke vzniku řady spekulativních kulturně-historických 
koncepcí, v nichž se vlastně staly kulturní periody epochami obecných dějin 
(Petráň 1985: 20). Na půdě německé fi lozofi e byla de facto konstituována fi lozo-
fi cká dimenze pojmu kultura, pro níž je charakteristická tendence vykládat 
kulturu jako jev abstrahovaný z celku společenského vývoje. S fi lozofi í kultury, 
jak lze tento badatelský postoj označit, se od vystoupení představitelů německé 
kla sické fi lozofi e setkáváme i v násle dujících etapách vývoje fi lozofi e. Hlavním 
poznávacím znakem této myšlenkové linie je především aplikace fi lozofi cké, 
logicko-analytické poznávací metody, užívání fi lozofi cké terminologie a řešení 
antropologických otázek v rámci fi lozofi ckých systémů. 

Ve druhé polovině l9. století se pojem kultura stále více prosazoval 
v německém fi lozofi ckém myšlení. Německý fi lozof Wil helm Dilthey (1833-
1911) sice přejal od Hegela pojem objektivní duch („objekti ve Geist“), 
nepovažoval jej však za jednu z fází vývoje absolutní ideje, nýbrž za inte grovaný 
obraz společenského a historic kého života -  za strukturovanou totalitu, 
vytvářející sociální prostředí. Dilthey si byl vědom zvláštní kvality této 
sféry, a proto zpochybnil možnost jejího poznání metodologickým aparátem 
přírodních věd. Navrhl klasifi  kaci věd podle objektu jejich poznání. Vědní 
disciplíny  rozdělil na vědy přírodní, které pracují s fakty, a vědy o duchu 
(„Geisteswissenschaft en“), jejichž úkolem je odhalovat význam („Sinn“) jevů 
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a dospět tak k porozumění společnosti. Při rozboru předmětu věd o duchu 
vyčleňuje jako zvláštní oblast zkoumání systémy kultury – jazyk, morálku, 
umění, náboženství a vědu. Slovy Diltheye: „systémy kultury tvoří logicky 
skloubená a úzce související jednání jednotlivých lidí.“ (Dilthey 1991: 12). 

Expanze pojmu kultura byla v německé fi lozofi i dovršena v poslední 
třetině 19. sto letí představiteli bádenské novokantov ské školy. Zrození 
fi lozofi cky koncipované vědy o kultuře předcházelo kritické přehodnocení 
Diltheyovy klasifi kace věd německým fi lozofem Wilhelmem Windelban dem 
(1848-1915). Windelband se domní val, že bude mnohem přesnější klasifi ko-
vat vědy nikoliv podle jejich předmětu, nýbrž podle rozdílnosti metod. Podle 
Win delbandovy koncepce lze hovořit o dvou třídách věd: „Jedny jsou vědami 
o zákonitostech („Gesetzwissenschaft en“), druhé vědami o událostech („Ereig-
niswissenschaft en“), první učí o tom, co je vždy, druhé o tom, co bylo jednou.“ 
(Windelband 1924: 24). V prvním případě se jedná o nomotetické myšlení, 
ve druhém o myšlení idiografi cké. 

Linie, kterou načrtl Windelband, byla dále rozvinuta v díle německého 
fi lozofa Heinricha Rickerta (1863-1936). Z kulturologického hledis ka je zvlášť 
důležitá Rickertova teze, po dle které to, co bylo Diltheyem nazváno duchovními 
vědami a Windelbandem idiografi ckými vědami, je ve skutečnosti vědou 
o kultuře („Kulturwissenschaft “). Tento názor se promítl do jeho klasifi ka ce 
věd a učinil tak z pojmu kultura domi nantní kategorii společenských věd. 

Tabulka 2 - Proměny klasifi kace věd v německé fi lozofi i

W.DILTHEY vědy přírodní vědy o duchu 

W.WINDELBAND nomotetické vědy idiografi cké vědy 

H.RICKERT vědy o přírodě vědy o kultuře 

Zasazení pojmu kultura do kontextu fi lozofi e přispělo k budování fi lozofi e 
kul tury jako relativně samostatné výzkumné oblasti. Rickertovo vymezení 
kultury jako všeho, co vytvořil člověk, dodnes tvoří jádro globálních defi nic 
kultury. Rickert se však nespokojil se širokým vymezením kultury, a provedl 
zúžení kulturních hodnot na „dobra, k jejichž oceňování a kulti vaci se cítíme 
zavázáni svou společenskou příslušností, nebo z nějakého jiného důvodu“ 
(Rickert 1915: 19-20). Přispěl tak ke koncipování fi lozofi e kultury jako teorie 
hodnot – axiologie. 
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Ve 20. století je již fi lozofi e kultury, zvláště studium kulturních hodnot, 
nedíl nou součástí většiny fi lozofi ckých směrů. Rickert chápal kulturu jako 
způsob lidské existence. Dějiny lidstva ztotožnil s procesem realizace hodnot 
v kulturních statcích („Kulturgut“). Tyto kulturní statky vymezil velmi široce. 
Zahrnul do nich vědu, rodinu, náboženství, umění, stát, ekonomiku a sféru 
takových mezilidských vztahů, jakými jsou láska a přátelství. Po dle Rickerta 
je kultura protikladná k přírodě: „buď jako něco, co vytvořil člověk jednají cí 
ve shodě s cíli o uznané hodnotě, nebo je-li něčím předem existujícím – jako kul-
tivovaná s ohledem na hodnoty, které jsou jí připisovány... Ve všech kulturních 
jevech je ztělesněna nějaká člověkem uznávaná hodnota.“ (Rickert 1915: 47). 

Ve 20. století se s  nejrůznějšími teoriemi kultury můžeme setkat na 
půdě takových fi lozofi ckých směrů jako jsou existencialismus, feno menologie, 
personalismus, pragmatismus a realismus. Avšak za celou dobu, co se fi lozofi e 
výzkumem kultury zabývá, nesjed notila se ani v rovině přístupů ke kultuře, 
ani v jednoznačném vymezení jejího rozsahu či obsahu. 

Speciálně vědní dimenze pojmu kultura 

Paralelně s vývojem přístupů k pojmu kultura ve fi lozofi i lze sledovat 
proměny pojmu kultura na půdě speciálních vědních disciplín. Redefi nování 
původního hodnotícího významu pojmu kultura a zrození moderního 
globálního antro pologického pojetí kultury je spjato s dílem německého 
kulturního historika Gustava Friedricha Klemma (1802-1867). Vydání jeho 
desetisvazkových Všeobecných kul turních dějin lidstva (1843-1852) a dvou-
svazkové Všeobecné vědy o kultuře (1854-1855) znamená výrazný zvrat 
v používání pojmu kultura ve speciálních vědách. Klemmovo vymezení kultury 
lze považo vat za prototyp klasických antropologic kých popisných výčtových 
defi nic kultury: „Usiluji o to, abych prozkoumal a určil postupný vývoj lidstva 
od jeho nejneumělejších... prvních počátků, až po or ganické vytváření národů 
ve všech ohle dech, to jest co se týče zvyků, znalostí a obratností, domácího 
a veřejného živo ta v míru i ve válce, náboženství, vědění a umění.“ (Klemm 
1843-1852: 21). Klemmova schopnost zevšeobecňovat a teoretizovat byla 
omezena, neboť usiloval především o popis faktografi ckého materiálu. Proto 
ve svých knihách věnoval pozornost zejména materiální bázi kultury. 

Klemmův zájem o historické artefakty a vývoj materiálních 
technologií souvisel se skutečností, že po dlouhá léta systematicky budoval  
přírodovědeckou, archeologickou a etnologickou sbírku. Inspirován archeologií 
a evolucionistickou teorií neustálého pokroku se pokoušel, prostřednictvím 
koncepce své sbírky i svých vědeckých prací, vědecky prokázat a zdůvodnit 
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nepřetržitý technologický vývoj na základě prokazatelných evolučních stadií 
(sekvencí). Věhlas Klemmovy sbírky a odborných knih přesáhl hranice 
Německa. Jeho přínos pro budování vědeckých sbírek etnologického typu 
ocenil například anglický generál, antropolog a archeolog August Henry 
Lane Fox Pitt Rivers (1827-1900), zakladatel slavného Pitt-Riversova muzea 
na univerzitě v Oxfordu, který často k doplnění svých vlastních evolučních 
typologických řad používal vyobrazení z Klemmových knih.  

Klemmovo  pojetí kultur ních dějin již v sobě obsahuje aspirace 
rodící se evolucionistické antropologie. Předmětem jeho zájmu byl člověk 
a kultura v kontextu evoluce lidstva.  Podle Klemma vývoj lidstva směřoval 
od raných lovecko-sběračských společenství přes  pastevectví a zemědělství 
ke  společnostem založeným na svobodě a podporujících rozvoj lidských 
schopností. Úkolem kulturní historie je postihnout pokrok v oblasti materiální 
základny společnosti a s ní spjatým vývojem vědy a umění. Při popisu 
konkrétních kultur, například amerických indiánských kmenů, Klemm užíval 
systémově propojený komplex deskriptivních pojmů, jimiž anticipoval přístup 
typický pro kulturní antropologii. Věnoval například pozornost oděvům, 
ornamentům, lovecké výzbroji, dopravním prostředkům, obydlím, nářadí 
a nástrojům, nádobám, statusovým artefaktům, náboženským předmětům, 
hudebním nástrojům, kresbám a malbám, nápisům a jazykovým projevům 
(Klemm 1843-1852: 357-358).  Již z tohoto výčtu je evidentní, že v díle Gustava 
Klemma se kulturní dějiny „rozpouštějí v etnografi i“ (Kroeber & Kluckhohn 
1952: 146).   Tento  způsob užívání pojmu kultura v sobě již zrcadlí požadavky 
rodících se empirických věd o člověku a společnosti. Význam kul tivování 
se zcela vytrácí, pozornost je věnována stavu a stadiím kultury.  V jis tém 
smyslu lze konstatovat, že Klemm dovršil první etapu konstituování moderně 
koncipovaných dějin kultury. Svým dílem navázal zejména na přístup Voltai-
ra a jeho práci Esej o mravech a duchu národů (1769). Klemm přiznává, že 
„to byl Vol taire, kdo první nechal stranou dynastie, posloupnosti králů a bitev, 
a hledal, co je v dějinách podstatné, totiž kulturu tak, jak se projevuje ve 
zvycích, ve způsobech víry a ve formách vlády“ (Klemm 1843-1852: 357-358).   

Po Klemmově vystoupení již nemůže být pochyb o uznání pojmu kultura 
v pra cích německy píšících historiků. O popu larizaci pojmu kultura na půdě 
dějin kultury se vedle W. H. Riehla a G. Freytaga za sloužil především švýcarský 
historik Jacob Christoph Burckhardt (1818-1897). Pod vlivem Hegelovy 
fi lozofi cké koncepce v práci Renesanční kultura v Itálii (1860) postavil kulturu 
jako ducha epochy do centra zkoumání světových dějin. Jeho teoretické 
názory na kulturu jsou obsaže ny v Úvahách o světových dějinách (1873). V této 
knize, která vznikla na základě univerzitních přednášek, je věnována pozor-
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              nost analýze vztahu státu, náboženství a kultury. V Burckhardtově koncepci 
kultura vystupuje jako „souhrn všeho toho, co k podpoře materiálního 
a jako výraz duchovně mravného života spontánně vzniklo, všechna družnost, 
všechny formy techniky, umění, básnictví a věd“ (Burckhardt 1971: 26). 

Druhá polovina 19. století proběhla ve znamení šíření pojmu kultura 
z Německa do ostatních zemí. V polovině 19. století pronikl tento pojem do 
Ruska. Na sklon ku 60. let již fi guruje jako významná kate gorie ve slavjanofi lsky 
orientované sérii článků (později v knize) ruského biologa a sociologa Nikolaje 
Jakovleviče Danilev ského (1822-1885) Rusko a Evropa (1869). Podle něho jsou 
pravými nositeli historic kého vývoje „kulturní a historické typy“, které stejně 
jako biologické organismy procházejí fázemi mládí, dospělosti, stáří a smrti. 
S ohlasy této analogie se setkává me ve 20. století v cyklických vývojových 
koncepcích  německého sociologa Oswalda Spenglera (1880-1936) a  britského 
historika Arnolda Toynbeeho (1889-1975). Vymezením kulturně-historických 
typů Da nilevskij vytvořil prototyp klasické teorie plurality kultur. Koncepce 
paralelně se vyvíjejících lokálních kultur vyrůstala z po znání, že evoluce 
neprobíhá po jedné přímé linii, ale že existuje velké množství rozmanitých 
kultur, které odpovídají různým formám existence a organizace lid ských 
společenství. 

V 60. letech 19. století v Anglii rozvířila hladinu mínění o užívání pojmu 
kultura polemika mezi Matthew Arnoldem a Joh nem Brightem. Bright chápal 
kulturu jako určitý stav klasického fi lozofi ckého vzdělání, zatímco Arnold 
v knize Kultura a anar chie (l869) zdůrazňuje především kreativní aktivitu 
vyvíjenou jednotlivcem při hledání doko nalosti: „Kultura je, anebo by měla 
být, sna žení a hledání dokonalosti... dokonalosti takové, o jakou usiluje 
kultura, krása a inte ligence, nebo jinými slovy - jejímiž hlavními rysy jsou 
laskavost a světlo.“ (Kroeber & Kluckhohn 1952: 29).   Arnoldova a Brightova 
koncepce kultury reprezentuje axiologicky orientovaný proud kulturolo-
gického myšlení, který navazuje na tradice osvícenského chápání kultury. O to 
je pozoruhodnější, že krátce nato anglický antropolog Edward Burnett Tylor 
(1832–1917), poučený německou etnogra fi í a historiografi í, koncentruje klasické 
Klemmovo pojetí kultury do první formální antropologické defi nice kultury: 
„Kultura neboli civilizace... je ten komplex ní celek, který zahrnuje poznání, 
víru, umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, 
jež si člověk osvojil jako člen společnosti.“ (Tylor 1958: 1). Tylorova defi nice 
kultury představuje počátek vědecké revoluce. Změnila vztah pojmu kultura 
k dosavadní teorii a metodologii spe ciálních věd o kultuře a učinila z něj nástroj 
kvalitativně nového přístupu ke studiu sociokulturních jevů. Vedle tradičního 
axiologického významu pojmu kultu ra se ve společenských vědách v první 
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polovině 20. století prosadil široce vymezený antropologický pojem kultury.  
K jeho přijetí došlo zejména v kulturní a sociální antropologii, archeologii 
a prehistorii kde sloužil k označení veškeré sféry lidských nadbiologických 
(superorganických, metabio logických) věcí a jevů typických pouze pro rod 
Homo. Studium kultury z antropolo gického hlediska není tedy již omezeno 
pouze na oblast pozitivních hodnot, které kultivují a humanizují člověka, ale 
zahr nuje třídu všech produktů lidské činnosti, jejichž prostřednictvím se 
člověk adapto val na vnější prostředí. Kultura z tohoto hlediska vystupuje jako 
specifi cky lidský adaptační nástroj přetváření světa člověkem. S odstupem 
času lze konstatovat, že Tylorova defi nice kultury nikdy nezestár la, ale naopak 
se stala výchozím bodem většiny antropologických teorií kultury. 

Typologie pojmu kultura

 Zrození antropologického pojetí kultury ovšem neznamenalo zánik 
a opuštění tradičního axiologického (hodnotícího) významu tohoto pojmu. 
Ve fi lozofi i, uměnovědních disciplínách i běžném jazyce se i nadále často 
používá pojmu kultura v jeho původním, humanistickém hodnotícím smyslu. 
Obecně lze konstatovat, že v současné odborné literatuře převládají tři základní 
přístupy k vymezení rozsahu a obsahu pojmu kultura:

1. Tradiční axiologické pojetí kultury vycházející z humanistické 
a osvícenské tradice používání tohoto pojmu ve fi lozofi i a uměnovědách. 
Axiologická koncepce kultury je výrazně hodnotící. Omezuje rozsah 
třídy kulturních jevů pouze na sféru pozitivních hodnot, které přispívají 
ke kultivaci a humanizaci člověka a k progresivnímu rozvoji lidské společnosti. 
Do kultury jsou tak tradičně zahrnovány zejména takové oblasti duchovních 
hodnot společnosti jako umění, věda, literatura, osvěta, výchova, ušlechtilé 
a pokrokové ideje apod.

2. Globální antropologické pojetí kultury zahrnující do kultury nejen 
pozitivní hodnoty, ale všechny nadbiologické prostředky a mechanismy, 
jejichž prostřednictvím se člověk jako člen společnosti adaptuje k vnějšímu 
prostředí. Antropologické pojetí kultury nemá hodnotící funkci. Díky tomu 
lze charakterizovat a klasifi kovat různá společenství v čase a prostoru podle 
jejich specifi ckých kulturních prvků a komplexů. To umožňuje komparativní 
výzkum sociokulturních systémů (kultur, subkultur, kontrakultur) v čase 
a prostoru. Být kulturním antropologem z tohoto hlediska znamená studovat 
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způsob života typický pro určitou společnost. Antropologické pojetí kultury 
chápané jako systém artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí sdílených 
a předávaných členy určité společnosti se prosadilo zejména v sociální 
a kulturní antropologii, archeologii, etnografi i, etnologii, sociologii, psychologii 
a kulturologii.

Tabulka 3 - Třída kulturních jevů

které jsou

interiorizovány
a  exteorizovány

sdíleny členy určité 
společnosti 

předávány v čase 
a prostoru

Globální antropologické vymezení kultury předpokládá, že kulturu tvoří 
materiální produkty cílevědomé práce (artefakty), naučené vzorce chování 
(sociokulturní regulativy) a myšlenkové systémy (ideje).

3. Redukcionistické pojetí kultury zahrnuje velké množství přístupů, 
pro které je typická snaha omezit rozsah pojmu kultura pouze na určitý výsek 
sociokulturní reality. Snaha vymezit antropologický pojem kultury tak, aby 
zahrnoval méně a odhaloval více, je charakteristická například pro přístupy 
rozvíjené v rámci směrů současné kognitivní a symbolické antropologie. 
V protikladu ke globálnímu pojetí kultury jsou rozvíjeny zejména sémiotické 
přístupy, které redukují pojem kultura na systém znaků, symbolů a významů 
sdílených členy určité společnosti.

Atributy a funkce kultury – antropologická perspektiva

Kultura, vymezená jako systém artefaktů, sociokulturních regulativů 
a idejí, vykazuje celou řadu specifi ckých charakteristik a s nimi spjatých funkcí. 
Již američtí antropologové Kroeber a Kluckhohn ve své slavné práci Kultura: 
kritický přehled pojmů a defi nic (1952)  konstatovali, že kultura je „produkt, 
je historická, zahrnuje ideje, vzorce a hodnoty, je selektivní, lze se jí učit, je 

Kulturní artefakty

Materiální produkty 
lidské činnosti

obyčeje mravy

tabuzákony
symbolické a kognitivní 

systémy

Sociokulturní regulativy Ideje  a kulturní vzorce 
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založena na symbolech a je abstrahována z chování a z produktů chování“ 
(Kroeber & Kluckhohn 1952: 157). Kultura jako specifi cký multifunkční 
systém nadbiologických prostředků a mechanismů, jehož prostřednictvím se 
lidské populace adaptují na vnější prostředí, má řadu atributů, které umožňují 
pochopit specifi ku lidské existence a evoluční úspěch rodu Homo.

Kultura je naučená, sdílená a kolektivní 

Lidé si kulturu, vystupující v podobě artefaktů, sociokulturních regulativů 
a idejí, osvojují v průběhu socializace a enkulturace. Kultura z tohoto hlediska 
představuje negenetický naučený program determinující lidské chování 
a prožívání. Lehkost, s níž lidé interiorizují kulturu své  společnosti, vyplývá 
z unikátní a jedinečné schopnosti příslušníků druhu Homo sapiens „učit se 
kultuře“. Člověk je svým genetickým potenciálem disponován k tomu, aby si 
kulturu osvojoval v průběhu sociálního učení. Základem enkulturace je přenos 
kulturních hodnot, norem a idejí, charakterických pro určitou společnost, 
z  jedné generace na další generaci. Jedná se o celoživotní proces osvojování 
kultury, v jehož průběhu člověk nabývá kulturní kompetence a dosahuje 
sociokulturní adaptace. Lidská  kultura není vrozená, zděděná ani instinktivní, 
ale je naučená a kolektivně sdílená. 

Problematice enkulturace věnoval pozornost americký kulturní 
antropolog Melville Jean Herskovits (1895-1963). Ten do pojmu enkulturace 
zahrnul všechny projevy naučeného chování a získávání sociokulturních 
zkušeností, jimiž se člověk odlišuje od subhumánních bytostí. Enkulturace 
nastává v okamžiku narození člověka a pokračuje až do jeho smrti. 
Enkulturace představuje způsob osvojení si způsobu života, jenž je typický pro 
danou společnost. Enkulturace má jak komplexní, tak selektivní charakter, 
neboť se sice promítá do všech oblastí kultury, avšak nikdy u jedince neústí 
v poznání celého kulturního systému, ale pouze jeho určitých oblastí 
a dimenzí. Tato selektivita je dána především statusem jednotlivce -  jeho pozicí 
v sociální struktuře. Enkulturace probíhá v různých typech sociálních skupin 
za účasti různých sociálních institucí. V dětském věku hraje rozhodující roli 
především rodina, v průběhu dospívání však její vliv klesá a roste význam 
sekundárních institucí a sociálních skupin. Vedle sociální zkušenosti 
a primárních a sekundárních institucí, hrají v moderní společnosti stále 
větší roli také prostředky masové komunikace jako jsou tisk, rozhlas, fi lm, 
televize a internet.   Proces enkulturace probíhá na vědomé (výchova a učení, 
záměrné pozorování a vědomá nápodoba) a nevědomé (mimovolná percepce 
a nápodoba) úrovni. Stejně jako se vzájemně odlišují kultury a jejich repertoáry 
chování, tak se odlišují enkulturační procesy. Jejich specifi cká forma souvisí 



131

s unikátním souborem artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí, které 
tvoří základ dané kultury. Například potřeba spánku nebo jídla je obecně 
determinována biologicky, konkrétní způsob uspokojování těchto potřeb 
ale variuje od kultury ke kultuře v závislosti na sdíleném „negenetickém 
kulturním soft waru“, jímž daná společnost disponuje. (Claessens 1972, Bailey 
& Peoples 1988, Kottak 1991, Soukup 2004, Kron 2009).

V průběhu enkulturace se jednotlivec prostřednictvím sociálního učení 
postupně transformuje z člověka jako biologické bytosti v bytost sociokulturní. 
Enkulturační procesy se vždy vztahují ke konkrétní společnosti a prakticky 
se kryjí s procesem socializace. Tu lze vymezit jako  včleňování jednotlivce 
do systému společenských vztahů a osvojování si kulturně vymezených 
sociálních rolí. V průběhu socializace a enkulturace se uplatňuje jak princip 
generalizace (reakce na určitý podnět nebo situaci, která se objevuje při 
podobném podnětu nebo v podobné situaci), tak princip diferenciace 
(progresivní redukce generalizace vedoucí k selektivnímu zpevňování). 
V procesu sociálního učení jedinec interiorizuje systém hodnot a norem, vzorců 
chování, motivační orientace a symboly, které se podílejí na utváření sociálně 
zralé a rozvinuté diferenciované osobnosti. Současně jednotlivec aktivně 
participuje na utváření adekvátního obrazu o sobě samém (self koncept), který 
je předpokladem objektivní seberefl exe. Tato stránka socializace se označuje 
jako personalizace. Člověk se stává nejenom součástí společnosti, ale také 
jedinečnou a aktivní osobností (Rosman & Rubel 1995, Barret et al. 2007, 
Petrusek 2008). 

Významným atributem kultury je,  že představuje sdílenou a kolektivní 
třídu věcí a jevů. Kultura je výsledkem lidské činnosti a sociální interakce, 
který je kolektivně produkovaný, reprodukovaný a osvojovaný. Jedná se 
o integrovaný systém artefaktů, naučených a kolektivně sdílených vzorců 
chování, hodnot, norem, očekávání, způsobů myšlení a jednání. Kultura 
vystupuje jako společný jmenovatel, který umožňuje jednotlivcům vzájemně 
komunikovat, společně pracovat ve skupině a institucionalizovaným způsobem 
uspokojovat své potřeby. Ve chvíli, kdy se ale ocitneme ve společnosti, jejíž 
příslušníci sdílí odlišné kulturní kódy, dochází k neporozumění nebo 
kulturnímu šoku. Například v našem kulturním prostředí je pokývání hlavou 
považováno za nonverbální projev souhlasu. Toto gesto ale nemá ve všech 
kulturách stejnou platnost. V Bulharsku tentýž pohyb nevyjadřuje souhlas 
nýbrž nesouhlas. Skutečnost, že lidé sdílí stejnou kulturu, jim umožňuje 
správně interpretovat chování druhých a generovat žádoucí chování v souladu 
s jejich implicitním očekáváním. Kultura v tomto vymezení neoznačuje 
připsanou vlastnost jednotlivců „per se“ (samo o sobě), ale jednotlivců jako 
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členů společnosti (Keesing 1981, Bailey & Peoples 1988, Kottak 1991). 

Kultura je normativní, regulativní a institucionalizovaná 

Další významnou charakteristikou kultury je, že ve společnosti plní 
normativní a regulativní funkci. Vedle materiální a ideové báze je nedílnou 
součástí každé kultury  soubor sociokulturních regulativů, které jsou sdíleny 
a předávány členy společnosti v čase a prostoru. Sociokulturní regulativy 
stimulují, limitují a determinují způsob života a kontrolují průběh standardních 
sociálních interakcí ve společnosti. 

 Každá kultura disponuje sociokulturními regulativy jako jsou obyčeje, 
mravy, zákony a tabu. Jedná se o kontrolní mechanismy, jejichž prostřednictvím 
je regulováno lidské chování a prožívání v různých oblastech kultury. 
V případě, že se lidé chovají v souladu se sdílenými sociokulturními regulativy, 
je jejich jednání pozitivně oceňováno, pokud ale tyto kulturní vzorce porušují, 
jsou sankciováni.  Existenci, stabilitu a fungování kulturních systémů, včetně 
usměrňování jejich dalšího vývoje, zajišťují zejména instituce jako relativně 
stálý, v dané společnosti nebo skupině uznávaný soubor pravidel, předpisů 
a norem. Instituce se podílí na zachování integrity společnosti, zachování 
sociálního řádu a uspokojování potřeb. 

 Každá společnost je založena na určitém normativním řádu, který 
zahrnuje soubor formálních předpisů a neformálních očekávání. Normativní 
řád  stanovuje chování členů dané společnosti. V kontextu normativního 
řádu a struktury institucí jsou vymezeny sociální role a statusy (pozice, jíž 
člověk zaujímá v sociálním systému). Sociální role je spjata s normami 
dané společnosti a očekáváním jejích členů. Společnost vyžaduje, aby každý 
jednotlivec plnil své  role v souladu se statusy, které ve společnosti zaujímá 
a jež si osvojil v  procesu socializace a enkulturace (Petrusek 1985, Soukup 2004). 
Chování jednotlivců, které je v souladu s normativním řádem společnosti, 
označujeme jako chování institucionalizované (chování schválené). Chování 
jednotlivců, které je v rozporu s normativním řádem společnosti, označujeme 
jako chování neinstitucionalizované (chování neschválené). Lze jej rozlišit na 
radikální neinstitucionalizované chování, které je právně postižitelné a mírné 
neinstitucionalizované chování, které nevstupuje do rozporu s žádnou právní 
normou, neboť je považováno za sociálně neškodné.  Relativně uznávané, 
stabilní a sociálně integrované formy chování jsou kontinuálně utvářeny 
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v procesu institucionalizace. Institucionalizováno může být chování, které se 
opakuje a disponuje určitými pravidly. Předmětem procesu institucionalizace 
se může stát i sociálně neschvalované jednání, sociálně konfl iktní jednání 
nebo sociálně neobvyklé jednání. Institucionalizace tří výše uvedených forem 
chování je spjatá s funkcí pojistného „sociálního ventilu“. Ten představuje typ 
pozitivní regulace původně neschváleného (deviantního) chování, které je 
integrováno do struktury daného společenského uspořádání za účelem jeho 
sociální kontroly (Petrusek 1985). 

Kultura je adaptivní i neadaptivní

Kultura vznikla v průběhu evoluce lidského rodu jako specifi cká třída 
prostředků a mechanismů, jejichž prostřednictvím se člověk jako člen 
společnosti adaptoval k vnějšímu prostředí. Dokladem geneze materiální báze 
kultury jsou primitivní paleolitické kamenné nástroje (oldowanská industrie), 
které začali před 2,6 až 2,5 miliony let vyrábět ranní zástupci rodu Homo. Během 
dalšího vývoje lidé neustále rozšiřovali spektrum materiálních technologií 
a postupně přetvářeli původní přírodu do podoby umělého prostředí, které 
zcela změnilo tvář naší planety.

 Podle německého antropologa a fi lozofa Arnolda Gehlena (1904-1976) 
se člověk rodí jako nespecializovaná, nehotová a nedostatková bytost, jež si 
musí své životní prostředí vytvářet. Lidská existence závisí na schopnosti 
přetvářet živou přírodu v umělou přírodu (druhá příroda) - kulturu, která 
kompenzuje jeho nedostatečnost v přirozených podmínkách. Specifi cký 
svět kultury (svět lidí) odlišuje od světa přírody (svět zvířat) skutečnost, že 
je výsledkem cílevědomé lidské činnosti. Tento lidský produkt se nakonec 
stává tím, co člověka formuje. Člověk je na straně jedné tvůrcem a na straně 
druhé výtvorem své kultury. Při formování člověka sehrávají prvořadou úlohu 
instituce, které zajišťují sociální řád, stabilitu chování a nahrazují nedostatky, 
které vyplývají z biologické konstituce člověka. Podle Gehlena představuje 
kultura „hnízdo“, jež si člověk vytváří, aby mohl přežít v nepřátelské přírodě 
(Gehlen 1972, 1997).  

Adaptace člověka prostřednictvím kulturních prostředků a mechanismů 
ovlivňuje způsob výroby nástrojů, získávání potravy, využití zdrojů energie, 
uspokojování potřeb a organizaci sociálních vztahů. Každá kultura disponuje 
materiálními technologiemi, které lidem umožňují získávat suroviny 
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a energii z přirozeného prostředí. S tím související rozhodovací procesy by 
měly probíhat organizovaně, systematicky a ve prospěch skupinové solidarity. 
V průběhu evoluce lidského rodu se ale setkáváme s růstem negativních 
projevů existence kultury. Antropologové v této souvislosti konstatují, že 
kultura je adaptivní i neadaptivní. Zejména ve 20. století expanze materiální 
technologické báze západní civilizace nevratně poškozuje přírodu a v řadě 
svých důsledků se obrací proti člověku. Ničení životního prostředí může ve 
svých důsledcích ochromit hospodářský systém mnoha zemí, vést k vyčerpání 
řady strategických přírodních zdrojů a zhroucení celých ekosystémů. 
K poklesu funkčnosti a růstu maladaptivity kulturních systémů přispívají 
také demografi cké, politické a ekonomické faktory, které nemá lidstvo zcela 
pod kontrolou a které se vyvíjejí podle svých vlastních zákonů jako jev „sui 
genesis“. Mnoho vědců v této souvislosti upozorňuje na hypertrofi i materiální 
báze lidské kultury a neřiditelnou akceleraci technologického pokroku. 
Ekonomická a politická převaha Západu nad rozvojovými zeměmi v mnoha 
případech vedla k vyčerpání lokálních ekosystémů. Destruktivní vliv kultury 
na přírodu se odrazil na stále větším množství vymírajících druhů rostlin a 
živočichů. Například afričtí pytláci vyvražďují slony a vyvážejí slonovinu, která 
se používá ve zlatnictví, uměleckém řezbářství a při výrobě kulečníkových 
koulí a pianových klávesnic. Jen v průběhu 80. let 20. století poklesla populace 
afrických slonů z 1,5 milionu na 500 tisíc. Neméně fatální pro osud celého 
lidstva může být kácení tropických pralesů nebo znečišťování životního 
prostředí. Každá změna dává vzniknout novým kulturním vzorcům, z nichž 
některé mohou být maladaptivní a ohrožovat stabilitu lidských společností. 
Navíc kulturní vzorce, které mohou být adaptivní z hlediska euroamerické 
kultury, mohou z hlediska lokálních kultur vystupovat jako neadaptivní nebo 
destruktivní (Kottak 1991, Boyd & Richerson 2005). 

Kultura je negenetická a symbolická
 

V období mladého paleolitu se materiální základna lidské kultury 
rozšířila o symbolickou bázi. Artefakty již neplnily pouze technologickou 
funkci ale stávaly se stále více znaky - něčím, co stojí místo něčeho jiného. 
Na evoluční scéně se objevila nová vrstva reality, svět symbolů a významů, 
které ve stále větší míře lidem umožňovaly kvalitativně novým způsobem 
chápat, interpretovat a organizovat fyzický a sociální svět. Symbolickou 
dimenzi každé kultury reprezentuje lidský jazyk, který je možné vymezit jako 
znakovou soustavu, která slouží ke komunikaci. Jazyk a další formy symbolické 
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komunikace umožňují lidem vytvářet a předávat ideje na negenetické bázi 
(Hammond 1975, Kottak 1991, Petrusek 1985). Americký kulturní antropolog 
Cliff ord Geertz (1926-2006) označil kulturu za „historicky předávaný vzorec 
významů obsažených v symbolech, systém zděděných pojetí vyjádřených 
v symbolické formě prostředky, kterými lidé komunikují, zachovávají 
a rozvíjejí svou znalost života a postoj k němu“ (Geertz 2000,: 105). Každá 
společnost prostřednictvím symbolizace jako specifi cky lidského způsobu 
vztahování se ke světu vytváří a udržuje kulturu. Sociální učení závisí na 
rozvoji lidské schopnosti porozumět symbolům a znakům a aplikovat tento 
specifi cký systém symbolického myšlení. Jednotlivci si v procesu socializace 
a enkulturace osvojují nejenom kulturní dědictví a tradice, ale také předem 
stanovený systém myšlení a symbolů, který pomáhá řídit jejich chování, 
interpretovat zkušenosti a klasifi kovat svět (Howard 1996, Moore 1997).

 Za základní jednotku negenetické kulturní transmise (přenosu) 
a jednotku imitace (napodobování) je označován mem (také kulturgen). 
Jedná se o jakoukoliv jednotku informace, jež může být přechovávána v mysli 
a přenášena na další organismy prostřednictvím sociálního učení. Pojem 
mem uvedl v roce 1976 do odborné literatury britský evoluční biolog, etolog 
a zoolog Clinton Richard Dawkins (narozen 1941) v knize Sobecký gen 
(Dawkins 1998). Teorii memů  dále tvořivě rozpracovala britská spisovatelka 
Susan Jane Blackmoreová (narozena 1951) v práci Memetický stroj (1999).  
Dawkins mnohé ze svých myšlenek později modifi koval v publikaci Rozšířený 
fenotyp: gen jako jednotka selekce (1982). 

 Dawkins se v koncepci memů inspiroval modelem kultury, který 
předložil americký antropolog F. Ted Cloak (narozen 1931). Ten rozlišil 
i-kulturu a m-kulturu. I-kultura představuje soubor kulturních instrukcí, 
které jsou obsaženy v centrálním nervovém systému. M-kultura zahrnuje 
vztahy v materiální struktuře, jež se řídí kulturními instrukcemi, nebo 
změny v materiální struktuře, které jsou důsledkem těchto instrukcí. Mem, 
jako jednotka informace nebo soubor instrukcí uložených v lidské mysli, tak 
v sobě zrcadlí i-kulturu. M-kulturu Dawkins refl ektoval v působení memu 
a důsledcích jeho působení, jehož výsledkem je objektivovaná podoba 
kulturních artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí (Cloak 1968, Cloak 
1975, Dawkins 1999, Boden 2006). 

Při studiu kultury je proto nezbytné rozlišovat mezi memy a jejich 
produkty - fenotypovými efekty. Na rozdíl od memů uložených v mysli, jsou 
jejich fenotypové efekty empiricky registrovatelné, neboť vystupují v podobě 
slov, hudby, obrazů, artefaktů, zvyků, obyčejů, dovedností apod. Pouze v této 
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exteriorizované podobě fenotypových efektů, mohou být memy vnímány 
a osvojovány jinými osobami. Za depozitář memů slouží nejenom lidská 
mysl, ale také knihy, patentované dokumenty, počítače a další replikátory 
informací. Fenotypový efekt umožňuje, aby memy vstupovaly do mysli 
příjemce, kde jsou vytvářeny jejich více či méně přesné kopie. Tyto kopie 
jako potenciální negenetické programy mohou úspěšně produkovat další 
osobité fenotypové efekty a v konečném důsledku vést ke vzniku dalších kopií 
negenetických informací v myslích dalších lidí. Lidé tak představují kopírovací 
stroje („memetické stroje“), které umožňují memům jejich replikaci a šíření 
v rámci kulturní evoluce. To probíhá bez kvantitativního, časového nebo 
technického omezení na úrovni horizontální (mezi libovolnými vrstevníky) 
a vertikální (mezi různými generacemi). Samotná lidská mysl tak představuje 
kulturou modifi kovaný fenomén. Jeho tvůrci jsou memy, které si v lidské 
mysli vytvářejí adekvátní prostředí pro svou vlastní existenci. Proto veškeré 
možnosti svobodného výběru budou a jsou výsledkem specifi cké genetické a 
memetické minulosti jednotlivce (Dawkins 1998, Blackmoreová 2001, Brodie 
2004, Dokulil in Nosek 2004, Havlík in Nosek 2004, Barret et al. 2007). 

Pokud je mem schopen přesně replikovat informace a řídit se kulturními 
instrukcemi, obsaženými v replikovaných informacích, může se šířit stejně 
účinně jako viry. Memy se tak  vyznačují nakažlivostí a působí jako parazitující 
a infi kující entita lidské mysli. Tato nákaza je neutrální vůči pravdivé nebo 
klamné myšlence a posuzuje se podle účinků, vyvolaných v okruhu jejího 
přenosu (Dawkins 2003, Brodie 2004, McGrath 2008).  

Vedle konkrétních memů existuje také soubor vzájemně spojených memů 
zvaný memplex (například náboženství, umělecký směr, vědecké paradigma), 
který existuje ve společnosti ideálního selekčního prostředí (Dawkins 1998, 
Blackmoreová 2001, Fajkus in Nosek 2004). Míru působení a vlivu memů lze 
ilustrovat následujícím tvrzením: „Memy se staly nástroji, s jejichž pomocí 
myslíme“ (Blackmoreová 2001,: 38).  Z tohoto hlediska lze na kulturu pohlížet 
jako na soubor memplexů, zajišťujících horizontální a vertikální přenos 
negenetických informací, který je základem kulturní evoluce. Na úrovni 
jednotlivce probíhá přenos memů sociálním učením jako součást procesů 
socializace a enkulturace.
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Kultura je nadindividuální, superorganická a historická  

Podle řady antropologů kultura představuje autonomní vrstvu reality, 
která se vyvíjí podle svých vlastních principů a zákonů. Ve vztahu k jednotlivci 
je nadindividuální a superorganická. Tím, že vystupuje v podobě komplexního 
negenetického programu, který sdílí příslušníci určité společnosti, dokáže na 
jednotlivce vytvářet sociokulturní nátlak, jehož prostupující moc a míru si 
lidé často neuvědomují. Kultura jako nadindividuální, vnější a na jednotlivci 
nezávislý fenomén limituje, stimuluje a  determinuje způsob života, zvyky, 
sociální interakce, chování a prožívání příslušníků dané společnosti. Její 
organizační a adaptační princip podléhá jiným zákonům než svět anorganické 
a organické přírody (Kroeber 1952, Ewald & Schwartz 1968).

 Superorganickou teorii kultury rozpracoval americký kulturní antropolog 
Alfred Louis Kroeber (1876-1960), který ji označil za samostatnou dimenzi 
a zároveň nejvyšší jevovou vrstvu skutečnosti. Výzkumem kultury jako 
svébytného jevu „sui genesis“, který se vyvíjí podle svých vlastních zákonů, 
se věnovala také americká kulturní antropoložka Ruth Fulton Benedictová 
(1887-1948). Podle této antropoložky je systém kulturních vzorců integrován 
kolem jedné dominantní konfi gurace, která vtiskuje kultuře její jedinečnou 
a neopakovatelnou podobu. Kulturu za  relativně autonomní vrstvu reality 
považoval také americký kulturní antropolog Leslie Alvin White (1900-
1975). Podle Whita lidé kulturu neovládají, neboť kulturní systémy žijí svým 
vlastním životem a řídí se vlastními principy a zákony bez ohledu na lidské 
potřeby. Tato krajně pesimistická vize kultury, kterou označujeme jako teorii 
kulturního fatalismu, nás nutí k zamyšlení nad průběhem evoluce kultury 
v podmínkách současného světa. K paradoxům lidské existence totiž patří 
skutečnost, že člověk je jak tvůrcem, tak produktem  superorganického světa 
kultury.  

Zdrojem determinující síly kultury je také její historičnost. Základem 
současné kultury jsou osvědčené znalosti a technologie předchozích generací, 
které tvoří základ kulturního dědictví. Z této perspektivy kultura představuje 
negenetickou paměť lidstva, jejímž prostřednictvím je zajišťována kulturní 
kontinuita. Hybnou silou kulturní evoluce je nepřetržitá transmise kulturních 
prvků a komplexů v čase a proces neustálé kulturní inovace, která expanzivně 
rozšiřuje potenciál lidské kultury a akceleruje vývoj současné civilizace. 
Otázkou ovšem zůstává, zda lidé získají kontrolu nad kulturními systémy nebo 
jejich  živelný vývoj povede k destrukci naší planety. 
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Zánik a revitalizace lokálních kultur

Václav Cimbál
katedra kulturologie FF UK v Praze

V textu budeme sledovat rozpad lokálních kulturních a etických systémů 
a jejich nahrazování novými kulturními řády a civilizačními systémy v moderním 
a postmoderním světě. V první části textu probereme rozdíl mezi tradiční 
a moderní společností a seznámíme čtenáře se základními pojmy vztahujícími 
se k této problematice. V druhé části se pak budeme věnovat rozkladu tradičních 
kultur. Dále se zaměříme na revitalizace tradičních kultur a etnik. Pozornost 
bude zaměřena nejenom na pozitivní, ale též na negativní aspekty revitalizace 
tradičních kultur a etických systémů. 

Rozdíl mezi tradiční a moderní společností lze chápat pouze na úrovni 
sociální, na úrovni organizace společnosti a jejích institucí. Mnoho autorů 
jde však při srovnávání tradičních a moderních společností dále a rozdíl 
mezi nimi spatřují na hlubší úrovni. Jedním z autorů, kteří tuto hlubší 
diferenciaci rozpoznali a popsali, byl švýcarský psycholog Carl Gustav Jung, 
který napsal, že civilizace1 je vždy plodem rozumu, intelektu, zatímco kulturu 
tvoří duch, který není nikdy omezen vědomím jako intelekt, ale je obsažen 
a utvářen i v nevědomí. Jiným autorem, kterého zde budeme jmenovat, 
a který pracuje s obdobně hlubším nazíráním rozdílu mezi tradiční kulturou 
a moderní společností (civilizací) je Paul Ricoeur. Ten hovoří ve vztahu 
k tradičním kulturám o tvůrčím jádru, které určuje naše chápání života, které 
označuje jako etické a mytické jádro lidstva. Toto jádro je podle něj, spolu 
s tradičními kulturami, ohroženo šířením moderní civilizace a s ním spjatou 
univerzalizací2. V souladu s tehdy probíhající diskusí o masové kultuře vnímá 
moderní universální kulturu jako úpadkovou a hovoří o podkulturní úrovni 
na níž se moderní lidstvo zastavilo. Moderní civilizaci však Ricoeur nevnímá 
pouze negativně, v určitých oblastech v ní vidí vzestup lidstva a to je důvod 
proč nenabádá k jejímu zavržení, ale k cestě na níž by se moderní a tradiční 
navzájem doplňovalo.  Proto lze na Paula Ricoeura do jisté míry pohlížet 
jako na myslitele, který do jisté míry předjímal pozdější snahy o revitalizaci 
tradičních kultur a jejich zapojení do moderní civilizace.  

V textu budou zohledněny obě roviny vztahu tradičních kultur a moderní 
společnosti, tedy jak rovina sociálních institucí a jejich funkcí, tak rovina, z níž 
tyto instituce vyvěrají. Rozdíl mezi oběma druhy společností lze na této druhé 
úrovni vyjádřit následujícími protiklady – rozum x cit, řád x systém, symbol 
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x znak, interpretace x vysvětlení. Zároveň však musí být v textu zohledněn 
posun, k němuž v posledních desetiletích 20. a v prvním desetiletí 21. století 
došlo, a jímž je, v některých oblastech života, odklon od racionality a příklon 
k citu a emocím, odklon od objektivního k subjektivnímu, odklon od textu 
k obrazu. Vývoj, který je podobně jako řada jiných soudobých jevů nahlížen, 
kromě jiného z důvodu malého odstupu, různými mysliteli diametrálně odlišně. 
Z jednoho úhlu pohledu je veleben jako překonání omezení moderny, z jiného 
naopak jako další zplošťování globální kultury, s tím že nově vznikající obrazy 
nemají oporu v hlubších psychických a kulturních rovinách, dokonce nemají 
žádný vztah k realitě. Obavu z tohoto vývoje vystihuje francouzský sociolog 
Jean Baudrillard, když říká, že současná doba je charakteristická nadprodukcí 
znaků.   

1. Tradiční a moderní společnost

Pojem tradiční společnost se vžil jako souhrnné označení společností 
předcházejících společnost současnou, označovanou jako moderní. Oba 
pojmy jsou značně abstraktní a skrývají pod sebou celou řadu rozličných 
a specifi ckých sociálních uskupení. Existují proto další, jemnější klasifi kace. 
Zde zmíníme pouze klasifi kaci navrhovanou britským sociologem Anthony 
Giddensem, který tradiční společnosti dělí na:

a) Lovce a sběrače

b) Pastevce a zemědělce

c) Tradiční státy

V případě moderní společnosti pak uvádí běžně užívané členění na:

a) První svět

b) Druhý svět

c) Třetí svět

Příklad 1

1. Tradiční společnosti

a) Lovci a sběrači
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Obživu získávali lovem, rybařením a sbíráním jedlých rostlin rostoucích ve 
volné přírodě. 

Žili v malých tlupách nebo kmenech většinou nepřesahujících 30 – 40 
osob. 

Vzhledem k tomu, že jsou často v pohybu a v rámci svého teritoria se 
přesouvají z místa na místo, nemohou tito lidé hromadit velký či větší majetek. 
To je důvod proč v těchto skupinách nevzniká majetková nerovnost. Společenská 
diferenciace je tak založena především na věku a pohlaví.  Muži se věnují lovu, 
ženy sběru, vaření a péči o děti. Zásadnější rozhodnutí týkající se celé skupiny 
přijímá „rada starších“ popřípadě na něm participují všichni dospělí muži. 

Příkladem lovců a sběračů jsou např. konžští pygmejové Mbuti, či 
kalifornští Šošonové. První z uvedených kmenů obývá hojností potravy oplývající 
prales ve středním Kongu, druzí naopak vyprahlou kalifornskou velkou pánev, 
kde získávání potravy vyžaduje značné úsilí. V současnosti žijící kmeny lovců a 
sběračů obývají většinou takovéto nehostinné oblasti a proto mezi antropology 
přežíval po dlouhou dobu názor, že materiální nouze je neoddělitelným atributem 
všech těchto kultur. Tento názor vyvrátil až Marshall Sahlins, který upozornil na 
to, že lovci a sběrači byli moderní civilizací vytlačeni z bohatších oblastí, které 
dříve obývali. To jim poskytovalo dostatek potravy, a je pravděpodobné, že prací 
nutnou k obstarání živobytí trávili méně času než je průměrná pracovní doba 
moderního člověka. 

b) Pastevci a zemědělci

Ke způsobu obživy založenému na chovu domestikovaných zvířat či 
pěstování kulturních plodin se začaly některé kmeny lovců a sběračů uchylovat 
přibližně před 20 000 lety. O tom proč k tomu došlo, existuje řada hypotéz, žádná 
však není zcela uspokojivá.    

Pastevci

Také pastevci kočují v průběhu roku z místa na místo v rámci určitého 
teritoria, které je však podstatně rozsáhlejší než v případě lovců a sběračů. Ani 
příslušníci těchto společností neshromažďují rozsáhlé majetky, i když jejich život 
není tak prostý jako v případě lovců a sběračů. Díky stálému přísunu potravy 
mohou být tyto společnosti značně rozsáhlé, některé dosahují až čtvrt milionu 
členů. 

Činnost těchto společností není omezena na pastevectví, věnují se také 
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obchodu a některé z nich válčení. V pasteveckých společnostech již vzniká 
výraznější majetková a mocenská nerovnost.

Jako příklad pastevecké společnosti uvedeme Nuery v jižním Súdánu, jejichž 
kulturu studoval ve 20 letech 20. století Edward Evans-Pritchard. V té době čítala 
jejich populace zhruba 200 tisíc jedinců. Žili však v oddělených kmenech, které 
nezastřešovala žádná nadřazená organizace. Základem hospodářství byl chov 
hovězího dobytka doplněný pěstováním některých plodin. Dobytek zaujímá 
v jejich kultuře ústřední pozici, národy nevlastnící dobytek Nuerové hluboce 
pohrdají.

Zemědělci

Skutečně zemědělským společnostem předcházely společnosti hortikulturní, 
neboli kultury zahradnické. V nich byly jednoduchými nástroji obdělávány malé 
zahrady. 

Zemědělské společnosti měly zaručen stejně jako pastevecké stálý přísun 
potravy, což umožnilo vznik větších komunit. Jedná se o společnosti usedlé, což 
s sebou přineslo možnost shromažďovat větší množství materiálních statků. 
Usedlý způsob života dále umožnil vznik politických a obchodních vazeb mezi 
jednotlivými osadami. 

Příkladem tohoto typu kultury jsou Gururumbové z Nové Guineji, jejichž 
přibližně tisíc členů žije v šesti osadách (1965). Každá osada má několik zahrad 
patřících různým rodinám. Vedle plodin pro běžnou spotřebu pěstují ještě 
plodiny „reprezentační“, které slouží jako dary vyměňované v rámci obřadního 
systému, který slouží k získání společenské prestiže.

c) Tradiční státy (neprůmyslové civilizace)

První doklady o tomto typu společnosti pocházejí přibližně ze 6. tisíciletí 
př. Kr. Jedná se o společnosti podstatně rozsáhlejší než všechny předchozí, byly 
založeny na rozvoji měst a vyznačovaly se velkými nerovnostmi majetkovými 
i mocenskými, v jejich čele stál panovník král či císař. Vytvořily koordinované 
vládní formy. Znaly písmo a pěstovaly vědu a umění. V těchto státech se 
uplatnila výrazná dělba práce, objevila se specializovaná povolání – obchodník, 
dvořan, vládní úředník, voják. Společnost byla rozdělena na aristokracii 
a prosté obyvatelstvo.   

Příklady těchto států či říší jsou Římská říše, Čína, Egypt, státy Aztéků či Inků.
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2. Moderní společnost (průmyslová civilizace)

Vznik průmyslové civilizace představuje zásadní předěl v lidských dějinách, 
svým uspořádáním a způsobem tvorby bohatství se zásadně odlišuje od všech 
předchozích společenských systémů. Zásadní vliv na její utváření měl rozvoj věd 
a techniky. To umožnilo osvobození člověka od tvrdé dřiny nejdříve v zemědělství 
a později i v průmyslu. Tak se postupně pracovní síly přesouvaly z pole do továrny 
a nejnověji do kanceláře. Dalším znakem je vysoká míra urbanizace, vznik 
městské společnosti charakteristické značnou anonymitou. Společnost i životy lidí 
jsou ovládány velkými státními i soukromými institucemi. Rozvoj komunikace 
a cestování pak stojí za mnohem větší kulturní homogenitou obyvatelstva a 
s tím spojeným vznikem národních států. Během průmyslové revoluce a rozvoje 
moderní společnosti si evropské státy vytvořily v zámoří kolonie. Ty dnes již 
neexistují, jejich bývalá existence však ovlivňuje do dnešních dní rozdělení 
světa. Země euroamerické civilizace jsou pak označovány souhrnným názvem 
První svět, bývalé kolonie Třetí svět termínem Druhý svět byly označovány 
země komunistického bloku, z něhož dnes přežívají pouze komunistická Kuba 
a severní Korea. 

a) První svět    

Bohaté industriální státy, jejichž ekonomika je založena na tržním systému. 
Politické systémy těchto států jsou různé formy parlamentní demokracie. 

b) Druhý svět

Státy bývalého komunistického bloku. V hospodářské oblasti uplatňovaly 
centrálně řízenou ekonomiku, ta se však ukázala jako neefektivní a neschopná 
konkurovat tržnímu systému. V oblasti politické se jednalo o totalitní státy, 
v nichž měla zajištěnou vládnoucí úlohu Komunistická strana. 

c) Třetí svět 

Bývalé kolonie, které se postupně osvobodily. Politicky i ekonomicky se 
pokoušejí napodobit systémy evropských států. 

Giddens (1999)

Přes výše uvedenou jemnější klasifi kaci má dělení na tradiční a moderní 
společnosti svůj teoretický význam a relevanci. Dále proto budou uvedeny obecné 
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charakteristiky těchto dvou druhů společenského uspořádání. 

2. Tradiční společnost

Odlišnost tradičních společností od společnosti moderní se odvíjí 
od jiného vnímání tak zásadních kategorií jako je čas a prostor. Pro většinu 
tradičních společností bylo určující cyklické vnímání času dané přírodními 
cykly. Tyto cykly však nebyly vnímané pouze ve své naturální podobě, ale 
byly kulturně uchopené prostřednictvím kalendrických rituálů. Tyto rituály 
měly zajistit, že se pro společnost životně důležité cykly budou neustále 
opakovat, sloužily tedy jako nástroje obnovy ohroženého řádu. Cyklický čas 
ztrácí své výsadní postavení s příchodem křesťanství, které proti němu staví 
čas lineární začínající Stvořením a ukončený posledním soudem, jakožto 
konečným vyústěním dějin3. Další určující vlastností času byla pomalost 
a stálost, které se promítaly a ovlivňovaly všechny lidské činnosti. Na spěch 
a touhu po změně se ve středověké a ještě raně novověké Evropě dívalo jako 
na špatnost. Také strnulost a neměnnost velkých asijských říší je dostatečně 
známá.  K další proměně ve vnímání času přispělo objevení času fyzikálního, 
času mechanicky měřitelného, který později sehrál stěžejní roli při vytváření 
objektivizovaného světa racionálních zákonů. Druhým faktem bylo zmínění 
postoje církve k půjčování peněz na úrok, které původně vnímala jako 
obchodování s časem, pro ni nepřijatelným. Zmírnění tohoto postoje uvolnilo 
ruce obchodníkům, kteří poté začali prosazovat postupné zrychlování 
obchodních a na ně vázaných dalších činností4. Přestože tyto skutečnosti 
přispěly již ve středověku k postupnému vzniku moderního vnímání času, 
lze konstatovat, že čas tradičních společností, ať již cyklický či lineární, nebyl 
časem abstraktním, ale časem naplněným a určovaným konkrétními obsahy. 

Obdobnými slovy lze charakterizovat také vnímání prostoru v tradičních 
pospolitostech. Aktivity byly vázány na lokalitu v níž se odehrávaly a probíhaly 
v místním čase, který se odvíjel v úzké vazbě s rytmem přírodních cyklů a 
s rytmem lokálně specifi ckých činností druhých lidí. Vnímání a pochopení 
vzdálenějších prostorů je pak dáno mytologií a kosmologií. Příkladem prostoru 
naplněným řadou významů je např. středověké město, ve kterém je prostor 
zaplněn významy náboženskými a také časovými. 

Příklad 2 

Čas hraje výraznou roli v křesťanském pojetí spásy a jako takový byl 
středověkým Člověkem velice intenzivně prožíván. Čas ve středověku byl již 
chápán lineárně, což znamená, že měl počátek a konec (stvoření - poslední 
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soud). Do středověkých měst se toto pojímání promítlo v podobě hlavních 
ulic, vedoucích od bran na hlavní náměstí a míjejících chrám, jakožto symbol 
konečného vyústění pozemského Času. Katedrála je však zároveň spojena i s 
přetrvávajícím vědomím cyklického času a to hned ve dvojím smyslu. Za prvé se 
jedná o sakrální prostor, v kterém probíhají mše (posvátné rituály) jejichž jedním 
smyslem je obnovování evangelijní zvěsti, pravidelné připomínání narození a 
smrti Krista atd. Člověk je v tomto prostoru připravován na završení času, 
poslední soud, spásu nebo zatracení, a zároveň jsou mu cyklicky připomínány 
základy jeho víry. A za druhé: na mnoha katedrálách se můžeme setkat s 
kolem štěstěny, které symbolizuje tento životní postoj „co je dnes veliké, bude 
zítra poníženo, to co je nyní ponížené, vynese kolo Štěstěny brzo na vrchol“ 
anebo jinak vyjádřeno „Nevládnu, budu vládnout, vládnu, vládla jsem“. Tímto 
není středověké pojímání času ani zdaleka vyčerpané, mohli bychom nalézt 
symboly odrážející čas panský, vojenský, zemědělský. Čas ještě nebyl sjednocen 
mechanickým měřením abstraktního času, zbaveného obsahů, které se začalo 
prosazovat koncem středověku.

Dalším příkladem, který zde uvedeme, je vnímání lesa tradičními 
společnostmi.

Příklad 3

Les často tvořil obzor každodenního života starověkého i středověkého 
člověka. Není proto divu, že byl les v těchto kulturách obdařen řadou významů. 
A to značně protikladných, na jedné straně byl zcela utilitárně využíván, na 
straně druhé se s ním pojila řada legend a mytologií. Na jedné straně se s ním 
pojily negativní významy, byl místem temnoty, zmatku, byl obydlen řadou zlých 
bytostí, na straně druhé byl útočištěm a místem klidu. Stromy byly chápány jako 
obydlí bohů a polobožských bytostí.  Ambivalentní vnímání lesa se zachovalo 
i ve středověké Evropě, a to přes to, že křesťanství postupně vymýtilo uctívání 
pohanských bohů a bůžků, toto mýcení mělo často doslovnou podobu a byly 
kácené posvátné stromy či celé háje. Přesto zůstává les obydlen vlkodlaky a 
dalšími ještě strašnějšími bytostmi např. provensálským drakem zkroceným 
sv. Martou.  Na druhu stranu se les stává útočištěm mnichů či poustevníků a 
dalších osob.   
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3. Mýtus, mytologie, náboženství

Problematikou vnímání času a prostoru jsme se dotkli dalšího 
charakteristického rysu, který utvářel kulturní a sociální svět tradičních 
společností, je mytologie a nejrůznější formy náboženství.  Mýtus vznikl jako 
jeden ze způsobů výkladu reality, vysvětloval původ světa i člověka a jejich 
vzájemný vztah. Mýtus je vystavěn na specifi cké jemu vlastní logice, která 
umožňuje vnímat jednotliviny a lidské činy jako součást osmyslňujícího celku. 
Mýtus nebyl nástrojem, který by pomáhal hledat nové odpovědi na nově 
vzniklé a nově položené otázky, naopak mýtus byl vždy již hotovou odpovědí, 
která otázku předcházela. Důsledkem této skutečnosti byla jistá strnulost, 
nečasovost společností kolem mýtu vystavěných. Nelze jej však označit za 
jakousi primitivní, předvědeckou snahu o vysvětlení světa, která byla pozdějším 
myšlením vyvrácena. Mýtus reaguje na věčnou potřebu člověka nalézt smysl 
vlastního života a okolního světa, vyvěrá z hlubin kolektivního nevědomí 
a kulturní tradice. A jako takový přežívá i v moderním světě5. 

Z tohoto zorného úhlu pak vznik, fi losofi e, kterou budeme chápat spolu 
s Janem Patočkou jako „moc člověka žít smysl celku; je schopnost žít celek – tudíž 
též žít cele“ Vaněk (2007), nepředstavuje vyvrácení a vymýcení mýtu, ale pouze 
objevení se nového paralelně existujícího způsobu vnímání a chápání světa 
a vlastního místa v něm. Zásadní rozdíl oproti mýtu spočívá v onom kladení 
otázek a hledání odpovědí. Ve fi losofi i již neexistuje předem daná odpověď, ale 
naopak, je nutné klást otázky a to otázky správné, které nám umožňují hledat 
odpovědi, které je možné stále zlepšovat a překonávat.       

Pojem náboženství se z pojmů probíraných v tomto oddíle textu bude 
asi nejvíce zdráhat stručné a jednoznačné charakteristice. Existuje celá řada 
defi nic a vymezení náboženství, množina jevů takto označovaných pak 
v závislosti na užité defi nice obsahuje od několika až po téměř nepřeberné 
množství prvků. Zde připomeneme defi nici vytvořenou již před více než sto 
lety antropologem Edwardem Burnettem Tylorem, který tvrdil, že náboženství 
je „víra v duchovní bytosti“ a dále, že se jedná o snahu lidí „nalézt smysl svých 
zkušeností a světa, v němž žijí“. Jiným významným, uznávaným a přínosným 
vymezením, které zmíníme, je vymezení symbolické. Zakladatel symbolické 
antropologie Cliff ord Geertz se pokouší náboženství vymezit z hlediska toho, 
co představuje a ne co se snaží vysvětlit. Na nejobecnější rovině lze však říci, 
že náboženství je především relační fenomén daný vztahem člověka k moci či 
síle, která jej přesahuje a představuje poslední podmínku jeho existence. Tato 
moc či síla je mimolidská a člověk vůči ní stojí s pocitem absolutní závislosti či 
alespoň podřízenosti.   
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4. Gemeinschaft  a Gesellschaft 

Dělení na tradiční a moderní společnost do jisté míry kopíruje klasifi kaci 
zavedenou Ferdinandem Tönniesem (1855 - 1936), který rozlišuje pospolitost 
(Gemainschaft ) a společnost (Gesellschaft ). V této dichotomii se dotýká 
hlubších vrstev lidské psychiky, neboť předpokládá, že základem lidského 
jednání je vůle přičemž rozlišuje vůli racionální a iracionální.  Pospolitost pak 
vyvěrá z vůle iracionální, jedná zde přímo příroda, neboť tento typ vůle vyvěrá 
z hlubin lidského já. Tönnies rozlišuje tři druhy pospolitosti 1. příbuzenství, 
2. sousedství, 3. přátelství. Podstatou pospolitosti, tak jak jí chápal a popsal 
Tönnies, je již zmíněný holismus a to na osobní i kolektivní úrovni. Lidé zde 
vystupují jako komplexní bytosti se všemi svými vlastnostmi. Na kolektivní 
úrovni je pak pospolitost stmelena do homogonenního celku, jak již bylo 
řečeno, tradicí, mytologií a náboženstvím. Ty jako jakýsi svorník spojují dnes 
samostatně existující a fungující oblasti fungování společnosti, kterými jsou 
především ekonomika, právo, věda, vzdělání.  

V Tönniesově podání i v podání jeho pokračovatelů je pospolitost 
často idealizována. Především je opomíjen pro moderního člověka jen těžko 
přijatelný fakt neexistence rozlišení soukromého a veřejného a dále maximální 
omezení individuální svobody a možnosti volby. 

Přes tento fakt je pojem užitečný jak v teoretické oblasti, tak při snaze 
nalézt protiváhu k dnes převažujícímu a celosvětově se unifi kujícímu typu 
organizace, kterou je v Tönniesově terminologii společnost (Gesellschaft ). 
Pospolitost by měla působit jako jakási živná půda, zdroj vitality pro racionálně 
organizovanou společnost, právě proto, že principy její organizace vyvěrají 
z oněch hlubších rovin lidské psychiky.  

Společnost je v Tönniesově teorii postavena na vůli racionální, vůli 
arbitrární, libovolné, která není determinována přírodou. Je výtvorem 
samostatného myšlení a kalkulace a vede k jednání zaměřenému na realizaci 
vnějších cílů. Společnost z ní vyvěrající je pak společností lidí fyzicky často 
žijících v těsné blízkosti, ale psychicky velice vzdálených. Vztahy mezi nimi 
jsou ovládané kalkulací, každý sleduje pouze své vlastní zájmy. Lidé zde 
nevystupují ve své úplnosti, komplexnosti, nevystupují jako osobnosti, ale 
pouze jako vykonavatelé rolí, rozlišených podle funkcí. Nástrojem sociální 
kontroly je zformalizované právo, hospodářským základem obchod, průmysl, 
peníze a soukromé vlastnictví. 

I v tomto případě se jedná o ideální typ, s kterým se v reálném světě 
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nesetkáme, a který naopak od pojmu pospolitost zachycovanou realitu 
nepřiměřeně očerňuje. Jak pozdější výzkum ukázal, mezilidské vztahy 
nenabývají oné zcela odcizené, individualizované a vykalkulované podoby. 
Spíše došlo k přeskupení na emocích postavených skupin, které již nejsou 
odvozované od společně obývaného místa, ale spíše od společných zájmů, 
koníčků atd6.  

David Riesman vypracoval v knize Osamělý dav (v USA poprvé vydané 
v roce 1950) typologii sociálních charakterů, z nichž každý odpovídá jednomu 
vývojovému stadiu společnosti. Charakterové rysy jsou podle něho nezbytné 
pro autoreprodukci a seberegeneraci společnosti. Těmito charakterovými typy 
jsou tradičně řízený člověk, vnitřně (niterně) řízený člověk a vnějškově řízený 
člověk. 

Příklad 4

Základní sociální charaktery podle Davida Riesmana. 

Tradičně řízený člověk:

Má sklon udržovat společenský řád a pevnou soustavu hodnot 
prostřednictvím tradic prověřených věky. Tradičně řízený člověk žije v těsném 
vztahu ke svým předkům, především rodičům, ale i vzdálenějším dospělým. Jejich 
vyšší věk je zárukou správného rozumění tradici.  Lze říci, že dospělost se rovná 
stavu dostatečného zmoudření pro hloubku tradic. O tradičních společnostech 
se hovoří jako o společnostech holistických, v nichž je kultura vnímána jako 
všeobjímající celek a v nichž má kolektivní přednost před individuálním a v nichž 
je možnost individuální volby značně omezená. Tradičně řízený člověk sám sebe 
nechápe jako individualitu, svůj život nerozvrhuje na základě vlastní volby, 
nedosahuje individuálně zvolených cílů, spíše lze říci, že se jedná o charakter 
fatalistický. Jde o člověka, který nepatří sobě, ale společnosti a kultuře, která 
na něm naopak neoceňuje individualitu, ale schopnost chovat se podle pravidel 
předepsaných rituály a etiketou.  Nonkonformita je pro společnost nežádoucí, 
nepochopitelná a proto také tvrdě potlačovaná.   

Vnitřně (niterně) řízený člověk:

Charakter spjatý se společností raně moderní (industriální). Jedná se 
o typ, který cítí, že uprostřed dynamických změn, kterými společnost v této 
fázi prochází, již s tradicí, dovednostmi předků a konformním plněním 
pravidel, z nich vycházejících  nevystačí. Východiskem je snaha řídit svůj život 
a tradice odmítat a zpochybňovat je. Člověk tohoto typu si v dětství osvojuje 
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komplex životních cílů a hodnot, který ho vede po zbytek života. Na rozdíl 
od tradičně řízeného člověka nejsou v tomto případě zvnitřňována přesná 
pravidla chování, ale zásady. Výsledkem je stálost a předvídatelnost chování 
vnitřně řízeného člověka, zároveň však dostatečná volnost, která mu umožňuje 
řešit rozmanité situace, které před něj staví dynamicky se měnící společnost. 
Základní společenskou jednotkou tohoto období se stává nukleární rodina, která 
je vhodným prostředím pro výchovu tradičně řízeného člověka. Rodiče mohou 
v těsném vztahu předávat ony zásady a principy a vést dítě k individualismu a 
k celoživotní péči o svůj charakter. Je vždy obrácen ke svým záležitostem, nerad 
marní čas, neustále pracuje na utváření svého charakteru. To jsou důvody jisté 
uzavřenosti a odmítání navazovat pouze příležitostné vztahy, jejichž smyslem je 
pouze zábava a rozptýlení. 

Vnějškově řízený člověk:  

Vnějškově řízený člověk je podle Riesmana spjat se společností, v níž 
dochází k úbytku lidí pracujících v zemědělství, těžebním průmyslu a průmyslu 
a naopak přibývá lidí pracujících v oblasti služeb. Zároveň je to společnost, v níž 
se rozvíjí zábavní průmysl a rychle se rozvíjí masová kultura. Shrnuto jedná 
se o společnost pozdně moderní či postindustriální. Dynamice této společnosti 
již neodpovídá ani mechanismus řízení vnitřně řízeného člověka a objevuje 
se potřeba nového psychologického mechanismus. Již se nejedná o drobného 
podnikatele, jdoucího za svým cílem, ale spíše o zaměstnance velkých fi rem 
a institucí, kde však není schopen při monotónní práci seberealizace a proto 
je kladen důraz na způsob trávení volného času. Je to jedinec, který již není 
řízen a svět nehodnotí na základě vnitřních zásad a principů, ale přiklání se 
k většinovému názoru a chování, popřípadě k názoru a chování určité skupiny. 
Výběr názorů, ideologií, ale i věcí spíše než racionálními argumenty obhajuje 
pragmatismem či utilitarismem. Zdrojem řízení pro vnějšně řízeného člověka 
jsou zejména vrstevníci a tzv. lepší lidé (elitáři, dnes nejrůznější celebrity). Móda 
se stává náhradou mravů a zvyklostí.  Velký důraz je kladen na připodobnění 
k druhým nejenom vnějšími předměty, ale též kvalitou vnitřního prožitku.  
Vnějškově řízený člověk je obrácen k druhým, je citlivý vůči jejich konání, 
očekávání a přáním. Je to důsledek toho, že si uvědomuje, že jeho vlastní 
pozice ve společnosti je dána tím, jak je sám nahlížen svým okolím, dosáhne-
li jeho souhlasu. Nejedná se však o pouhé utilitární nasazování určité masky, 
kterou by své okolí vědomě klamal. S lidmi ve svém okolí chce být citově 
spřízněn, chce s nimi navázat vztah. Je tolerantní a snášenlivý k jinakostem. Je 
to kosmopolita schopný žít kdekoliv a navazovat vztahy s kýmkoliv současně 
však do jisté míry vykořeněný bez žádných hlubších vazeb.Riesman (1968)
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5. Přechod od tradiční pospolitosti k moderní společnosti (od 
Gemeinschaft  k Gesellschaft )

Přechod od tradiční k moderní společnosti nebyl jednorázovou událostí 
a ani se ve všech místech neodehrál podle stejného scénáře. Nicméně lze 
vysledovat čtyři základní procesy, které jej charakterizují, a které spolustanovily 
charakter společnosti moderní. Jsou jimi: 

a. časoprostorové rozpojení

b. Individualizace

c. Generalizace vztahů 

d. Funkční diferenciace

a. Časoprostorové rozpojení

Již jsme se zmínili o zásadním rozdílu v pojímání času a prostoru 
v moderních a tradičních společnostech. Podle Anthony Giddense byla pro 
vnímání prostoru v tradiční společnosti charakteristická konkrétnost, to 
znamená, že jednotlivé činnosti a aktivity byly vázánéyna lokalitu v níž se 
odehrávaly. Naopak moderní společnost chápe prostor zcela universálně 
jako abstraktní kvalitu danou souřadnicemi. Došlo tak k oddělení prostoru 
a místa, které je charakterizováno právě místními danostmi a kvalitami.  Tento 
rozpad se, kromě jiného, projevil v architektuře a urbanismu. Na fi losofi cké 
úrovni se snaží o rehabilitaci místa a znovu propojení činností s prostorem 
fenomenologie. Její metody a poznatky aplikoval na oblast architektury 
a urbanismu norský historik a teoretik architektury Christian Norberg-Schulz 
(1926–2000). Snaha o rehabilitaci místa se pak projevuje v architektonických 
přístupech jako je regionalismus či kontextualismus. 

Aktivity neprobíhaly pouze v kontextu místa, ale též místního, lokálního 
času, který se odvíjel v úzké vazbě s rytmem přírodních cyklů. Také čas byl 
s nástupem modernity standardizován pro všechny regiony a země. Dříve 
než k tomu došlo, musel však být odpoután od přírodního rytmu a očištěn 
od všech kulturních obsahů a významů. Takovým časem je fyzikální, přesně 
měřitelný čas odloučený od běhu lidského života. Tento čas tak pomohl vytvořit 
přesvědčení, že existuje nezávislý svět matematicky měřitelných souvislostí. 
Fyzikální, mechanicky měřitelný a lineárně běžící čas si postupně podmanil 
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všechny ostatní časové systémy, určující život různých sociálních a profesních 
skupin. Tento způsob měření času zcela odtrhává periodizaci sociálního života 
od přírodních cyklů, ale též od fyziologických procesů lidského organismu 
a od kulturně ustavené temporality. Důsledkem uplatnění organizačních 
principů vzešlých z mechanického měření času je svět, jehož podstatnými rysy 
jsou, slovy M. Webera, racionalizace, disciplína, kalkulovatelnost, přesnost 
v organizování věcí a zacházení s časem.

Důsledkem časoprostorového odtržení je možnost koordinace činností na 
dálku a mezi lidmi, kteří nejsou současně přítomni v jednom místě či lokalitě. 
Jedná se o jeden ze základních pilířů obrovské výkonnosti a efektivity moderní 
společnosti. Zároveň má vytržení činností ze sociálního a místního kontextu 
řadu negativních dopadů – ekologických, ekonomických, sociálních, jejichž 
společným jmenovatelem je ztráta odpovědnosti aktéra za místní dopady jeho 
jednání. 

Příklad 5

První příklad, který k tomuto tématu uvedu je klostermanovo literární 
zachycení změn na Šumavě, které přivedlo zavedení železnice. To otevřelo, 
do té doby izolované oblasti brány do světa. Cesta do Prahy přestala být 
několikadenním dobrodružstvím, ale pouze nemnoho hodin trvající záležitostí. 
To přineslo na Šumavu jak ekonomický rozvoj, tak nové mravy a způsoby, 
zcela vyvracející tradiční kulturu postavenou na víře a náboženství. Zároveň 
umožnilo místním obyvatelům rozvíjet své činnosti a sledovat své zájmy 
ve vzdáleném velkoměstě. 

Druhý příklad je méně literární a jedná se o změny, které přinesla do 
přilehlých vesnic koňka mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Koněspřežní 
železnice přinesla nové prvky do krajiny, z hlediska změn místních sociálních 
vztahů, ekonomiky a kultury byla důležitá výstavba stanic. Ty vznikaly buď 
na zelené louce, nebo využívaly již existujících budov. Železnice představovala 
přímou a vítěznou konkurenci pro místní formany, po jejím zprovoznění došlo 
k zániku celé řady zájezdních hostinců, ale též řemeslnických dílen, pekáren 
a dalších živností, závislých na silniční dopravě a právě stanice se svým 
vybavením stávaly jejich náhradou. Stanice v mnoha případech představovaly 
komplexy budov tvořené vlastní staniční budovou, stájemi pro tažné koně, 
zájezdním hostincem a dále skladišti, sedlářskými a kolářskými dílnami 
a kovárnou. Především se však často staly novým centrem ekonomického 
a často i společenského života. Změny spočívaly v zániku některých živností 
a naopak vzniku živností nových, v přenesení těžiště některých ekonomických 
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aktivit do nových míst a také, což je v daném kontextu nesmírně důležité, 
ve změně denního rytmu některých skupin obyvatel daném pravidelným provozem 
„vlaků“ na dráze. Lze říci, že život těchto sociálních skupin začal být organizován 
podle jízdního řádu a nikoliv přírodním rytmem. Jedná se o změnu ve vnímání 
času, přechod od času přírodního a církevního k času mechanickému, určenému 
neživotným a neosobním systémem, v dalším civilizačním vývoji dochází k jeho 
zrychlování, zpřesňování a především vzniku mnoha samostatných systémů.  

b. Individualizace

Individualizací je označováno zrození moderního jedince 
emancipovaného od dosavadních závislostí na tradičních pospolitostech a na 
sociálních vztazích. Jedinec se tak osvobodil od cechů, gild, církví či vesnických 
komunit. Osvobozování se nezastavilo ani před širší rodinou, kde byl omezen 
vliv patriarchálních vztahů. Hodnocení osvobozování a individualizace je 
však od samých počátků nejednotné. Jedni v něm vidí rozpad a zánik přežilých 
a již nefunkčních sociálních útvarů a možnost svobodného sebeurčení 
a rozhodování o vlastním osudu. Druzí se naopak obávají sociální atomizace 
a rozvoje egoismu. Shoda také nepanuje v názoru na to, zda je člověk schopen 
nabyté svobody skutečně využít, zda v něm otevřené pole možností bez zjevné 
autority nevyvolává úzkost a nežene jej do náruče totalitních, autoritativních 
režimů, náboženských sekt či nejrůznějších závislostí. Individualizace souvisí 
také s časoprostorovým rozpojením, neboť o osudu člověka stále méně 
rozhoduje místní skupina, do níž náleží.  

c. Generalizace vztahů 

Úzce souvisí s individualizací a s rozpadem místních a komunitních 
vztahů doprovázeným sekularizací hodnot, jimiž se lidé řídí. Obecně lze 
konstatovat, že se hodnoty, stejně jako čas a prostor, abstrahují a přestávají být 
závislé na konkrétním kontextu. Vztahy se zobecňují, jsou stále méně vázané 
na konkrétní lidi v konkrétních situacích. Jednotlivec v takto utvářených 
systémech je zcela nahraditelný aniž by došlo ke změně jejich fungování či 
charakteru. Fungování těchto systémů (politických, hospodářských) je tedy 
neosobní a abstraktní, to však zároveň přináší jejich nesmírnou výkonnost.   

d. Funkční diferenciace

Další odlišností mezi tradiční a moderní společností, kterou  zmíníme 
je míra provázanosti jednotlivých společenských funkčních systémů.  Pro 
tradiční společnost byla typická nediferencovaná jednota, v níž nebyla 
oddělena sféra svobody od sféry veřejné, ekonomická sféra se prolínala se 
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sférou mocenskou a vojenskou. Konečným svorníkem stmelujícím pospolitost 
v jeden celek byla sféra posvátného pronikající veškerými lidskými činnostmi. 
Naopak v moderní společnosti se jednotlivé sféry oddělují, vymezují se ve 
svých hranicích, v nichž rozvíjejí svou činnost a sledují své vlastní zájmy 
a priority. Cílem ekonomiky je maximalizace zisku dosahovaná efektivizací 
výroby, cílem politiky je výkon moci s jasně stanovenými pravidly jak 
moc získat a jak jí vykonávat, cílem vědy je poznání přírody a společnosti 
a technika je prostředkem jak poznání využívat ke kontrole reality. Dalšími 
samostatnými funkčními systémy jsou právo, zdravotnictví, sociální oblast 
či vzdělávání. Stejně jako v případě předchozích bodů, ani v případě funkční 
diferenciace nepanuje shoda v jejím hodnocení. Jednou skupinou myslitelů 
je funkční diferenciace chápána jako to co umožnilo osvobození individua 
a rozprostřelo před ním škálu možností, z nichž může na základě racionální 
úvahy vybírat. Druhá skupina vidí ve funkční diferenciaci naopak omezení 
individuální svobody, člověku jsou předkládány pouze možnosti sloužící ke 
zvyšování výkonu jednotlivých systémů popřípadě moci vládnoucí třídy. 

Jako představitele prvního pojetí můžeme opět uvést A. Giddense, který 
vedle systémové složky rozpoznává složku symbolickou. Obě složky podle 
něj umožňují odpoutání činností od místa a koordinaci činnosti lidí bez 
nutnosti sdílení stejné lokality. Nejrozšířenější a nejúčinnější symbolickou 
složkou jsou peníze, které umožňují transakce mezi lidmi nesdílejícími stejné 
místo. Dále umožňují participaci na procesech, které se mohou odehrávat 
v jakékoliv vzdálenosti a zároveň participaci nezakládající se na výkonu práce. 
V rozpoznání této povahy peněz však není originální a navazuje či rozvíjí 
myšlenky George Simmela, který tuto charakteristiku peněz rozpracoval v eseji 
Peníze v moderní kultuře. Druhým typem mechanismů vyvazujících člověka 
z časoprostorové vázanosti jsou podle Giddense „expertní“ systémy, jejichž 
rozvoj umožnil osvobození člověka a jeho plnou realizaci. Aby mohly expertní 
systémy bezchybně pracovat, je však podle Giddens nutná bezpodmínečná 
důvěra v ně. Důvěra není nutná pouze pro chod vlastních systémů, ale také 
pro schopnost moderního člověka vést běžný život. Bez této důvěry by byl 
zcela paralyzován, neboť na expertních systémech závisí uspokojování většiny 
základních i vyšších potřeb. Jako příklad expertního systému můžeme uvést 
turistický průmysl, který teprve umožňuje, podle Giddnse, skutečné cestování, 
na rozdíl od starších dob, kdy byla každá cesta nejistá a nebezpečná. 

Jako představitele pojetí, podle něhož systémy moderní společnosti svobodu 
jednotlivce omezují, uvedeme Alaina Touraine, podle kterého spoutávají 
moderního člověka novými závislostmi, často mnohem pevnějšími než byly ty 
v tradičních společnostech. Systémy se stávají samoúčelem, jediným smyslem 
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jejich fungování je další zvyšování jejich efektivity a výkonnosti. Člověk pak 
vybírá pouze z určité nabízené množiny možností, přičemž ani tento výběr 
není svobodný, neboť je ovlivňován či přímo řízen k tomu určenými systémy. 
Jedinou skupinou, která z narůstající výkonnosti systémů těží, je vládnoucí 
vrstva, která ovládá systémy a jejich prostřednictvím zbývající společenské 
skupiny. Jinými slovy, více metaforicky, vyjadřuje tento vztah Claus Off e, který 
mluví o ledu a páře. Led představuje onu systémovou základnu, bázi, pára pak 
možnosti každodenního života, svobodu jednotlivce. Množství páry je však 
závislé na množství ledu. Proto jo svoboda jen zdánlivá, neboť závisí na růstu 
a rozvoji infrastruktury, o níž však běžní občané nerozhodují. 

Všechny čtyři prvky jsou pro probírané téma důležité, neboť jimi 
procházejí všechny společnosti, které jsou podmaňovány většinovou technickou 
civilizací. V podstatě vždy dochází k nabourání a rozpadu stávajícího světa, 
který je nahrazen novou strukturou zcela jiného řádu. Následně je nutné 
vyvolat důvěru lidí v tyto struktury. Pomineme-li otázku etičnosti samotného 
podmaňování lokálních kultur civilizací je právě schopnost nabytí důvěry 
v její struktury jedním z největších problémů. Nastolení nového společenského 
řádu je často chápáno jako čistě technický problém, bez následné osvěty 
vedoucí ke kulturnímu přijetí nových prvků. Důsledkem jsou lidé vykořenění 
ze své kultury, neschopní nalézt vztah k novému řádu a neschopní vést v něm 
každodenní rutinní život. 

6. Moderní národní stát

Sen o universální civilizaci svobodných jedinců řídících na racionálním 
základě své vlastní životy a osudy však dostal záhy řadu trhlin a v zápětí se 
rozplynul. Ukázalo se, že liberální myšlenky jsou platné pouze pro určitou 
společenskou skupinu, kterou lze označit slovy „bohatý bílý muž“. Příslušníci 
jiných skupin byli v situaci, která jim nedovolovala o svém osudu rozhodovat. 
Za prvé byla nutná emancipace mnoha skupin, které svou odlišnost nesly 
jako společenské stigma a za druhé, jak se ukazuje i v současnosti, svobodná 
volba je možná až s určitým minimálním bohatstvím. Tyto důvodu stály u 
zrodu dělnického a národnostního hnutí. Do vztahů, které měly být podle 
liberálních představ vytvořeny mezi individui tak vstoupil kolektivní aktér. 
Požadavky těchto skupin pak nalezly odezvu u státu, který se stal pojistkou 
moderny před jejími vlastními rozpory a nedostatky. Stát toho dosahuje 
především přerozdělováním a distribucí liberálních práv a hodnot mezi 
občany neplnoprávných vrstev.  Klasický stát se tak stal národním státem a od 
počátku dvacátého století se začínal rodit stát sociální, který prožil svůj zlatý 
věk ve třech poválečných desetiletích a dnes prožívá krizi, která proti sobě opět 
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staví jeho odpůrce, obhajující smluvní vztahy mezi individui a zastánce, vidící 
v něm i nadále záruku fungování moderní společnosti. 

Náhlé objevení se národa jako svébytné jednotky samozřejmě vyvolalo 
otázku po původu národů. Proti sobě tak stojí dvě pojetí, primordialistické a 
instrumentalistické (konstruktivistické). 

Podle primordialistů je národ odvěkým, objektivně existujícím 
fenoménem. Národní vědomí se vymezuje na bázi jazyka, kultury a mravů a 
jako takové je považováno za nezpochybnitelnou hodnotu, přirozený a pevný 
kulturní jev. Do jisté míry je chápáno jako něco posvátného, něco nadřazeného 
a ve společnosti může hrát obdobnou úlohu jako náboženství, tj. roli svorníku 
spojujícího v jeden celek veškeré společenské hodnoty a normy. V tomto pojetí 
byl národ v 19. století znovuobjeven, národní vědomí bylo pouze oživeno, 
očištěno od nánosu jiných idejí. 

Podle druhého, konstruktivistického, pojetí je národ novodobým 
výtvorem, sociálním konstruktem, který vznikl v souvislosti s jinými cíli, 
záměry a zájmy. Národ v tomto pojetí ztrácí mnoho ze své posvátnosti a 
v dnešní době je mnohými považován za něco, když ne přímo negativního, tak 
alespoň přežitého, zbytečného, nepotřebného, co je možné výchovou, osvětou 
a ekonomickou prosperitou překonat. 

Šatava (2009)

Příklad 6 

Příkladem takto zkonstruovaného národního vědomí jsou např. Hutuové 
a Tutsiové, kteří vedle sebe žili po desetiletí v míru. Teprve uměle vytvořená 
představa etnické příslušnosti postavila oba kmeny proti sobě a vedla k tragické 
válce s milionem obětí.  Obdobně byly proti sobě postavené národy bývalé 
Jugoslávie. A jako poslední můžeme uvést příklad uměle vytvořeného mýtu o 
velké minulosti Iráckého lidu, který použil Sadám Husajn v roce 1990 k obhajobě 
anexe Kuvajtu. 

Na druhou stranu pohled na národ jako na uměle vzniklý, nemoderní 
a nepotřebný jev s sebou nese také rizika a to v podobě právě ničení lokálních 
kultur a hodnotových systémů ve jménu civilizace, vědy, poznání a ekonomické 
prosperity.  
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7. Globalizace

Její příčiny, ale i sám charakter, jsou nejasné a teoretici je spatřují 
v různých oblastech. Vedle sebe existují teorie odvozující veškeré globalizační 
dění od jediné ústřední příčiny či dimenze, a teorie chápající globalizaci jako 
proces, v němž si různé příčiny a dimenze konkurují. V textu se jednoznačně 
nepřikloním ani k multidimenzionálnímu ani monodimenzionálnímu 
modelu globalizace. Podržím se Rosenauova výkladu, který spatřuje za 
globalizačními tendencemi moderní informační technologie. „Je to technologie 
co ruší geografi cké a sociální vzdálenosti prostřednictvím nadzvukových letadel, 
prostřednictvím počítačů, prostřednictvím satelitů a mnoha dalších inovací, 
které dnes umožňují to, že více a více lidí, myšlenek a zboží může překonat 
čas a prostor rychleji a bezpečněji než kdy předtím. Je to technologie, souhrnně 
řečeno, co zesiluje interdependence mezi lokálními, národními a mezinárodními 
obcemi, a to v míře, jakou dosud nezažila žádná doba“. Beck (2007) Dále se 
budu držet předpokladu, že v základech globalizace stojí ekonomické procesy. 
Ty lze považovat za technologickou revolucí ovlivněné a katalyzované.

Ve vztahu ke kulturám se dlouho prosazovala představa kulturní 
unifi kace světa, tzv. mcdonaldizace kultury. Postupně se však ukazuje, že 
prolínání kultur je složitější, nelze hovořit ani o tom, že by vznikala jednotná 
celoplanetární kultura, na druhé straně, však různé rozdílné kultury nelze 
chápat v dimenzích kultury lokální. Situaci asi nejlépe vystihuje Beckův pojem 
glokální kultury, ty nejsou podle autora „ svázány s žádným místem ani časem“. 
Jsou bez kontextu, „opravdová směs z různých prvků přinesených odevšud 
a odnikud, vyskakují z moderních (postmoderních) triumfálních vozů globálních 
komunikačních systémů“. Beck (2007) 

V rámci rychlého sjednocování světa v posledních letech 20. a v prvním 
desetiletí 21. století se za jeden z největších problémů považuje mizení kulturní 
a přírodní diversity. V případě zániku etnik a národů však nelze hovořit, jak 
jsem ukázal v předchozím textu o zcela novém jevu. Šíření moderní technické 
civilizace znamenalo od jejích počátků střet dvou nesrovnatelných řádů, 
v němž byly tím slabším a zranitelnějším původní etnika a národy. Co však 
přinesla globalizace nového je:

1. Celoplanetární působnost, kdy se civilizace šíří, se všemi pozitivy 
a negativy, do všech míst planety Země  

2. Obrací se i proti výtvorům moderní civilizace, neboť vedle původních, 
přírodních národů destruuje i moderní národní státy vzniklé v 19. století.   
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3. Prolínání, propojování kultur navzájem, inspirace jdoucí napříč 
kulturami

V globalizovaném světě působí dvě protikladné tendence, z nichž jedna 
navazuje na modernistickou víru v pokrok a nadřazenost moderní civilizace 
ostatním kulturám a civilizacím a v současnosti se projevuje stále pokračující 
expanzí západní technické civilizace. Druhá pak vychází z postmodernistického 
myšlení odmítajícího univerzální pravdy. Ty mají být nahrazeny pluralitou 
mnoha menších myšlenkových systémů vycházejících, kromě jiného, z kulturní 
tradice a jejích hodnotových systémů.  Lze hovořit o postmoderním obratu, 
ke kterému dochází v posledních desetiletích dvacátého století. Moderna byla 
vystavěna na ideji pokroku, ten předpokládal přímou závislost mezi rozvojem 
vědy, techniky a společnosti. Ideálem bylo dosažení univerzalistické morálky, 
která měla být vystavěna na rozumu, nikoliv na (kulturní)tradici, to znamená, 
že etnické odlišnosti měly být obětovány této morálce. Ve druhé polovině 20. 
století dochází k poznání (nebo alespoň pocitu, názoru), že mezi pokrokem 
vědy, techniky a morálkou přímá souvislost neleží. Dochází k postupné ztrátě 
víry v pokrok. V této souvislosti hovoří Jean-Francois Lyotard o zániku víry 
ve velká metavyprávění, kromě víry v pokrok má na mysli také náboženství, 
národní cítění a další. Na místo jedné určující síly ve společnosti nastupuje řada 
malých vyprávění, mezi nimiž je možné svobodně vybírat. Tím je otevřena 
cesta k znovuobjevení a rehabilitaci etnik a lokálních skupin.  

Důsledkem existence výše zmíněných protichůdných tendencí je v oblasti 
národnostní a etnické na jedné straně další ničení a stírání rozdílů mezi národy, 
etniky a oslabování národního a sociálního státu a to vše především ve jménu 
ekonomiky, rozvoje a ekonomického růstu. V případě devastace a rozkladu 
v zemích třetího světa se v sociologii hovoří o druhé vlně modernizace.  
Zásadním rozdílem mezi první a druhou vlnou modernizace je privatizace 
jejích procesů v druhé vlně. V poválečných desetiletích byla modernizace 
třetího světa součástí státní pomoci vyspělých států rozvojovému světu, 
která více než na humanistických ideálech byla založena na potřebě zajistit 
nové trhy pro odbyt vlastního zboží. Pomoc probíhala nejčastěji podporou 
rozvoje těžkého průmyslu ve velkých městech. Tvorbou pracovních míst byla 
nastartována migrace vesnického obyvatelstva do nově vzniklých průmyslových 
center. Odchod lidí z vesnic způsobil rozpad místního hospodářství, zatímco 
kumulace pracovní síly ve městech přispěla k růstu nezaměstnanosti, chudoby 
a slumů. Podle ekonoma E. F. Schumachera je hlavní příčinou tohoto jevu to, 
že do zemí charakterizovaných nadbytkem pracovní síly a slabým kapitálem, 
byly vyváženy kapitálově náročné technologie s potřebou minima pracovní 
síly. Podle zmíněného autora tomu mělo být práv naopak, jinými slovy, měly 
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být vyváženy technologie střední úrovně a instalovány v původních sídlech7. 
Zemědělství pak prodělalo přechod na monokulturní formu, tedy pěstování 
jedné nebo několika málo plodin pro světový trh. Tím byla způsobena závislost 
místních populací na dovážených potravinách.       

Příklad 7

Výše zmíněný proces se týká např. amazonských Indiánů, nakupujících 
dovážené tuňáky. Dále se součástí jejich stravy stále více stávají tři „bílé jedy“-
bílá mouka, sůl a rafi novaný cukr. Důsledkem jejich konzumace jsou vedle 
kulturních i zdravotní negativní dopady, konkrétně v tomto případě je jimi 
zvýšený výskyt zubních kazů oproti ostatním populacím.    

Druhá vlna modernizace se časově i svou podstatou překrývá s obdobím 
tzv. globalizace. Jedná se o dění úzce spjaté s liberalizací světového obchodu 
a prudkým rozvojem nadnárodních koncernů. Ty přesouvají své továrny ze 
země do země, tak aby minimalizovaly své výrobní náklady, to znamená, že 
hledají země s levnou pracovní silou, s malou daňovou zátěží, s nerozvinutou 
ekologickou legislativou atd. Sám proces rozkladu místních komunit, 
ekonomických vztahů, kulturní tradice a etických systémů je obdobný jako 
v případě první vlny modernizace. 

8. Etnická a národnostní revitalizace

Druhou tendencí, odvíjející se od postmoderního důrazu na 
pluralismus a s ním spjatou ideu multikulturalizmu, je revitalizace etnických 
a národnostních skupin. Ve větší míře se rozvíjí od 80. let 20. století a dále 
zesiluje v 90. letech minulého století v souvislosti s rozpadem Sovětského svazu 
a Jugoslávie. Forma revitalizace nabývá celé řady podob, z nichž na jednom pólu 
můžeme rozpoznat bujení agresívního nacionalismu, na druhém pak nedělní 
a zájmovou spolkovou činnost.   Zatímco první forma chce národnostní cítění, 
vědomí a příslušnost k národu postavit do centra společenského dění, obrací 
se druhý extrém k některým aspektům jako je zájem o jazyk či některé prvky 
tradiční kultury, bez dopadu na každodenní společenský život. Další formou, 
která však stojí poněkud mimo naznačenou škálu je čistě komerční vyžití, či 
zneužití, kulturních tradic, které bují v turistických centrech. V tomto kontextu 
lze hovořit o hře na tradici. Jinou podobou je ono Beckovské mísení kulturních 
tradic a prvků, které se odtrhují od svých původních lokalit a nositelů a stávají 
se součástí nových kulturních realit. V textu si povšimneme pouze základních 
principů revitalizace původních etnik. 
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Snaha o revitalizaci musí vzejít od etnika samého. Hlavními důvody 
jsou, že bez vnitřního odhodlání a motivace je obtížné revitalizaci dovést 
k úspěšnému závěru. Druhým je důvod etický, snahy západních aktivistů, 
intelektuálů o záchranu kulturní diversity jsou sice úctyhodné a snad i vědecky 
podpořené, jsou-li však vnucovány etnikům, které s vlastní revitalizací nejsou 
smířené, které v přijetí západních hodnot vidí zlepšení životních podmínek, je 
stejnou agresí, stejným prosazováním vlastních zájmů, jako jejich ničení. Proto 
musí předcházet otevřená diskuse a pouze dojde-li k vnitřnímu konsensu 
etnika o vlastní revitalizaci je možné její započetí. Dalším problémem je, 
že vnější snaha o revitalizaci, má v případě jejího provedení většinou pouze 
komerční charakter.

Dalším podmínkou je nalezení argumentace, která dokáže příslušníky 
etnika aktivizovat. Tato argumentace je dvojího charakteru, idealistická 
a praktická. V tomto dělení lze vystopovat myšlenky francouzského sociologa 
Émeile Durkheima, který za podstatu kulturnosti považoval schopnost člověka 
odlišovat věci posvátné a věci světské.

V idealistické argumentaci je zdůrazňován nepragmatický aspekt 
národního či etické vědomí, oslovuje intelekt i emoce, zdůrazňuje ideály 
řídící jednání, oslovuje cit, pocit sounáležitosti. Vyzdvihuje iracionalitu stojící 
v základech kultury, umění, náboženství.  Samozřejmě je zdůrazňován význam 
tradice, krása menšinového jazyka a další. Zvláště jazyk je vyzdvihován. 
Důvodem k tomu je víra, podložená teorií Saphir – Whorf, podle níž je vnímání 
světa a tedy také budování sociálního světa podmíněno jazykem.

V praktické argumentaci jsou vyzdvihovány utilitární, především 
ekonomické přínosy pro etnikum. Praktická argumentace se točí především 
kolem jazyka a výhod dvou a vícejazyčnosti. Ty jsou prokázány již v útlém věku, 
ve kterém byly prokázané lepší výsledky při výuce u dvou a vícejazyčných dětí. 
To je opět odůvodňováno vztahem mezi jazykem a konstruovaným světem, 
vícejazyčné děti pak obývají „více“ světů, což se projevuje v oblasti myšlení, 
imaginace, uvědomění relativity slov atd. V bodech lze formulovat výhody 
dvojjazyčnosti takto: 

I. Komunikační výhody  

a. Širší možnosti komunikace

b. Vzdělání ve dvou jazycích
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II. Kulturní výhody 

a. Širší akulturace, hlubší multikulturalismus 
                a dva zkušenostní „jazykové světy“

b. Větší tolerance a méně rasismu

III. Kognitivní výhody

a. Výhody v oblasti myšlení (kreativita, cit pro komunikaci)

IV. Osobnostní výhody

a. Větší sebeúcta 

b. Jistota ve sféře identity

V. Vzdělanostní výhody

a. Růst dosaženého vzdělání

b. Snazší učení se třetímu jazyku

VI. Finanční výhody

a. Prospěch na ekonomickém poli a při hledání zaměstnání

Šatava (2009)

Poslední zásada je spjata s výše zmíněnou funkční diferenciací moderní 
společnosti. Má-li mít revitalizace skutečně praktický dopad, musí se 
promítnout do nejdůležitějších funkčních systémů společnosti. Především 
by měly být zasaženy oblasti školství, médií, úředního styku a ekonomiky. 
Neboť tato kombinace zaručuje oslovení širokých vrstev obyvatelstva a šíření 
zájmů etnika mezi nimi, rozvoj masové kultury v etnickém jazyce, předávání 
menšinové kultury mladším a nejmladším generacím, rovnoprávný styk 
s úřady a státní mocí a ekonomickou nezávislost etnika.   
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9. Závěr

V textu byl stručně nastíněn základní rozdíl mezi tzv. tradiční a moderní 
společností a popsány mechanismy přechodu od pospolitosti k společnosti. 
Dále bylo zdůrazněno, že zánik tradičních kultur a lokálních etnik je bytostně 
spjat s celým obdobím moderny, ne až s obdobím, pro které se v odborných 
i laických kruzích vžilo označení globalizace. Specifi kem globalizace je 
spíše, že se obrací i proti produktům moderny, kterými jsou národní státy. 
Dalším specifi kem tohoto období, které bylo zmíněno, je nejednotnost ve 
vztahu k tradičním kulturám. Zatímco moderna byla přesvědčena, v souladu 
s vírou v pokrok, že se jedná o nižší vývojové stadium společnosti, které je 
v zájmu místních obyvatel potřeba posunout směrem ke stupni vyššímu, tedy 
k technické civilizaci, došlo v posledních desetiletích k rozpadu této víry a 
k jejímu přijímání pouze částí obyvatelstva. Důsledkem pak je dvojí proces, 
na jednu stranu nadále pokrčuje ničení tradičních kultur, etnik a jejich jazyků, 
na straně druhé jsou tyto skupiny chráněny, obhajovány a dochází k jejich 
revitalizaci. V souvislost s obdobím globalizace chceme zmínit ještě jeden
proces z hlediska vztahu pospolitost a společnosti zajímavý a relevantním. 
Je jím podpora vzniku tzv. společnosti sítí, společnosti v níž sociální oporou 
občana nejsou instituce národního a sociálního státu, ale jím vytvořené 
sociální sítě jedinců jemu něčím užitečných, se kterými vstupuje do účelových 
vztahů. Jedná se tedy o krok k prohloubení nerovnosti mezi obyvatelstvem a 
o rozšíření tržních principů na mezilidské vztahy. Některé sociologické studie 
však dokazuj, že se jedná o jakýsi návrat k předmodernímu klientelismu, 
v němž byla sociální jistota zajišťována právě nabídkou určitých služeb někomu 
mocnějšímu a bohatšímu. Je tedy možné, že se principy tradiční společnosti 
oděné do moderního a technologicky sofi stikovaného hávu vrátí, nebo spíše 
získají větší váhu8 i ve státech prvního světa. Je společenskou a politickou 
otázkou, zda skutečně tento vývoj chceme a v případě, že ne, je nutné hledání 
způsobů, jak se mu bránit.  
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Poznámky

1 Carl Gustav Jung neomezuje své poznatky pouze na moderní společnost 
(civilizaci), ale na civilizace obecně. Ustavuje tak obecnou diferenci mezi 
kulturou a civilizací, které se budeme dále v textu držet. 

2 Text Univerzální civilizace a národní kultury pochází z roku 1961, tedy 
z doby, ve které se ještě nepracovalo s pojmem globalizace. 

3 Je více než pravděpodobné, že i starší společnosti do jisté míry lineární 
čas vnímaly, nebyl však dostatečně kulturně artikulován. 

4 Podrobněji Jacques Le Goff , Peníze a život. Argo 2005, nebo Peter 
Borscheid, Virus času. MF 2007. 

5 K tomuto tématu např. Roland Barthes, který se však zabývá spíše 
pokleslou formou soudobého mýtu, který je pro něho „zkratkovitou výpovědí, 
jež se bezmyšlenkovitě opakuje a tak působí jako fenomén v každodenním 
vědomí jako fáma, fi kce, obsahující vágní informaci, ale možná tím více 
působící na soudobý životní styl“. Barthes (2004).

6 Nutno však podotknout, že v současnosti propagovaná společnost sítí 
pravděpodobně (nebyl zatím proveden žádný sociologický výzkum) vede 
k dalšímu prohlubování charakteristik Tönniesovy společnosti i v reálném 
světě. 

7 V současné době je tato strategie často užívána humanitními 
organizacemi v rámci pomoci zemím třetího světa. 

8 Sociální sítě zcela nevymizely nikdy, jejich vliv však byl potlačen 
institucemi sociálního státu. 
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Gender a minority a funkce rodiny v interkulturním pojetí

Eva Ferrarová
Ministerstvo vnitra ČR

Lidská práva 

Prvními písemnými deklaracemi lidských práv byly Deklarace práv 
člověka a občana ve Francii v roce 1789 a listiny práv v některých amerických 
státech (18.-19. století). V roce 1948 vydala OSN Všeobecnou deklaraci lidských 
práv, ze které vycházejí současné defi nice lidských práv. Rada Evropy přijala 
v roce 1950 Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a v současné 
době se snaží vytvořit jednotný lidskoprávní rámec pro celou EU.  V České 
republice je hlavním dokumentem v této oblasti Listina základních práv 
a svobod, která je součástí Ústavy. Listina vychází z  předpokladu, že základní 
práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 
Ochranu těchto základních práv zajišťuje Ústavní soud. 

 Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, která jsou Všeobecnou 
deklarací lidských práv (OSN, 1948) defi nována pro všechny lidské bytosti 
na světě. Za dodržování lidských práv jsou odpovědné všechny členské státy 
OSN. Občanská práva a svobody jsou defi novány v ústavách jednotlivých států 
a jsou garantovány jejich občanům. Za občanská práva zodpovídají jednotlivé 
státy. 

 Většina demokratických států zajišťuje ve svých občanských právech 
všechna lidská práva. Totalitní státy naopak svým občanům zpravidla poskytují 
méně občanských práv, než je deklarováno ve  Všeobecné deklaraci lidských 
práv. 

 Jako základní lidská práva jsou ve Všeobecné deklaraci lidských práv 
deklarována např. právo na život, svobodu a osobní bezpečnost; právo na 
ochranu proti diskriminaci; právo na soukromí; právo na volný pohyb; právo 
na azyl; právo na státní příslušnost; právo na svobodu myšlení, svědomí 
a náboženství; právo na majetek; právo na svobodu přesvědčení a projevu; 
právo na svobodu shromažďování a sdružování; právo účastnit se vlády své 
země; právo na práci; právo na stejný plat za stejnou práci; právo na odpočinek 
a zotavení; právo na vzdělání.  V článku 1) a 2) stojí, že všichni lidé se  rodí 
svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem 
a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
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 Lidská práva jsou v současné době velmi diskutovaným tématem a jsou 
spojena s některými aktuálními problémy jako je prosazování lidských práv 
silou (např. intervence NATO v Jugoslávii a v Afganistánu). Velmi často hrají 
lidská práva roli spouštěcího mechanismu pro účast demokratických států 
v různých konfl iktech. 

 Další aktuální otázkou je univerzalita lidských práv tj. především otázka 
uplatňování lidských práv stejně ve všech státech a ve všech kulturách. Některé 
mimoevropské státy jako např. Čína, arabské či africké státy tvrdí, že koncept 
lidských práv je výmyslem západní civilizace, který nemůže být aplikován 
v jejich zemích. 

Zajímavá je také expanze lidských práv v kontextu západní civilizace, 
kde se projevuje tendence neustále rozšiřovat okruh lidských práv (např. 
ekologická hnutí) a také tlak na růst sociálních práv (např. zakotvenost práva 
na práci, práva na bezplatnou zdravotní péči či na bezplatné školství apod.). 
Své místo si hledají i práva související s otázkou smrti (interrupce, eutanazie či 
trest smrti), práva sexuálních menšin, práva migrantů a azylantů, práva zvířat 
a podobně.  

Diskriminace

Diskriminace  je jakákoliv situace, v rámci které se s určitým člověkem 
zachází jinak, než s ostatními lidmi z důvodu jeho příslušnosti k určité sociální 
skupině nebo kategorii (Spoustová, Ferrarová 2008).  

Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy 
je, bylo nebo by bylo s jednou osobou zacházeno ve srovnatelné situaci méně 
výhodným způsobem než s osobou jinou, z důvodu rasy nebo etnického původu, 
pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry 
nebo proto, že je bez vyznání, z jiného důvodu, zejména jazyka, politického či 
jiného smýšlení, národnosti, členství nebo činnosti v politických stranách nebo 
politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního 
původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností 
k rodině.

Příklad: 

O místo dozorce/kyně ve věznici se uchází dva muži a žena, splňují 
stejné kvalifi kační předpoklady. Žena není na výběrové řízení pozvána, 
neboť se zaměstnavatel domnívá, že se pro výkon této práce nehodí. Žena je  
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diskriminována z důvodu pohlaví. 

Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy 
na základě zdánlivě neutrálního rozhodnutí, kritéria nebo praxe je z některého 
z vymezených důvodů určitá osoba znevýhodněna oproti ostatním. 

Příklad:

Zaměstnavatel zaměstnává  osoby na částečný pracovní úvazek, ale vyplácí 
jim nižší hodinovou mzdu než zaměstnancům/kyním, kteří pracují na plný 
pracovní úvazek. Toto zaměstnavatel odůvodňuje tím, že preferuje zaměstnance/
kyně, kteří  pracují na plnou pracovní dobu. Jedná se o diskriminaci z důvodu 
pohlaví, protože ve fi rmě na zkrácené úvazky pracují především ženy.

Obtěžováním se rozumí chování, které je dotčenou osobou oprávněně 
vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek 
vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytvoření nepřátelského, ponižujícího 
nebo zneklidňujícího prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako 
podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících 
z právních vztahů.

Příklad

Zaměstnavatel uráží staršího muže vždy, když mu přiděluje práci s tím, že 
je starý, nevýkonný a že mu nemůže svěřit žádné důležité úkoly.  Diskriminačním 
důvodem je věk zaměstnance.

Sexuálním obtěžováním se rozumí chování , které je dotčenou osobou 
oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo 
důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytvoření nepřátelského, 
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, nebo které může být oprávněně 
vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností 
vyplývajících z právních vztahů, které má sexuální povahu.

Příklad

Pod záminkou konání  pracovních porad mimo pracoviště  nutí 
zaměstnavatel  zaměstnankyni, aby s ním chodila na „služební večeře“. Na nich 
se zaměstnavatel snaží navázat i sexuální kontakty přesto, že mu žena dala 
jasně najevo, že je jí takové chování nevítané a že ji uráží. 
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Pronásledováním se rozumí nepříznivé zacházení s osobou, k němuž 
došlo proto, že uplatnila práva podle zákona.

Příklad

Zaměstnanec si stěžoval na postup zaměstnavatele ohledně rozvržení 
pracovní doby do směn  u inspektorátu práce. Od té doby je mu přidělována 
nejméně žádaná práce, nedosahuje žádné odměny a je mu navrhováno, aby 
pracovní poměr sám ukončil. 

Naváděním k diskriminaci se rozumí chování osoby, která druhého 
přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu.

 Diskriminací není rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, 
přístupu k zaměstnání nebo povolání, ve věcech pracovních nebo jiné závislé 
činnosti, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce 
nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. Diskriminací 
není ani rozdílné zacházení uplatňované za účelem ochrany žen, osob mladších 
18 let a osob se zdravotním postižením. Diskriminací není rozdílné zacházení 
z důvodu pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství 
či víry nebo proto, že je osoba bez vyznání, pokud je toto rozdílné zacházení 
věcně odůvodněno oprávněným účelem a prostředky k jeho dosahování jsou 
přiměřené a nezbytné. 

Podle oblastí, ve kterých k diskriminaci dochází, hovoříme o diskriminaci 
v přístupu k zaměstnání a diskriminaci v pracovním poměru (především 
v odměňování a kariérním postupu). V této druhé oblasti se může jednat 
o diskriminaci nadřízeného vůči podřízeným (bossing), diskriminaci 
mezi kolegy/kolegyněmi (mobbing nebo šikana) a diskriminaci ze strany 
podřízených vůči nadřízenému/nadřízené. 

Mobbing se projevuje jako ústrky, ponižování, stresování s cílem donutit 
diskriminovanou osobu odejít. Bossing se obvykle projevuje zadáváním 
nesplnitelných úkolů (obsahově i časově), nepředáváním informací 
a podobně.  

 Za účelem plného zajištění rovného zacházení mohou fyzické nebo 
právnické osoby zavést pozitivní opatření. Pokud dosáhla pozitivní opatření 
svého účelu, musí být ukončena. Pozitivním opatřením se rozumí rozdílné 
zacházení za účelem odstranění důsledků diskriminace, předcházení nebo 
vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti osoby ke skupině vymezené 
některým z diskriminačních důvodů v zákoně uvedeném.
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Pozitivní opatření při zajišťování rovného zacházení ve věcech přístupu 
k zaměstnání nebo povolání a ve věcech pracovních mohou být zaměřena 
zejména na odstranění objektivních překážek, které odrazují od určitého 
povolání, zaměstnání nebo postavení v zaměstnání, pokud nepůsobí 
v neprospěch osoby, jejíž kvality jsou vyšší, než mají osoby současně 
posuzované, poskytování odborného vzdělávání a jiných výhod k překonání 
výše uvedených překážek, ochranu nebo podporu pracovního začlenění pro 
osoby mladší 25 let, osoby se zdravotním postižením, starší osoby, těhotné 
ženy a osoby poskytující jinému péči v domácnosti.

 Zásada rovného zacházení / označovaná též jako zásada rovných 
příležitostí a rovného zacházení s muži a ženami/,  zaujímá v legislativě 
Evropských společenství  významné místo1.

 Rovným zacházením se rozumí především zákaz diskriminace na základě 
zákonem stanovených důvodů. Týká se nejen konkrétního pracovněprávního 
vztahu, ale i jednání  směřujících  k jeho   vzniku.

 Dojde-li v pracovněprávních vztazích k porušení práv a povinností, 
které vyplývají z práva na rovné zacházení a ze zákazu diskriminace, pak má 
zaměstnanec/kyně právo se domáhat: 

aby  bylo upuštěno od diskriminace,

aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a, 

aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění (např. omluva), 

náhradu nemajetkové újmy v penězích, pokud by se jevilo nedostatečným 
zjednání nápravy přiměřeným zadostiučiněním a to zejména proto, že byla 
v důsledku diskriminace ve značné míře snížena  jeho/její dobrá pověst 
nebo důstojnost nebo vážnost ve společnosti. Výši náhrady  určí soud 
s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení 
práva došlo.

 Zaměstnanec/kyně se zpravidla bude domáhat ochrany nejprve 
u svého zaměstnavatele, dále může podat stížnost na příslušný inspektorát 
práce nebo podat žalobu k soudu (k tomu se však může obrátit přímo). 
Nejzávažnější porušení právních norem mohou současně  naplnit i skutkovou 
podstatu některých trestných činů (např. vyhrožování, útisk atd.) a jednání 
zaměstnavatele může být proto předmětem trestního řízení.
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 Zákony, které stanovují zákaz diskriminace v České republice existují. 
Jedná se o zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, Zákon o inspekci práce 
a Antidiskriminační zákon. Problém je ale v jejich dodržování a sankcionování 
jejich nedodržování. 

Gender a rovné příležitosti žen a mužů

Ve společnosti se člověk defi nuje mnoha různými způsoby,  defi nice žena/
muž je jednou z nejzákladnějších. To, že se lidé defi nují jako ženy či muži, 
znamená, že přijímají určité chování a vzorce vzájemné interakce, které každá 
společnost předepisuje ženám a mužům. 

K teoretizování rolí ve společnosti a vztahů mezi ženami a muži se 
v současné době běžně používá koncept gender (Pavlík, 2006). Gender se 
obvykle překládá jako rod a zahrnuje především sociálně a společensky 
podmíněné kulturní rozdíly mezi muži a ženami, které se vytvářely historicky. 
Genderové normy, ve kterých vyrůstáme již od narození, považuje většina 
z nás v dospělosti za přirozené, neměnné a vrozené, tedy za biologicky dané 
a to přesto, že se jedná o normy „naučené“. 

Zásadním problémem je, nakolik jsou rozdíly mezi ženami a muži 
vrozené a nakolik jsou naučené. Lidské pohlaví je dáno biologickými rozdíly 
a je pokládáno za neměnné. Ale i toto pojetí pohlaví je moderními (nejen) 
feministickými teoriemi pokládáno za neudržitelné s tím, že i pohlaví je 
sociálně-kulturní konstrukt. To, jakou roli budeme v životě hrát z genderového 
hlediska, je dáno kulturou, ve které žijeme a tím, jaké má tato kultura představy 
o maskulinitě a femininitě. O tyto role, o tyto genderové stereotypy se opírá 
převážná většina lidí a nerovnost mezi muži a ženami přijímá jako přirozenou. 
Nerovnost  v postavení žen a mužů se zakládá na faktu, že ve většině společností 
mají muži více moci a autority než ženy a že v důsledku toho dochází k dělbě 
práce podle pohlaví, která ženy znevýhodňuje mimo jiné i proto, že je jim 
vyhrazeno místo ve sféře soukromé, v rodině a v domácnosti, tedy ve sféře 
neplacené, zatímco mužům je určeno místo ve sféře veřejné, tedy placené práce, 
placeného zaměstnání nebo podnikání. Následkem genderových stereotypů  
staví a hodnotí společnost „mužské“ vlastnosti výše než ty, které jsou vnímány 
jako ženské. Toto je základem genderové nerovnosti ve společnosti. 

Rozdíl mezi mužskými a ženskými genderovými rolemi přímo souvisí 
s rozložením moci mezi muže a ženy. Instituce, ne jedinci, jsou nositelkami 
moci a jsou to právě instituce (rodina, škola, trh práce, politika), kdo vytváří 
a reprodukuje genderovou nerovnost (Kimmel, 2000). 
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Podle ustálené defi nice je Gender Mainstreaming proces (re)organizování, 
zlepšování, rozvíjení a vyhodnocování politických procesů tak, aby bylo 
na všech úrovních a ve všech stádiích zapracováno hledisko rovnosti žen 
a mužů, a to prostřednictvím všech aktérů, kteří se běžně podílejí na politickém 
rozhodování a je hlavním nástrojem prosazování politiky rovných příležitostí 
pro ženy a muže. Podstata spočívá v tom, že před přijetím jakéhokoli rozhodnutí 
je provedeno vyhodnocení jeho dopadu na muže a na ženy (tzv. genderová 
analýza).

Pokud tuto defi nici vztáhneme na veřejnou správu, mohli bychom říci, že 
gender mainstreaming je princip, který zajišťuje, aby ve všech rozhodnutích – 
ať už na úřednické či politické úrovni, byl předem zvážen dopad plánovaného 
rozhodnutí na muže a ženy. 

Gender mainstreaming je tedy politická strategie pro prosazování 
genderové rovnosti. Tato strategie byla přijata většinou světových vlád na 
4. světové konferenci OSN v Pekingu v roce 1995 a přijala ji i česká vláda, 
která ve své každoroční souhrnné zprávě o plnění priorit a postupů vlády při 
prosazování rovnosti mezi ženami a muži uvádí, že gender mainstreaming je 
hlavní strategií prosazování rovnosti žen a mužů, která  je používána v České 
republice.

Genderové rozpočtování je spravedlivé přerozdělování fi nančních zdrojů, 
které vytvořila společnost, z hlediska žen a mužů. Rada Evropy dává následující 
defi nici genderového rozpočtování: Genderové rozpočtování je uplatněním 
gender mainstreamingu v rozpočtovém procesu. Genderové rozpočtování by 
mělo být prováděno na všech úrovních veřejných rozpočtů a mělo by být 
součástí politiky každého státního orgánu nebo územně-samosprávného 
celku.

Rovné příležitosti ve veřejné správě
 (institucionální zabezpečení)

V roce 2001 zřídila Vláda České republiky Radu vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů, která každoročně aktualizuje dokument Priority 
a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže (Vláda, 
2009). Každý resort má povinnost aktualizovat své vlastní priority a postupy 
při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže a to jedenkrát za rok a na 
základě vládních priorit. 
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Součástí priorit jsou následující oblasti:

Prosazování principu rovnosti žen a mužů jako součást politiky resortů 
(mediální aktivity, podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů na vedoucích 
místech, spolupráce s neziskovými organizacemi, mezinárodní výměna 
zkušeností, vzdělávání v této oblasti, gender mainstreaming – podřizování 
koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesů hledisku rovných 
příležitostí žen a mužů, genderové analýzy a statistiky, podpora alternativních 
forem pracovních úvazků, zavádění genderově korektního jazyka apod.).

Právní zabezpečení předpokladů rovných příležitostí pro ženy a muže 
a zvyšování úrovně právního vědomí (revize právních předpisů z hlediska 
rovnosti, vzdělávání právníků a aplikace principů rovnosti v praxi).

Potlačování násilí páchaného na ženách (informování veřejnosti 
o nepřijatelnosti domácího násilí, prevence domácího násilí, legislativa na 
ochranu obětí včetně dětí, vytvoření integrovaného systému pomoci).

Sledování a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovných 
příležitostí pro ženy a muže (grantová politika, statistiky pro publikaci ČSÚ 
„Zaostřeno na ženy, zaostřeno na muže“, monitoring situace v oblasti rovnosti 
v resortu: zastoupení žen, odměňování, výběrová řízení..).

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

Práce žen je obvykle vymezována do soukromé (méně placené) sféry  
na rozdíl od mužů, jejichž práce bývá vymezována do veřejné (lépe placené) 
sféry. Je tomu tak, protože  součástí genderových stereotypů je předpoklad, 
že ženy jsou „od přírody“ určeny k aktivitám, jejichž součástí je péče. S tím 
implicitně souvisí přesvědčení, že taková práce nevyžaduje speciální vzdělání 
či dovednosti, že ženy jsou k takové práci kvalifi kovány již svým biologickým 
pohlavím a proto je tato práce často podhodnocována. Podobné předpoklady o 
biologické předurčenosti žen a mužů k určité práci vedou ve svých důsledcích 
k nerovným šancím na pracovním trhu. 

Na trhu práce je genderová nerovnost velmi snadno sledovatelná. Ze 
statistik a průzkumů vyplývá, že rozdíl v příjmech mužů a žen dosahuje 26%; 
se zvyšujícím se vzděláním a zastávanou pozicí je však rozdíl v ohodnocení 
žen a mužů vyšší  např. až 55% v sektoru bankovnictví (ČSÚ, 2008a). Počet 
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nezaměstnaných žen roste rychleji než počet nezaměstnaných mužů; 
v současné době činí rozdíl cca 5%. Metody slaďování pracovního a rodinného 
života nejsou v české společnosti zatím příliš rozšířené a zaměstnavatelé 
nevyužívají možnosti alternativních pracovních úvazků jako je např. práce 
z domova,  zkrácená pracovní doba, pružná pracovní doba, sdílení jednoho 
úvazku více osobami, péče o děti na pracovišti a podobné. 

Ženy jsou diskriminovány i proto, že se spíše uplatňují v určitých, méně 
placených oborech (sociální oblast, školství, zdravotnictví), zatímco muži se 
uplatňují v lépe placených oborech. Tomuto jevu se říká horizontální segregace 
trhu práce. Vertikální segregací trhu práce nazýváme obtížnější přístup žen 
k vyšším pracovním pozicím.

Rovné příležitosti a gender ve výchově a vzdělávání

Děti vstřebávají genderové společenské hodnoty a normy prostřednictvím 
genderové socializace. Ta obvykle mívá podobu vědomého úsilí, které posiluje 
genderová očekávání explicitními odměnami či tresty. Děti si začínají hrát 
určitým způsobem a s určitými hračkami (panenky, autíčka) v souladu 
s genderovými stereotypy již ve věku roku a půl (Renzetti, Curran, 2003). 
Dvouleté děti jsou si již samy vědomy vlastního genderu i genderu jiných lidí 
a ve třech letech začínají hodnotit určité typy chování podle genderových 
stereotypů. To znamená, že již od útlého věku jsou děti ovlivňovány těmito 
stereotypy a  vnímají, že určité věci mohou dělat jen chlapci a určité jen dívky. 
Velmi silný je v těchto případech vliv rodičů, kteří jim kupují určité hračky 
a nabádají je k určitému chování: holčičky jsou nabádány k tomu, aby byly 
„hodné“, nepraly se,  pečovaly o hračky i sourozence, zatímco chlapečkové 
jsou nabádání k tomu, aby si nenechali nic líbit, aby se uměli bránit a je jim 
více tolerováno, když „zlobí“. 

Funkcionalističtí sociologové (Parsons, Bales, 1955) tvrdili, že v  tradiční 
rodině partneři vykonávají instrumentální rodinnou roli a expresivní 
rodinnou roli. Instrumentální rodinnou roli vykonává ten z partnerů, který 
rodinu ekonomicky zajišťuje, tedy tradičně manžel – otec. Manželka – matka 
vykonává expresivní rodinnou roli, tedy se stará o domácí práce, o děti, 
o uspokojení citových potřeb rodinných příslušníků. Podle nich takovéto 
rozdělení rolí vychází z biologických (zejména reprodukčních) rozdílů mezi 
ženami a muži. Tvrdí, že takové rozdělení rolí vzniklo v raných fázích vývoje 
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lidstva a protože toto rozdělení bylo funkční, časem se institucionalizovalo. 

Většina feministických teorií funkcionalistický pohled na rodinu kritizuje 
s tím, že výše uvedené rozdělení rolí chybně odděluje veřejný život, chápaný 
funkcionalisty jako mužský svět práce, politiky atd., od života soukromého, 
tedy ženského světa rodiny. Už sama představa domova jako sféry oddělené 
od veřejného světa je mylná. Rodiny ve svém každodenním životě tyto sféry 
neprožívají odděleně, nýbrž ve vzájemné závislosti.  Feministické teorie tvrdí 
také, že uspořádání genderových vztahů a rodiny nemá biologický původ, 
nýbrž je dáno kulturně a předává se sociálně. Kromě toho velká část rodin 
nepatří již k tomuto tradičnímu modelu. 

Důležitou součástí výchovy je také dětská literatura. Je zajímavé, že 
tradiční dětská literatura velmi často ženský element buď pomíjí, nebo popisuje 
ženy a muže v ostrých genderových stereotypech. U chlapeckých hrdinů jsou 
oceňovány především výkony a chytrost, u dívek přitažlivý vzhled.

Rovné příležitosti a gender v rodině

Genderová nerovnost ve společnosti se pochopitelně replikuje i v rodině: 
odráží se v nevyrovnaném postavení partnerů, v nespravedlivém rozdělení 
domácích prací a pečovatelských povinností, v ekonomických potížích 
domácností, které vedou ženy a ve fenoménu domácího násilí. 

Do poloviny padesátých let minulého století nahlíželi sociologové na 
rodinu jako na stabilní jednotku, která svou neměnností posiluje společenský 
systém. Sociolog Ivo Možný o tom  ve své knize píše:

„Tento náhled na rodinu platil nejenom ve vědě, ale také ve společnosti. 
Téměř každý stát považoval rodinu za stabilizující prvek společnosti i proto, 
že hierarchické uspořádání rodinných vztahů sloužilo od nepaměti jako opora 
uspořádání vyšších společenských celků a respektování moci hlavy rodiny učilo 
respektu k moci panovníka“ (Možný, 2008) .
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Dělba práce v rodině patří mezi stěžejní témata agendy rovných 
příležitostí žen a mužů. Obecně lze říci, že v dlouhodobém retrospektivním 
pohledu ani zvýšení zaměstnanosti žen, ani nárůst požadavků zaměstnavatelů 
na výkonnost v posledních letech zásadně nepoznamenaly vytížení žen péčí o 
děti a domácnost.

Feministické teoretičky tvrdí, že pozice ženy v rodině je druhořadá ve 
srovnání s pozicí muže ve veřejné sféře proto, že ženské tělo a jeho funkce staví 
ženu do sociálních rolí, které jsou v kulturním procesu považovány za role 
nižšího řádu než role určené mužům. Podle kulturních předpokladů patří ženy 
a děti k sobě. Děti vyžadují dohled a péči a hranice vlastních aktivit ženy jsou 
tak omezeny nízkým stupněm síly a dovedností dětí a žena je vlastně proto 
uvězněna v rodině. Ženy jsou ztotožňovány s rodinou, která je biologického 
řádu, oproti mužům, kteří jsou identifi kováni s kulturou, která je vyššího 
řádu.

S tématem rodiny úzce souvisí i téma násilí v rodině – obvykle se jedná 
o týrání partnerky, týrání dětí a týrání starší osoby.  V České republice podle 
průzkumu, který provedl Bílý kruh bezpečí (Bílý kruh bezpečí, 2009), zažilo 
téměř 38% žen nějakou formu násilí ze strany partnera. Výzkum poukázal 
na vysokou míru závažnosti domácího násilí, když 28% žen – obětí násilí ze 
strany partnera  uvedlo, že jejich zranění, vzniklá v důsledku tohoto násilí, 
vyžadovala lékařské ošetření. 41% žen ze zkušeností s násilím zažilo v průběhu 
incidentu pocit ohrožení života.  Podle tohoto průzkumu  tvoří ženy 97% 
obětí domácího násilí mezi partnery. Často bývají napadeny i děti.  Jejich 
postavení zlepšil nový zákon č.  135/2006 na ochranu před domácím násilím, 
který vstoupil v platnost od 1.1.2007 a který  stanovuje, kromě jiného, institut 
vykázání, tedy vykázání násilníka z domova. Před platností tohoto zákona 
tomu bylo naopak, odcházela obvykle oběť spolu s dětmi. 

Převážně nucené setrvávání žen ve společnosti ve sféře soukromé, tedy ve 
sféře rodinné, je prokázaný fakt. V této sféře žena obvykle vykonává neplacené 
práce a péči o manžela a děti (v některých společnostech i o širší rodinu). Jak 
vyplývá z výše uvedených teorií i konkrétních údajů, nebývá život strávený 
v soukromé sféře pro ženy uspokojující a nedává jim možnost se realizovat i ve 
sféře veřejné. Dalším prokázaným faktem je, že výchova dětí probíhá v rámci 
genderových stereotypů a podle institucionálních modelů, což znamená, že 
převážná většina dětí se stává dalšími nositeli genderové nerovnosti. 



180

Gender a rovné příležitosti ve školství

Základní struktura implicitních a explicitních vzorců chování 
a stereotypů, které se týkají genderu, je na institucionální bázi uplatňována 
a reprodukována i v rámci vzdělávacího systému. Znamená to v praxi mj. i to, že 
genderové stereotypy a z genderového hlediska nekorektní pravidla stanovená 
institucemi vymezují oběma pohlavím různé typy vzdělávání a následně 
i rozdílnou volbu povolání, rozdílné uplatnění na trhu práce, rozdílné (nerovné) 
postavení v pracovní hierarchii a fi nančním ohodnocení práce žen a mužů.  
Lze proto tvrdit, že škola zásadně ovlivňuje genderové vztahy ve společnosti 
a z druhé strany je též možné tvrdit, že škola ve velké míře podporuje vznik  
a reprodukci genderových stereotypů.

Vzhledem k tomu, že podíl žen či mužů v jednotlivých oborech má přímý 
vliv na průměrné mzdy v oboru (obecně platí, že v tzv. ženských oborech jako 
je např. právě školství jsou mzdy nižší než ve srovnatelných mužských oborech 
jako je například strojírenský průmysl),  je ve školství v pedagogických 
funkcích více žen než mužů. Zastoupení žen ve školství stále roste a souvisí 
s nízkým fi nančním ohodnocením, neexistujícím systémem kariérního růstu 
a nízkou úrovní materiálního vybavení škol (Smetáčková, 2006).  

Údaje o nárůstu v zastoupení žen ve školství sleduje Český statistický úřad 
ve Školní statistické ročence 2008 (ČSÚ, 2008c). Například ve školním roce 
2006-2007 byla situace následující: na základních školách pracovalo celkem 
62.657 osob ve funkci pedagogů, z toho bylo 10.393 mužů a 52.264 žen. 
Na středních školách pracovalo celkem 47.452 pedagogů, z toho 19.761 mužů 
a 27.691 žen. Ve vyšším odborném školství pracovalo celkem 1.792 pedagogů, 
z toho 694 mužů a 1.098 žen. 

Ve školství dosahují ženy v průměru nižšího platu za stejnou nebo 
srovnatelnou práci než muži a to přesto, že školy jsou státními institucemi, 
jejichž zaměstnanci a zaměstnankyně mají tabulkové platy. Ve školním roce 
2004-2005 průměrná mzda žen v oblasti vzdělávání tvořila 16.754 Kč, tedy 
76,6 % příjmu mužů, kteří ve stejném období dosahovali průměrného výdělku 
21.863 Kč (ČSÚ, 2008c). Rozdíly platí i v případě shodného či srovnatelného 
vzdělání, pedagogické praxe, dosavadních zkušeností a ochoty k dalšímu 
sebevzdělávání. 

Škola má obrovský vliv na utváření genderové identity. Hlavním nástrojem 
genderové socializace, která probíhá ve škole, je kurikulum. Formální kurikulum 
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tvoří především učivo a učebnice, skryté nebo neformální kurikulum tvoří 
poměr žen a mužů mezi vyučujícími, četnost a obsah kontaktů vyučujících 
a žáků/žákyň a organizace školních činností (Smetáčková, 2006). 

V žádném typu škol není genderová socializace konceptuálně 
rozpracována. Je vysoce pravděpodobné, že skrytá podpora genderových 
stereotypů probíhá již na základních školách; svědčí o tom  fakt, že v konečném 
výsledku dochází k dělení chlapců a dívek do rozdílných vzdělávacích oborů 
ve středním nebo středním odborném školství. Výsledkem je, že studující 
gymnázií jsou v 60% dívky, zatímco chlapci jsou převážně směřování 
k učebním oborům. Toto je jeden z problémů, který je v současnosti řešen i 
z genderového hlediska; hovoří se o nutnosti motivace chlapců ke studiu 
i na jiných typech středních škol. Ve vysokém školství podíl studujících žen 
i absolventek v České republice odpovídá genderové struktuře obyvatelstva. 
Výmluvné je, že téměř třetina chlapců míří na technické vysoké školy, zatímco 
u dívek je největší zájem – 26 % o učitelství. Na druhém místě u mužů fi gurují 
ekonomické směry (17 %), u žen humanitní a společenské. Na třetím místě 
u mužů je pak učitelství (13 %) a u žen ekonomické směry (ČSÚ, 2008c). 
Ženy tedy, pod vlivem genderových stereotypů, směřují a jsou směřovány do 
méně placených humanitních či společenských oborů humanitního zaměření, 
zatímco muži do lépe placených ekonomických či technických oborů.

Je důležité, aby si vedení škol uvědomilo, že učivo je sociálním konstruktem, 
ale stále ještě výběr informací, které jsou zařazovány do učebních předmětů, 
bývá prováděn podle genderových stereotypů. Ty jsou patrné především 
ve výběru učiva, ve výkladových příkladech, v doprovodných ilustracích 
a v jazyce.  

Vědění skýtá moc a školské instituce do značné míry kontrolují a určují 
to, jaké vědění, o jakém obsahu a v jaké formě bude škola studujícím skrze 
formální kurikulum explicitně zprostředkovávat. Neméně důležitá jsou však 
implicitní hodnotová sdělení ukrytá v učebních materiálech, zakódovaná 
v chování vyučujících, přítomná ve vlastní atmosféře školní třídy anebo 
obsažená v diskursu týkajícím se škol a vzdělání vůbec. 

Součástí školské reformy z hlediska genderu je samozřejmě přezkoumání 
učebních osnov z genderového hlediska, používání učebních materiálů, které 
nejsou zatíženy genderovými předsudky, vyhýbání se sexismu v jazyce ze 
strany vyučujících. Je také důležité, aby školní aktivity nebyly založeny na 
separaci na základě pohlaví, aby dívkám a chlapcům nebyly ukládány odlišné 
pracovní úkoly, protože tyto věci odrazují chlapce a dívky od vzájemné 
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spolupráce. Pokud jsou totiž oddělovány podle pohlaví, zvykají si děti cítit se 
lépe v kolektivu lidí stejného pohlaví, což jenom posiluje genderové stereotypy. 
Je třeba zavést kooperativní formy učení místo soutěživých a podporovat tím 
ve školách spolupráci mezi oběma pohlavími.  

Interkulturní vztahy 

Pro porozumění vztahů mezi lidmi je třeba si osvojit a porozumět 
základním pojmům v této oblasti. Jedná se o následující základní defi nice:

Adaptace: schopnost jedince, skupiny  nebo kultury přizpůsobit se 
sociálním či přírodním podmínkám. 

Akulturace: současné osvojení si prvků dvou nebo více kultur.

Enkulturace: osvojení si vlastní kultury v průběhu života. 

Etnocentrismus:  tendence hodnotit osoby z jiných etnik prizmatem 
kultury vlastního etnika. 

Rasa: velká skupina lidí  s podobnými tělesnými znaky, které jsou 
dědičné. 

Rasismus: souhrnné označení pro takové jednání, které překračuje 
pouhé vnímání rasových odlišností a přetváří se na nepřátelské aktivity vůči 
příslušníkům jiné rasy, jež se projevují v diskriminaci a v agresivním chování. 
Rasismus se tedy projevuje diskriminací, zatímco odmítavý postoj nebo i 
předsudek vůči jiné rase či kultuře není ještě rasismem (Průcha, 2004).

Sexismus: přesvědčení, že jedno z pohlaví má menší hodnotu, je méně 
důležité nebo schopné než druhé.

Stereotypy v myšlení: názory, které nejsou výsledkem osobní zkušenosti, 
ale jsou naučené a řídí se tradicí. 

Stereotypní vzorce chování: naučené chování pro standardní situace, které 
se řídí tradičně obyčeji, zákony a tabu.
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Interkulturní hodnotové rozdíly

Kulturní hodnoty se vytvářejí v procesu výchovy a socializace jedince 
a jsou součástí společenského vědomí (Průcha, 2004). Tyto hodnoty jsou 
obvykle hierarchicky uspořádány do systému, který bývá určován sociálním 
postavením, vzděláním, životním stylem, postoji, morálním cítěním a také 
pohlavím každého z nás.

Geert Hofstede (Hofstede in Průcha, 2004) rozlišil 4 dimenze hodnot:

mocenský odstup (rozsah, v němž  občané a občanky určitého státu 
očekávají a také akceptují, že moc je rozdělena nerovnoměrně).

Země s velkým mocenským odstupem: Filipíny, Mexiko, Francie, Turecko.

Země s malým mocenským odstupem: Rakousko, Dánsko, Irsko, Nový 
Zéland.

vyhýbání se nejistotě (rozsah, v němž se příslušníci určitého státu cítí 
ohroženi nejistými či neznámými situacemi. Tato dimenze vyjadřuje, nakolik 
lidem určité kultury vadí např. podstupovat riziko různých změn v zaměstnání 
apod).

Země se silným vyhýbáním se nejistotě: Řecko, Portugalsko, Japonsko, 
Belgie

Země se slabým vyhýbáním se nejistotě: Singapur, Hongkong, Dánsko, 
Velká Británie.

individualismus/kolektivismus (rozsah závislosti jednotlivce na kolektivu 
např. rodině a míra volnosti, kterou má  pro vlastní iniciativu). 

Individualismus: přísluší společnostem, v nichž jsou svazky mezi jedinci 
volné: předpokládá se, že se stará každý sám o sebe a o svou nejbližší rodinu.

Kolektivismus: přináleží společnostem, v nichž jsou lidé od narození 
integrováni do silných a soudržných skupin, které je v průběhu jejich životů 
chrání výměnou za jejich věrnost.

Zajímavé je, že země s větší vzdáleností moci vykazují tendenci k většímu 
kolektivismu, země s malou vzdáleností moci tendují k většímu individualismu 
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tj. jakoby např. širší rodina suplovala určitým způsobem funkce státu.

Individualistické země: USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Belgie, 
Nizozemsko

Kolektivistické země: Guatemala, Pákistán, Indonésie, Portugalsko

maskulinita/femininita 

Maskulinita vyjadřuje vliv „mužského prvku“ v hodnotách určité 
společnosti: např. průbojnost, soutěživost, asertivitu. Maskulinita se vztahuje 
na kultury, v nichž jsou rodové role zřetelně rozlišeny, a femininita na kultury 
v nichž se rodové role překrývají.

Maskulinní země: Japonsko, Rakousko, Itálie, Mexico

Femininní země: Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Holandsko

Když se kvantitativní hodnoty dimenzí pro různé země porovnají, je 
zřejmé, že jednotlivé národní kultury se vzájemně dost výrazně odlišují 
a nejsou pro nikdy stejné. Kromě toho se liší také uvnitř jednotlivých států 
podle různých ukazatelů: velká města/venkov, podle dosaženého vzdělání, 
příslušnosti k etnické majoritě/minoritě, pohlaví apod.

Kolman (Kolman in Průcha, 2004) komentuje, že „Individualismus je 
znakem prakticky všech kultur západní Evropy a Severní Ameriky. Češi se 
podle průzkumů jeví jako spíše femininní individualisté, kteří se silně vyhýbají 
nejistotě.“

Interkulturní komparace morálky (mravního kodexu)

Defi nice morálky: Morálka (z lat. moralitas, správné chování, mrav) 
znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel 
zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně 
od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce 
(tresty). 

Otázka, kterou je třeba si položit, je jsou-li pravidla a normy morálky 
universální,  obecně platné a řídí-li se nějakou všem lidem vrozenou schopností 
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rozlišovat dobro a zlo nebo jsou-li morální normy odlišné pro různé národy 
či etnika či skupiny lidí.  Tedy, je-li morálka absolutní nebo relativní. Pokud 
bychom přijali za svou hypotézu, že morálka je relativní, přinejmenším 
v některých svých aspektech, je třeba mít rozdílnosti v chápání morálky 
na paměti v interkulturních vztazích a komunikaci. Například pro  země 
s katolickým náboženstvím je nemorální sebevražda, zatímco pro některé 
muslimské země je sebevražda (sebeobětování) při dosahování vyšších cílů 
považována za vysoce morální a heroický čin. 

Kulturní, etnická a národní identita

Identita je vlastní identifi kace jedince s určitým společenstvím, s jehož 
hodnotami, normami či jinými rysy se ztotožňuje (Průcha, 2004).

Kulturní identita patří ke kulturnímu společenství. Berry (Berry in 
Průcha, 2004) označuje kulturní identitu jako souhrn přesvědčení a postojů, 
které lidé sdílejí o sobě samých jako členech určité kulturní komunity. Obvykle 
se kulturní identita projevuje pouze v kontaktu s jinou kulturou. 

Etnická identita patří k určitému etniku je tedy chápána jako pocit 
sounáležitosti s určitým entikem, jejímiž vnějšími aspekty mohou být společný 
jazyk, historie, společné hodnoty a cíle apod.

Národní identita patří k národu. Piscová (Piscová in Průcha, 2004) 
defi nuje národní identitu následujícím způsobem: „Národní identita plní různé 
funkce, mezi nimiž je významná integrační úloha, tj. jako prostředek formování 
solidarity mezi členy společenství, pocit sounáležitosti. Neurčitá, celkem legitimní 
potřeba někam patřit se modifi kuje na artikulované vlastenectví a národní 
patriotismus, který může sehrávat úlohu jako mobilizační a sjednocující činitel 
společenství, zejména v situacích vnějšího ohrožení“.

Psychologické problémy akulturace a adaptace

Při soužití etnických či rasových skupin probíhají různé procesy adaptace 
tj. přizpůsobování se příslušníků jedné skupiny k jiné nebo i skupin navzájem. 
Strategie adaptace imigrantů v hostitelské společnosti mohou být klasifi kovány 
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podle schématu J. W. Berry (Berry in Průcha, 2004):

Integrace: způsob adaptace, kdy imigranti uznávají, že poznání a přijetí 
kultury hostitelské země je pro ně důležité, ale zároveň si chtějí udržet i svou 
vlastní kulturu. Integrovaní imigranti mají pak dvojí kulturní identitu.

Asimilace: způsob adaptace, při němž imigranti usilují o co největší 
splynutí s obyvatelstvem hostitelské země, zatímco svou původní kulturu 
považují za málo důležitou pro život v novém prostředí. 

Separace: nejedná se o adaptaci. V tomto případě imigranti nepovažují 
kontakt s kulturou a příslušníky dominantní kultury za důležitý a setrvávají 
v izolaci.

Marginalizace: strategie těch imigrantů, kteří necítí potřebu kontaktů 
s dominantní kulturou, ale neuchovávají si ani svou původní kulturu. 
Identifi kují se jen se subkulturou své vlastní skupiny.

Postoje k adaptaci imigrantů v hostitelských zemích jsou závislé na 
tom, o jaké kulturní skupiny se jedná na obou stranách. Čím větší je kulturní 
diference, tím je pravděpodobnější, že imigranti budou méně ochotně přijímáni 
hostitelskou populací a tím je také pravděpodobnější, že hostitelská skupiny 
bude vyžadovat po imigrantech úplnou asimilaci. 

Akulturační stres

Při styku příslušníků minority s dominantní kulturou dochází k celé 
sérii podstatných i menších změn u jednotlivců minoritní skupiny počínaje 
např. oblékáním, stravováním až po obtížné stavy nejistoty, deprese apod. 
Imigranti tedy strádají a otázka je, zda a do jaké míry si to obyvatelé hostitelské 
země uvědomují. Zajímavé je, že se prokázalo, že čím více imigranti trvají 
na své etnické identitě, čím více se cítí vázáni ke kultuře své komunity, tím 
spíše u nich dochází k psychologické tísni v obklopující je kultuře majoritní 
společnosti.

Imigranti většinou uplatňují při své adaptaci v hostitelské zemi strategii 
integrace, kdežto příslušníci dominantní populace v hostitelské zemi preferují 
u imigrantů strategii asimilace. Důsledkem tohoto rozporu je, že čím více lpí 
imigranti na své etnické identitě, tím více se stávají terčem předsudků nebo i 
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diskriminace ze strany populace hostitelské země (Průcha, 2004).

Vznik a vývoj etnických a rasových předsudků

Etnické  a rasové předsudky a stereotypy mají univerzální charakter, tj. 
doprovázejí vztahy lidí v celém světě. Jedná se obvykle o zjednodušenou 
představu o typických vlastnostech členů nějaké etnické skupiny, která se 
stálým opakováním stala „pravdou“.  Nejvíce rozšířené etnické stereotypy se 
nejčastěji týkají menšin, žijících na území státu (u nás Romové, Vietnamci, 
Slováci) a také stereotypy týkající se okolních národů (Poláci, Němci..).

Etnické a rasové předsudky a stereotypy vznikají historicky a jsou 
specifi ckou formou vidění světa a lidí v minulosti tj.  tvoří spojnici mezi 
dějinami mentalit, politickými dějinami a dějinami interkulturních kontaktů 
(Průcha, 2004).

Národní stereotypy:

Slouží všem členům společnosti jako společné hodnotové soustavy 
vztahů, umožňující konstruovat vnitřní a vnější svět, posilují spojitost členů 
společnosti, sounáležitost a rozlišení. Slouží k doložení loajality k vlastnímu 
národu a během krizí mohou mít silně negativní konotace (např. zrod nacismu 
během krize v Německu po první světové válce).

Maskulinita a femininita jako interkulturní dimenze

Jednotlivá kulturní společenství se liší také podle toho, jak je v jejich 
hodnotových systémech zastoupena maskulinita nebo femininita a  jak gender 
ovlivňuje různé jazyky tj. jak je maskulinita a femininita reprezentována 
v jazyce. Maskulinitou se v kontextu interkulturní psychologie rozumí 
vyjádření hodnot zaměřených na majetek, úspěšnost, kariérní růst a asertivitu, 
zatímco femininitou chápeme obvykle zaměření na kvalitu života, sociální 
solidaritu, empatii, komunikativnost apod. 

V interkulturní psychologii vyjadřuje maskulinita vliv „mužského prvku“ 
v hodnotách určité společnosti: např. průbojnost, soutěživost. Maskulinita se 



188

vztahuje na kultury, v nichž jsou genderové role zřetelně rozlišeny, zatímco  
femininita se obvykle vztahuje na kultury, v nichž se genderové role překrývají 
(Průcha, 2004).

Interkulturní rozdíly ve  výchově a socializaci dětí

Interkulturní rozdíly ve výchově úzce souvisejí s rozdíly týkajícími se 
rodičovských postojů ke školnímu vzdělávání dětí i ke školnímu výkonu dětí 
(Průcha, 2004). 

Pro vymezení těchto rozdílů je třeba ve výchově i v socializaci analyzovat 
dvě variabilní:

Způsob výchovy  dětí v rodině, permisivní nebo autoritativní.

Jak dospělí určitého etnika nahlížejí na děti a mládež, jaký charakter mají 
mezigenerační vztahy a jaká je komunikace mezi dětmi a dospělými.

Nejčastěji se interkulturní rozdíly v rodinné výchově zjišťují analýzou 
chování a komunikace matek k dětem (stupeň emocionality). Bývá také 
přínosné analyzovat výchovu v předškolních zařízeních, pokud tato existují, 
neboť některé kultury taková zařízení odmítají s tím, že matka se má o děti 
starat až do začátku školní docházky. 

Otázka angažovanosti rodičů ve vztahu ke škole 

V. Krumm (Krumm in Průcha, 2004) provedl interkulturní komparace 
mezi Rakouskem, USA a Tchajwanem jak ohledně rodičovské angažovanosti 
(tj. zda a jak rodiče ovlivňují školní vzdělávání svých dětí – podporují-li jejich 
učení doma, kontrolují úkoly spolupracují s učiteli), tak v oblasti učitelské 
angažovanosti (přímá angažovanost „K“ tj. přímá kooperace učitelů s žáky  a 
angažovanost „M“ tj. aktivita vyvíjená učiteli k tomu, aby žáky motivovali 
k učení). 
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Tabulka 1 - Souhrnné charakteristiky interkulturních rozdílů

Rakousko USA Tchajwan

Rodičovská angažovanost vysoká nízká velmi vysoká

Učitelská angažovanost K nízká vysoká velmi vysoká

Učitelská angažovanost M vysoká nízká velmi vysoká

Zdroj: Průcha, 2004

 Při analýze údajů v tabulce č. 1 dojdeme k závěru, že nejlepší podmínky 
pro vzdělávání mají bezesporu žáci na Tchajwanu, kteří jsou podporováni 
a vedeni k učení jak v rodině, tak ve škole. Rakouští žáci jsou motivováni v rodině 
a ve škole k dobrému prospěchu v učení, zatímco hodnoty přímé komunikace 
s žáky ze strany učitelů  jsou nízké. V USA se učitelé snaží motivovat žáky 
k individuálnímu růstu, zatímco motivace žáků k dobrému prospěchu ze 
strany rodičů i učitelů je nízká, což potvrzuje  to, že mladí Američané bývají 
uváděni jako žáci s jedněmi z nejhorších výsledků ve studiu.

Jedním z významných projevů interkulturních rozdílů mezi etniky je 
také to, jakou závažnost přikládají rodiče vzdělávání svých dětí a jak velkou 
odpovědnost za osobní a společenský rozvoj mladého člověka by měla mít škola 
ve srovnání s rodinou. Průzkum OECD (OECD in Průcha, 2004) vyjasnil, že 
pouze ve Finsku a v Dánsku (55 %) respondentů vyjádřilo názor, že rodina má 
mít větší odpovědnost než škola. Jinde (ČR, Rakousko, USA, Švédsko) rodiče 
soudí, že rodina a škola mají mít společnou odpovědnost za výchovu dětí. Ale 
např. ve Španělsku, Francii a Velké Británii většina rodičů (84%) soudí, že 
odpovědnost za výchovu je cele na škole. 

Vzdělávání dětí imigrantů

Děti imigrantů zůstávají často ve výuce pozadu za dětmi majoritní 
populace, dosahují horších vzdělávacích výsledků a dospívají k nižším úrovním 
vzdělání a kvalifi kace. Interkulturní psychologie hledá příčiny v kulturní 
odlišnosti, v rozdílných hodnotách a tradicích imigrantů.
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Rozdíly vznikají již v rodinné výchově. Například děti v muslimských 
rodinách jsou záhy vychovávány k tomu, aby  respektovaly autoritu otce 
i starších mužů v rodině a z genderového hlediska jsou vychováváni k převzetí 
své genderové role jako budoucí otcové, zodpovědní za čest rodiny a za její 
obživu, zatímco dívky jsou vychovávány k tomu, aby si osvojily vlastnosti 
budoucích matek a žen, které stráví život péčí o rodinu v uzavřených 
domácnostech.

Postoje ke školnímu vzdělávání dětí – zde záleží na tom, o kolikátou 
generaci imigrantů jde. První generace nemívají očekávání pro vzdělávání 
svých dětí, další ano, ale evropská škola vychovává děti jako samostatné 
a kritické občany, což je ve střetu s tradičními hodnotami např. muslimských 
rodin. 

Význam rodiny ve společnosti

Rodina bývá považována za základní jednotku státu. Ve feministických 
teoriích často lze najít negativní konotaci rodiny, která bývá zvláště radikálními 
feministkami považována za základní jednotku útlaku žen. Ale i významný 
český sociolog Ivo Možný (Možný, 2008) vysvětluje původ rodiny podobně 
jako radikální feministky:

„Hierarchické uspořádání rodinných vztahů sloužilo od nepaměti jako 
opora oprávněnosti hierarchických uspořádání vyšších společenských celků 
a respektování moci hlavy rodiny učilo respektu k moci panovníka“.

„Již v antickém Řecku byli svobodnými občany pouze muži. Prostorem 
rovnosti a svobody byl pouze prostor veřejný (kam ženy nesměly), kdežto rodina 
byla prototypem hierarchie a pevné uspořádanosti“.

„V průběhu historie prošly role žen a mužů výraznou změnou a přestavbou, 
což změnilo povahu rodiny. V rodině se právo statusové změnilo na smluvní. 
Rodina zůstává základní jednotkou nerovnosti a je zdrojem nerovnosti šancí tj. 
nerovnosti budoucí. Nerovnost se neopírá pouze o nerovné majetkové vztahy, ale 
především o tzv. kognitivní kapitál a rodiny se liší v tom, kolik takového kapitálu 
rodina dětem poskytuje. Nejméně každé dvacáté české dítě je Rom a v romských 
rodinách je dětem poskytován velmi malý kognitivní kapitál“.  
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Závěr

Podle Možného (Možný, 2008) by naše republika v roce 2050 měla mít 
cca 5 milionů obyvatel a jedné pětině z nich by bylo přes 80 let. Je tudíž nutné 
věnovat se programově imigraci. Zatím u nás žije jen asi 300 000 cizinců tj. 3% 
české populace. Podíl přistěhovalců v „západních“ zemích ale tvoří cca 10%, 
ve Švédsku ještě více. 

Problém je ten, že multikulturní společnost, jak si ji svět představoval, 
nefunguje. Evropa dlouho předpokládala, že imigranti, kteří se v jejích zemích 
usadí, si sice zachovají svou kulturní svébytnost, ale zároveň si osvojí a přijmou 
ty evropské hodnoty, jejichž sledování vedlo k rozkvětu zemí západního 
civilizačního okruhu. Dnes však Evropa zjišťuje, že tomu tak není. Děti 
imigrantů (tedy ani v druhé generaci) nejsou vděčné za nabízené možnosti, 
naopak, jsou zatrpklé proto, že často nedosahují na průměr životní úrovně 
hostitelské země a nechtějí rozumět tomu, že i k průměru vede cesta přes 
vlastní úsilí. 

Rozumnou imigrační a asimilační politiku mělo vždy Švédsko, které 
imigranty nebralo ve vlnách, ale každoročně určitý počet a ne z jedné země, 
ale z celého světa. A bralo je od začátku jako plnoprávné občany, pro které 
platí všechna privilegia ale i všechny povinnosti jako pro každého Švéda. 
Tudíž se nevytvořily kulturně homogenní, marginalizované subkultury, žijící 
v ghettech, které se nakonec cítí diskriminovány a pod delší dobu i nepřátelské 
vůči dominující kultuře hostitelské země. 

Měli bychom se tedy připravit na imigranty. Podle Možného existuje ještě 
jedno řešení: nebudeme dovážet pracovní síly, budeme vyvážet know-how. 
Ale to by předpokládalo vybudování znalostní společnosti, kde jsou potřeba 2 
hlavní zdroje: masivní investice do vzdělávání a vědy a dostatek talentů. Toto 
jsou jediné dvě možnosti podle Možného. Další možností je podpora rodičů 
a jejich motivace k tomu, aby měli děti, ovšem i taková podpora je aktuálně 
v České republice téměř nulová.
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Poznámky

1 Zejména směrnice Evropského parlamenty a Rady č. 2002/73/ES, kterou 
se mění směrnice Rady č. 76/207/ ES, o realizaci zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu, postup 
v zaměstnání a pracovní podmínky, která musí být uplatňována od počátku 
jednání o uzavření pracovněprávního vztahu a po celou dobu jeho trvání a 
směrnice Rady č. 75/117/EEC, o sladění zákonů členských států týkajících  se 
uplatnění zásady stejné odměny pro muže a ženy .
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Uprchlíci, jejich integrace a specifi cké potřeby kulturně 
a sociálně heterochtonních etnik

Petr Novák
vedoucí odd. integrace cizinců a azylantů, odbor azylové 

a migrační politiky MV

Ve svém příspěvku bych rád předal některé důležité poznatky získané 
téměř 20letou zkušeností Československa a od roku 1993 České republiky na 
poli migrace, azylu a integrace. V současné době působím jako vedoucí oddělení 
integrace cizinců a uprchlíků odboru azylové a migrační politiky ministerstva 
vnitra a celkem působím téměř 20 let ve službách státní administrativy, tedy 
mé zkušenosti zahrnují většinu  politických změnách v ČR a byly získány na 
různých úrovních státní administrativy.

Velmi rád bych shrnul situaci České republiky v dané oblasti, předal 
vám základní informace statistické, popsal institucionální rámec, věnoval 
pozornost agendě Evropské unie a zvláštní pozornost pak zaměřil na programy 
integrace uprchlíků a cizinců. Jistě se také nebudu vyhýbat slabým místům 
našeho stávajícího systému a případně zdůrazním momenty, které se naopak 
v naší praxi osvědčily.

Absolutně nejvyšší počet žádostí jsme zaznamenali v roce 2001, tehdy se 
jednalo o více než 18.000 žadatelů, zatímco loňský je ve znamení poklesu, který 
nastartoval po 1. květnu 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. 
Jedná se přitom o pokles zásadní, více než 50 %. V roce 2008 jsme registrovali 
16 žadatelů o udělení mezinárodní ochrany.

Kromě standardního azylu poskytuje Česká republika také azyl 
z humanitárních důvodů a dále zvláštní formu tzv. doplňkovou ochranu.

Jistě vás napadne otázka, proč je procento úspěšnosti v České republice 
relativně nízké. To je téma častých diskusí mezi naším ministerstvem 
a nestátními neziskovými organizacemi. Zásadní je v tomto smyslu struktura 
zemí původu. 

Jen těžko si můžeme představit, že by Česká republika udělovala tzv. 
politický azyl občanům Ukrajiny, Moldavska nebo třeba sousedního Slovenska, 
členské země EU.
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Stále významná část našich „klientů“ sice formálně v České republice 
o azyl žádá, ale náš stát si přesto nevybrala jako svou cílovou zemi a zpravidla 
nelegálně a ještě v průběhu azylového řízení odchází dále do Evropy. Podobnou 
zkušenost mají i některé další státy regionu jako Slovensko, Polsko nebo 
Maďarsko. Do této skupiny žadatelů o azyl patřili především občané Ruské 
federace přicházející z Čečenska a byli jsme svědky postupného vstupu do 
azylového řízení v Polsku, v České republice a v Rakousku. Ale dokonce ani 
Rakousko se nestalo pro velkou část těchto lidí cílovou zemí.

Už jsem zmínil výrazný pokles počtu žadatelů po 1. květnu 2004. Zde 
jistě sehrává významnou roli zavedení tzv. dublinského sytému do praxe 
i v podmínkách nových členských zemí, tedy systému, který stanovuje kritéria 
a mechanismy pro určení státu odpovědného za přezkoumání žádosti o azyl 
podané v jednom ze členských států EU. Pro žadatele to konkrétně znamená, 
že má právo na meritorní posouzení žádosti o azyl pouze v jednom členském 
státě. S 1. květnem 2004 začalo fungovat v rámci našeho úřadu Dublinské 
středisko, které je on-line ve spojení se všemi partnerskými pracovišti v zemích 
EU, a to vše v souladu s příslušným Nařízením Rady EU č. 343/2003.

Vstupem do EU jsme na sebe převzali veškerá práva a povinnosti členské 
země včetně povinnosti přebírat do našeho právního systému legislativu EU. 
Je to nikdy nekončící proces negociací, detailního projednávání jednotlivých 
norem na různých úrovních až po začlenění jednotlivých směrnic. Mnoho 
našich pracovníků tráví velkou část své pracovní doby v Bruselu a je to pro 
ně stejně běžné jako jet z jednoho konce Prahy na druhý. Ráno do Bruselu, 
večer domů. Vybíráme pro tuto práce kolegy odolné fyzicky i psychicky 
a vybavené nejen jazykově, ale především odborně. Agenda EU je velmi 
rozsáhlá a komplikovaná a týká se to prvních 6 měsíců tohoto roku, kdy ČR 
předsedá Radě EU zvláštní měrou. 

Ale vraťme se k popsání našeho systému z pohledu instituce a legislativy. 
Nemyslím si, že by vás zajímala institucionální a administrativní historie mého 
úřadu. Někdy si myslím, že organizační reformy patří k národnímu hobby. 
Zažil jsem kromě 10 ministrů vnitra asi 10 zásadních reorganizací, slučování 
a rozdělování úřadů, změny kompetencí apod. Dovolím si tedy stručně popsat 
současný stav věcí. 

Odbor azylové a migrační politiky je už podle názvu dělen na dvě základní 
části. V té azylové je klíčovým úkolem zajišťovat azylové řízení se vším co s tímto 
souvisí, tedy kromě rozhodovacího procesu se jedná především o ucelený 
systém informací o zemích původu právě pro pracovníky, kteří připravují 
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návrhy rozhodnutí a systém evidenční a statistický a také agenda komunikace 
se soudy, které rozhodnutí ministerstva nezávisle přezkoumávají.

Azylová legislativa a komunikace se soudy v rámci azylového řízení jsou 
další části našeho úřadu. O Dublinském středisku už jsem hovořil. Migrační 
část je odpovědná především za schengenskou spolupráci a tvorbu cizinecké 
legislativy a nově také za agendu povolování trvalých pobytů cizinců. Celému 
úřadu je pak zajišťován servis organizační, technický a fi nanční včetně 
mezinárodní spolupráce. Kromě ústředí v Praze disponujeme pracovišti na 
různých místech České republiky.

Veškerá agenda spojená s provozem řízení uprchlických zařízení je svěřena 
samostatné organizaci v rámci Ministerstva vnitra, Správě uprchlických 
zařízení, která nevstupuje do azylového řízení, ale nese odpovědnost za 
ubytování, stravování, lékařskou a sociální péči uprchlíků, za vyplnění jejich 
volného času, vzdělávání apod. Momentálně existují v České republice 3 typy 
uprchlických středisek:

1. Přijímací střediska 

2. Pobytová střediska 

3. Integrační azylová střediska 

Azylové řízení ale probíhá i na dalších místech, například ve věznicích, 
v zařízeních pro zajištění cizinců, v nemocnicích apod. Žadatelé o azyl také 
nemají povinnost žít po celou dobu řízení v uprchlickém středisku, ale pokud 
mají tu možnost a prostředky, mohou na rozhodnutí čekat v soukromí. 
V takovém případě se ale stát nepodílí na nákladech spojených s ubytováním 
a stravováním.

Neúspěšní žadatelé azyl mohou využít možnosti dobrovolné repatriace do 
země původu, kterou Česká republika na své náklady zajišťuje prostřednictvím 
IOM. Uvedený program dobrovolné repatriace funguje několik let a oceňujeme 
profesionalitu a spolehlivost IOM. Této nabídky využily už stovky odmítnutých 
žadatelů o azyl z mnoha zemí. Podtrhuji ale, že se jedná o program dobrovolné 
repatriace. Existují samozřejmě i represivní nástroje, jak přinutit cizince, aby 
opustil území státu, pokud porušuje jeho zákony a má pobyt na jeho území 
zakázán. 

Pokud jde o cizineckou a azylovou legislativu v České republice, tvoří její 
základ legislativa EU, mezinárodní úmluvy, především pak Ženevská konvence 
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z roku 1951 a její Protokol z roku 1967, a samozřejmě dva základní zákony, 
a sice o pobytu cizinců na území České republiky a o azylu. Obě normy byly 
již mnohokrát novelizovány především s ohledem na vývoj práva EU a na 
tzv. aplikační praxi, tedy momenty, které přinesl život a které nebylo možno 
teoreticky předpokládat.

Demografi cká situace České republiky se podobá mnoha evropským 
zemím a není příznivá. Věková pyramida je stále strmější, populace stárne. 
Opravdu si ale nemyslím, že imigrace a příliv cizinců může zásadním způsobem 
tento trend zvrátit, ale může ho alespoň zmírňovat. 

Integrace

Slovo, které se často používá, v mnoha souvislostech a často ve značně 
odlišném chápání. Také defi nic integrace existuje několik, dovolte, aby si 
dnes vypůjčil defi nici ECRE (European Council for Refugees and Exiles), 
tedy evropské sítě nevládních organizací. ECRE tedy chápe integraci jako 
„multidimenzionální, dynamický a oboustranný proces, který se týká cizinců 
i hostitelské společnosti. Cizinci by měli být schopni přizpůsobit se životnímu 
stylu majority, zároveň ale neztratit svou vlastní identitu, a hostitelská 
společnost by měla připravit své veřejné instituce na případné změny a usnadnit 
rozhodovací postupy.“ Já dodávám, že klíčovou roli sehrává při procesu 
integrace také tzv. občanská společnost, nevládní sektor, samospráva měst a 
dalších obcí, církve, kulturní a umělecká obec, obec akademická a vědecká atd. 
Všem je nám jasné, že proces integrace je permanentní, je to běh na dlouhou 
trať a o jeho úspěšném završení můžeme mluvit v okamžiku, kdy se cizinec 
stane aktivní součástí společnosti z perspektivy právní, sociální, ekonomické, 
vzdělávací, jazykové nebo třeba kulturní.

Cíl integrace

Rovněž otázka s mnoha možnými odpověďmi. Ze zkušenosti své 
země považuji za takový cíl vznik vzájemného vztahu mezi cizinci, jejich 
komunitami, občanskou společností a hostitelským státem. A osobně jsem 
přesvědčen, že větší díl práce, motivace a úsilí leží na straně cizince. Na jeho 
postojích, píli, vstřícnosti, přátelství a snaze začlenit se do nové společnosti 
nesmírně záleží. Omlouvám se, pokud opakuji věci notoricky známé, ale 



199

bývám často nemile překvapen, kolik cizinců chápe proces integrace jako 
jednosměrnou ulici, kde nejdůležitější je sociální systém hostitelské země, 
vstřícnost úřadů, zaměstnavatele, sousedů (to vše je jistě důležité), ale na 
vlastní vklad často zapomínají. Cizinec, migrant, uprchlík je vyslancem své 
země v novém domově. 

Dost bylo teoretických úvah, obecných postojů a principů integrace, 
zkusme se podívat jak vypadá praxe v ČR.

Jak se vypořádává Česká republika s integrací v praxi

Začal bych integrací cizinců obecně, zatímco později se budu zabývat 
specifi cky integrací uprchlíků. Potřebu systematicky se zabývat integrací 
cizinců do společnosti si začala česká vláda uvědomovat již zhruba v polovině 
90. let. Integraci cizinců chápeme jako problém širokého spektra institucí 
a společnosti. Také státní administrativa se neomezuje jen na jediné odpovědné 
ministerstvo, ale vtáhlo do řešení věci celkem 8 ministrů v různé intenzitě 
odpovědnosti. Jde především o oblast vnitra, práce a školství, ale i dalších 
oblastí.

I integrace cizinců prošla organizačními změnami. Nejprve bylo 
odpovědným ministerstvem vnitro, později ministerstvo práce a sociálních 
věcí a nyní opět ministerstvo vnitra. Česká republika se dělí na 14 krajů a 73 
okresů. Složitou reformou byly zrušeny okresní úřady a s nimi zanikly i tzv. 
okresní poradní orgány, které sdružovaly řadu institucí a nevládních organizací 
zabývajících se cizinci na daném teritoriu. Za dnešní situace 14 krajů, tedy 
nepoměrně větších území, je obtížnější pracovat operativně a pružně jako 
v případě území menšího. Navíc kraje jsou samosprávné celky a vliv státu je 
zde omezen. V poslední době vznikají integrační centra v jednotlivých krajích, 
která by měla usnadnit a zrychlit proces integrace cizinců v jednotlivých 
regionech.

Integrace cizinců se stala důležitým tématem i pro Evropskou unii, 
o čemž svědčí práce tzv. National Contact Points on Integration. Experti 27 
zemí EU na tomto fóru diskutují o integraci, navrhují řešení pro tvůrce politiky 
a tato práce má i přímý vliv na integrační politiky jednotlivých států. Mnoho 
zajímavého se děje také na půdě Rady Evropy v integraci cizinců.

V tomto kontextu je naprosto nutné zmínit další zásadní téma odvozené 
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od integrace cizinců, a sice integraci azylantů, tedy osob s udělených azylem. 

Integrace azylantů

Je to více než 15 let, kdy představilo ministerstvo vnitra první model 
integračního programu, který od té doby doznal mnoha změn a rád Vás 
seznámím se stavem současným. Tzv. Státní integrační program pro azylanty, 
předpokládá tři hlavní kroky: Usnesení vlády, aktualizovanou koncepci 
integrace a také (nebo především?) uvolnění peněz ze státního rozpočtu.

Aby mohl program integrace fungovat, má oporu v zákoně o azylu, 
kde jsou zmíněny jeho hlavní principy. Detailní popis by při každé změně 
vyžadovat vleklou novelizaci zákona. Pokud jde o uvolněné peníze, jedná se 
například v roce 2009 o 17,5 mil. Kč. 

Vláda rovněž stanovila priority integrace azylantů. Neočekávejte 
však v dané situaci žádná revoluční řešení a geniální nápady, na které ještě 
nikdo v Evropě nepřišel. Úspěšná integrace cizince a uprchlíka v cizí zemi je 
podmíněna především znalostí místního jazyka, vyřešením otázky bydlení, 
práce a vzdělávání. Jako důležitou součást programu vidíme angažmá 
nevládních organizací, které azylantům pomáhají.

Zmíním se nyní o těchto prioritách integrace. Čeština je jazyk poměrně 
svízelný, zvláště pro cizince z neslovanských zemí. Jazyková příprava azylantů 
připadla do působnosti ministerstva školství. Azylantovi přináší výhody, je totiž 
bezplatná, ale i povinnosti, končí závěrečnou zkouškou a vydáním osvědčení. 
Naučit se cizí jazyk za 600 hodin není jednoduché. Jde ale o intenzivní vstupní 
kurs, na jehož konci by se měl absolvent domluvit v základních životních 
situacích. Nejpodstatnější díl práce je ale na samotných azylantech, a to v jejich 
vlastním zájmu. Dokud kvalitně nezvládnou jazyk hostitelské země, těžko 
mohou počítat s kvalifi kovanou prací ve svém oboru a musejí počítat s jistou 
izolovaností ve společnosti a pracovním zařazením pod úrovní kvalifi kace 
nebo i s nezaměstnaností. Máme bohužel mnoho případů azylantů, kteří ani 
po 10 a více letech u nás nezvládli ani základy češtiny, k jejich vlastní škodě.

Představme si nyní situaci člověka, který měl to štěstí, doufejme, a byl mu 
v České republice udělen azyl. Je to jistě pro takového člověka dobrá zpráva, 
neboť získáním azylu automaticky získává velmi výhodný typ trvalého pobytu, 
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který se pokud jde o práva a povinnosti blíží statusu občana České republiky 
s několika výjimkami, které nejsou pro naše téma podstatné. Je to okamžik, 
kdy opouští uprchlické středisko a má možnost usadit se dočasně v tzv. 
integračním azylovém pobytovém středisku. V tomto středisku žije uprchlík 
v podmínkách, které se již blíží normálnímu bydlení, má více soukromí, ale 
také odpovědnosti a povinností. Musí například platit nájem, pokud nemá 
zaměstnání, má přístup ke standardnímu systému pomoci nezaměstnaným. 
Musí dodržovat smluvní podmínky bydlení, řád domu apod. Ve stejnou dobu 
se učí češtinu a sociální pracovními se mu snaží vysvětlit realitu života u nás. 

Po udělení azylu má uprchlík možnost vstoupit do tzv. Státního 
integračního programu, jehož hlavním cílem je pomoc při získání nájemního 
bydlení.

Bydlení

Klíč k integraci. Alespoň v našich podmínkách. Trh s byty stále ještě 
zcela nefunguje, vhodných bytů není dostatek a ceny v této oblasti jsou stále 
příliš vysoké. Bez fi nanční pomoci státu by velká většina azylantů na nájemní 
bydlení nedosáhla. Zpracovali jsme dvě varianty, které existují souběžně a 
z nichž si jednu může azylant vybrat. V té první jde o zajištění nájemního 
bytu ve vlastnictví obce, které se dobrovolně do programu zapojuje. Vždy 
fi guruje jen jedna nabídka bytu azylantovi. Stát není realitní kancelář a 
nastavit podmínky výrazně výhodnější než vlastním občanům by mohlo 
vést k nepřátelským reakcím. Ministerstvo vnitra oslovuje jednotlivé obce 
a na principu dobrovolnosti žádá o nabídky vhodných bytů pro uprchlíky. 
Zvláštní roli v tomto procesu sehrávají kraje a jejich úřady. Stejně tak může 
sám uprchlík nebo ve spolupráci s nevládními organizacemi hledat vhodné 
bydlení a požádat následně ministerstvo o další kroky. Pokud se tento výběr 
podaří, uprchlík si prohlédne byt a obec se seznámí s uprchlíkem, uzavírají 
vzájemnou nájemní smlouvu na 1 rok s možností dalšího prodlužování. Celý 
systém pracuje na linii ministerstvo – kraj – obec – azylant. Podmínkou 
k poskytnutí dotace obci je zajištění bydlení v obecním bytě. Jednání s obcí je 
zpravidla hladké, odpovědné a administrativně průhledné. 

Obec uzavírá smlouvu s uprchlíkem na dobu jednoho roku s možností 
postupné prolongace. Po 5 letech, pokud uprchlík plní všechny smluvní 
podmínky, smluvní vztah dále pokračuje jako v případě obdobných smluv 
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v obci s našimi občany. Po celou dobu 5 let může být byt využíván pouze 
pro integrační program, a to i v případě, že původní uprchlík z bytu odejde. 
Snažíme se v takovém případě byt obsadit dalším zájemcem. Pokud obec 
závazky neplní, musí státu vrátit odpovídající část dotace. I takové případy 
už nastaly. Probíhá přitom dosti přísná fi nanční kontrola, protože se jedná 
o peníze ze státního rozpočtu.

Druhá varianta počítá s tím, že si azylant ve spolupráci s nevládní 
organizací sám vyhledá vhodné nájemní bydlení a stát prostřednictvím obce 
po dobu až 8 let přispívá vlastníkovi bytu na úhradu nájemného. Vlastníkem 
bytu přitom může být obec nebo fyzická osoba.

Třetím pilířem úspěšné integrace je, jak už jsem uvedl, je vstup na 
trh práce a řešení všech otázek s tím spojených. Zde sehrává klíčovou roli 
ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalším podstatným hráčem v této věci 
jsou úřady práce v jednotlivých okresech republiky. 

Zvláštní pozornost chci věnovat nevládním organizacím. S postupujícím 
časem od politických změn v naší zemi před 20 lety jejich vliv, význam a prestiž 
stoupá. Stávají se samozřejmou součástí života společnosti. Vzpomínám na 
počátek 90. let, kdy byl tento sektor po 40 letech komunismu zcela zruinován 
a začínalo se téměř od nuly. Dnes máme několik profesionálních organizací, 
které se specializují na pomoc uprchlíkům, žadatelům o azyl a cizincům 
obecně a státní rozpočet a EU každoročně na činnost těchto organizací 
přispívá. V integraci azylantů nabízejí nevládní organizace především 
pomoc při vyhledávání zaměstnání, poskytování sociálního a právního 
poradenství, pomoc při realizaci nabídky integračního bytu a vyhledávání 
vhodného bydlení, pomoc při komunikaci s orgány státu a samosprávy 
a monitorují průběh integrace. Tedy stručně řečeno: Pomoc s bydlením, prací 
a v komunikaci s úřady.

Celý program je postaven na principu dobrovolnosti, nabídky a jejího 
přijetí či odmítnutí. 

Pokud vás bude z programu cokoliv dalšího zajímat, obraťte se na náš 
úřad a rádi vám další informace poskytneme.
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