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Zaměření souboru textů k předmětu Metody empirického výzkumu 
občanského sektoru I + II 

Studijní texty prezentované v tomto souboru představují doplňkovou studijní četbu k předmětům 
Metody empirického výzkumu občanského sektoru I a Metody empirického výzkumu občanského 
sektoru II vyučovaných v rámci magisterského oboru Studia občanského sektoru na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.  

Koncepce souboru textů volně vychází ze struktury předmětu. Zaměřuje se na vybraná témata a 
k nim prezentuje doplňkovou četbu spolu se stručným úvodem a otázkami k textům. 
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I. Úvod 

„Občanská společnost v České republice a její různé aspekty jsou předmětem empirického 
zkoumání od 90. let 20. století. Kromě akademických institucí a vysokých škol se na výzkumech 
podílí také organizace občanské společnosti. U některých podstatných výzkumů stály právě OOS 
(např. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v mezinárodním komparativním projektu 
univerzity Johnse Hopkinse a v Indexu občanské společnosti). Specifická je role brněnského Centra 
pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), jehož posláním je přímo výzkum organizované občanské 
společnosti. 

Poptávka po datech a faktech o občanské společnosti neustále trvá. Empirické údaje potřebují 
představitelé občanské společnosti, když se snaží plánovat svoje aktivity i přesvědčovat 
zainteresované aktéry o jejich významu. Děje se tak na úrovni jednotlivých OOS i na úrovni 
občanské společnosti jako celku. Státní zaměstnanci zase potřebují představu o OOS, jejichž 
činnost se týká jejich agendy a které jim mohou ve správě věcí veřejných pomáhat a být partnery“ 
(Pospíšilová 2010: 113-4).   

Tak uvádíme kapitolu „Česká občanská společnost – data, fakta a měření“ v přehledové publikaci 
Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v české republice (Skovajsa a kol. 2010). 
Řada výzkumů orientovaných na občanskou společnost či neziskový sektor má kvantitativní 
charakter. Takový je např. mezinárodní komparativní projekt Univerzity Johnse Hopkinse vedený 
Lesterem Salamonem. Publikace na něm založené obvykle prezentují srovnávací analýzy 
neziskového sektoru v několika desítkách zemí z hlediska počtu zaměstnanců v neziskovém sektoru 
nebo z hlediska zdrojů financování (Salamon, Skolowski a kol. 2004). Také nedávný rozsáhlý 
výzkum dobrovolnictví v České republice byl založený především na kvantitativním průzkumu 
občanů (Frič, Pospíšilová a kol. 2010). Kvantitativní přístup k řešení výzkumných otázek má svoje 
nesporné výhody, mezi které patří především statistická zobecnitelnost výsledků. Mezi další patří i 
možnost snadné a přehledné prezentace výsledků formou grafů a „údernost“ dat, pokud jsou 
používána jako argument ve veřejné diskusi.  

V tomto souboru textů se však zaměřujeme na kvalitativní přístup k výzkumu občanského sektoru, 
který mnohdy umožňuje zodpovědět komplexnější otázky a dobrat se k hlubšímu porozumění 
problémům. Uveďme si jako příklad situaci, kdy by byl kvalitativní výzkum na místě: 

V kvantitativních průzkumech dobrovolnictví je často kladena otázka, jaké překážky brání 
občanům, aby se věnovali dobrovolné činnosti. Hlavní příčina neochoty pracovat jako dobrovolník, 
kterou průzkumy zjišťují, je nedostatek času. Nedostatek času byl nejčastěji uváděnou překážkou 
dobrovolnictví v naší zemi v průzkumu z roku 2000 stejně jako v roce 2004 (Frič 2001; STEM 
2004). Stejně tak bývá hlavním bariérou dobrovolnictví v jiných zemích. V České Republice jej 
uvedly téměř tři čtvrtiny lidí, kteří se dobrovolnictví nevěnovali, zatímco ve Velké Británii tento 
důvod jako překážku dobrovolnictví uvádí 60 % a v Kanadě okolo 70 % lidí, kteří se dobrovolnictví 
nevěnovali1 (Hall a kol. 2009; Low a kol. 2007). „Nedostatek času může mít reálný základ. Počet 
hodin, které v průměru tráví (placenou) prací občané různých zemí, se totiž liší. Na druhou stranu 
„nemít čas“ je běžné vysvětlení, které udáváme v řadě situací, a jako vysvětlení nám tedy 
nepostačí. Zajímalo by nás spíše, co to znamená „nemít čas.“ Které aktivity považují lidé za nutné 
(na které si čas najít „musí“) a které potom soupeří o čas zbývající. Zcela jistě se vnímání času a v 
něm se odehrávajících aktivit bude lišit u mužů a žen, podle jejich životního období, podle toho, 
zda mají rodinu, děti, zda a jak pracují, zda pečují o nemohoucího člena rodiny apod.“ (Pospíšilová 
2010: 125). Je to úkol pro samostatný výzkum. A pokud by nás zajímalo, co znamená „nemít čas“ 
a jaké faktory utváří vnímání dostatku a nedostatku času, je to zadání pro kvalitativní výzkum. 

Ve sborníku prezentujeme texty, které kvalitativnímu výzkumnému přístupu odpovídají. Na textech 
ilustrujeme použití některých výzkumných designů, použití vybraných metod sběru dat a metod 
analýzy dat, nebo řešení otázek spojených se stanovením výzkumné otázky či s výběrem vzorku. 

                                           
1 Celek vždy tvoří občané, kteří se během posledních 12 měsíců nevěnovali dobrovolnictví. 
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Texty jsou řazeny do kapitol. Každému předchází úvod a otázky, které vedou studenty při reflexi 
textu.    
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II. Kvalitativní výzkumný přístup 

 

II.1. Bezdomovectví jako přístup k životu 

Níže následuje článek reprodukovaný v plné šíři, který reprezentuje kvalitativní přístup 
k výzkumu. Věnuje se tématu bezdomovectví. O počtech bezdomovců se můžeme čas od času 
dočíst v médiích (i když získání spolehlivých statistik je samo o sobě obtížné). Při četbě textu 
uvažujte o tom, v čem je přístup autora odlišný a co se díky kvalitativnímu přístupu můžeme 
dovědět.  

OTÁZKY: 

1. Jak autor zdůvodňuje relevanci svého výzkumu?   

2. Používá přitom odkazy na existující teorie nebo výzkumu? Jak na ně odkazuje? 

3. Čemu se věnuje autor v části nazvané „Metodologie“? 

4. Jaké metody sběru dat autor použil? 

5. V čem spočívala „triangulace“, o které píše? 

6. Co byste řekli, že znamená sousloví „autoetnografický výzkum“? 

7. Jakou roli má v textu citát v odstavci 34? Jak s ním autor pracuje?  

8. Které stereotypy o bezdomovectví autor článkem vyvrací? 

 

BEZDOMOVECTVÍ JAKO PŘÍSTUP K ŽIVOTU 

HOLPUCH, Petr (2011): Bezdomovectví jako přístup k životu. Biograf (54): 112 odst. 
Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v5401 

1. 
K bezdomovectví je v soudobé odborné literatuře přistupováno zejména jako ke společenskému 
problému či jako k nepříznivé životní situaci člověka. V tomto článku bych chtěl tento fenomén 
představit především jako určitý způsob života.[1] 

2. 
Lze vystopovat sadu definovatelných praktik a vzorců chování, které se lidem žijícím po delší dobu 
na ulici stávají s postupem času stále více vlastními. Jedná se zejména o sadu technik, po jejichž 
osvojení si je člověk bez běžných zdrojů příjmů a materiálního zázemí schopen relativně snadno 
zajistit hmotné prostředky k uspokojení základních životních potřeb (aniž by páchal kriminální 
činnost). Společnou nevýhodou těchto technik je, že na své uživatele vrhají výrazný stín stigmatu.  

3. 
Bezdomovectví v této práci pojímám jako nový způsob společenské adaptace takových osob, které 
opustily kulturně definované cíle[2] (a institucionalizované nástroje k jejich dosažení) té 
společnosti, z níž vzešly, a využívání stigmatizovaných nástrojů obživy se pro ně stalo běžnou 
(normální) praxí. Výraz "bezdomovec" pak chápu jako zastřešující pojem pro "ideální typ" těchto 
osob. Zatímco oficiálně používaný termín "osoba bez přístřeší" vychází z vnějších podmínek, v nichž 
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člověk žije, pojem bezdomovec do své práce zavádím proto, aby vypovídal zejména o podmínkách 
vnitřních, tedy o identitě. 

4. 
Odhodlání začít využívat stigmatizované životní strategie s sebou nese předpoklad výrazné změny 
vlastního sebepojetí (Osborne 2002; Snow 1987). Výraz "bezdomovec" představuje z hlediska 
dominantních diskursů především stigmatizující sociální identitu, jejíž osvojení na "osoby bez 
přístřeší" palčivě doléhá. S tímto stigmatizujícím předobrazem jsou bezdomovci při hledání vlastní 
sebeúcty a identity neustále konfrontováni. 

5. 
Proti stereotypní představě, že bezdomovectví je charakterizováno pouze patologickou absencí 
potřebného materiálního zázemí (zejména v podobě práce a bydlení) (více viz Lintymer 2002: 9), 
se pokusím postavit koncepci, která bezdomovectví představí jako dlouhodobě udržitelný způsob 
života, který dokáže sám sebe reprodukovat. Rád bych přispěl k vytvoření nového náhledu na 
bezdomovectví, který může být užitečný pro tvorbu konstruktivní sociální politiky a sociální práce, 
jejíž cílovou skupinou jsou "osoby bez přístřeší". Zabývat se budu zejména těmito otázkami: 

1. Čím je bezdomovecký způsob života typizován a reprodukován? 
2. Jak k bezdomoveckému způsobu života přistupují samotní bezdomovci a jak se vyrovnávají 

s vlastní stigmatizací? 
3. Jaké důsledky má přijetí bezdomovecké identity pro vztah člověka k takzvané sociální 

pomoci, jejímž cílem je reintegrace?  

6. 
K závěrům jsem v této práci dospěl zejména na základě analýzy záznamu rozhovorů se sedmi muži 
"bez domova".[3] Oporou mi byly také polní poznámky z týdenního zúčastněného pozorování v 
přirozeném prostředí bezdomovců a poznatky z mé práce terénního sociálního pracovníka.[4]  

7. 
Budu analyzovat témata, o nichž jsem během výkonu svého zaměstnání a týdenního zúčastněného 
pozorování usoudil, že hrají v životě bezdomovců významnou roli při rekonstrukci vlastní identity. 
Zde jsou: 

1. Přechod z prostředí dominantní kultury do společenství bezdomovců 
2. Vzájemné vztahy mezi bezdomovci 
3. Strategie, které bezdomovcům zajišťují jejich subjektivní životní potřeby 
4. Vztah mezi bezdomovci a sociálními službami 
5. Spokojenost bezdomovců se stávajícím způsobem života 

8. 
V rámci analýzy těchto témat se pokusím představit, jak je tento způsob života prožíván, jak 
bezdomovci vnímají konfrontaci vlastních technik obživy s hodnotami většinové společnosti a jak si 
utvářejí svůj morální řád - respektive systém hodnot a norem.  

Metodologie 

9. 
Prvním pilířem mého výzkumu je zúčastněné pozorování v terénu založené zejména na 
introspektivním přístupu (cílem bylo získání vlastní zkušenosti). Druhý pilíř je tvořen 
polostandardizovanými rozhovory s bezdomovci. Pilířem třetím jsou obecné poznatky, které jsem 
shromáždil během patnáctiměsíčního působení mezi bezdomovci jakožto terénní sociální pracovník. 
Základní soubor dat, s nímž budu pracovat, je tedy získán triangulací biografického a 
autoetnografického přístupu. 
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10. 
První část výzkumu jsem realizoval v přestrojení za bezdomovce po dobu šesti dní a nocí v centru 
hlavního města Prahy. 

11. 
S kolegou Vladimírem Moravcem jsme se pohybovali a nocovali na veřejných prostranstvích, 
zpravidla v lokalitách se zvýšeným výskytem bezdomovců. Prioritou pro mě nebylo ani tak poznat 
určitou skupinu bezdomovců jako spíše získat zkušenost života na ulici. Chtěl jsem poznat 
prostředí, v němž se životy bezdomovců odehrávají. Prožít, nakolik se změní moje subjektivní 
vnímání okolní společnosti, když úpravou zevnějšku a svého chování fiktivně změním svůj 
společenský status. Od analýzy vlastních pocitů jsem si sliboval hlubší porozumění prožitkům 
bezdomovců. Výzkumník "se musí ponořit do každodenní reality - cítit ji, dotýkat se jí, vidět ji - aby 
jí mohl porozumět" (Kotarba 1984: 6). Před klasickými etnografickými metodami pozorování jsem 
tedy upřednostnil autoetnografický přístup (Heewon 2008; Ellis 1991) a sebe-zkoumající techniky 
(Denzin 1994: 385). Pozměněné zevnějšky a vzorce chování nám zejména umožnily porozumět 
způsobu, jakým okolní svět reaguje na přítomnost zjevných bezdomovců. Stačilo se na chvíli někde 
zastavit - na trávníku v parku či před stanicí metra - a bezdomovci se s námi začali sami od sebe 
dávat do řeči. Ale jinak, než jsme byli zvyklí - tentokrát po nás většinou nic nechtěli. Dokonce nám 
občas něco nabízeli (cigarety, alkohol a jednou marihuanu). Mohli jsme bez obav vstupovat mezi 
ně, přespávat mezi nimi. Mohl jsem se dát kdykoliv a kdekoliv do řeči s jakýmkoliv bezdomovcem 
(automaticky formou tykání) a on se se mnou bavil uvolněně, přirozeně. Oslovovat stejným 
způsobem členy většinové společnosti nebylo vůbec představitelné (s otevřenou agresí jsem se 
setkal jen jednou, ale tichý odstup a rozpaky z mé přítomnosti byly patrné téměř vždy). 

12. 
Po celou dobu výzkumu jsem si byl vědom, že prostředí, v němž se bezdomovci pohybují, tvoří jen 
část jejich životní reality. Možná ještě významnější skutečnosti, které člověka k bezdomovectví 
přivedly, a které jej v něm udržují, výzkumník pouhým dobrovolným "životem na ulici" odhalit 
nemůže. Tuto situaci dobře vystihuje Erwing Goffman následující metaforou: "Jdou-li turisté žít 
mezi bezdomovce, nemají z toho zábavu proto, že by takováto činnost byla reflexí jich samotných. 
Je to proto, že takováto činnost rozhodně reflexí jich samotných není" (Goffman 1974: 149). 
Hlavním cílem této fáze výzkumu bylo získat podněty pro konstrukci struktury rozhovorů k další 
fázi výzkumu. Výstupem z tohoto pozorování je deník s autobiografickými poznámkami. 

13. 
Druhá metoda sběru dat spočívá v polostrukturovaných rozhovorech. Výstupem je několik výpovědí 
mapujících období, kdy se respondent čerstvě ocitnul na ulici, vztah respondenta k sociálním 
službám a respondentovy současné životní návyky. 

14. 
Témata, k nimž mé otázky směřují, jsem ustanovil na základě vlastních zkušeností, nasbíraných 
jednak během mého intenzivního týdenního zúčastněného pozorování v terénu a jednak na základě 
mnoha rozhovorů s bezdomovci, které se odehrávaly v průběhu celého výzkumu předcházejícího 
roku. Přesto jsem respondenty před zahájením rozhovorů vždy důrazně upozornil, že otázky mají 
brát jenom jako přibližné orientační body, kterých není nutné se přísně držet, a které je možno 
průběžně upravovat do takové podoby, v níž se jim jeví smysluplnější.  

15. 
Rozhovory byly strukturovány následovně:  

• Co považujete za příčinu svého bezdomovectví? Jak jste se dostal na ulici? 
• Jaké sociální služby jste začal po ztrátě domova využívat nejdříve? 
• A jaké nejpozději? 
• Existují nějaké služby, o nichž víte, ale které zásadně nevyužíváte? Myslím tím zařízení, kde 

se necítíte dobře. 
• Jaké máte zdroje (příjmů, potravin, šatů)? 
• Kde přespáváte? A jaký máte vztah k danému místu? 
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• Jak vnímáte tuhle společnost? Myslím tím, jestli vnímáte, že se k vám lidé chovají jinak 
(jak?) jen proto, že žijete na ulici. 

• Co vás spojuje s ostatními lidmi bez domova, co na nich máte rád? A co vás od nich dělí, co 
vám na nich vadí? 

• Jakou úlohu hraje při životě na ulici alkohol? A jakou úlohu hraje ve vašem životě? 
• Dovedete si představit, jaké by to bylo bez alkoholu a bez cigaret? 
• Co vám na životě na ulici vyhovuje (srovnání s životem typu práce, byt)? A co byste chtěl 

změnit? A co vám v této změně brání? 
• Čeho si na sobě ceníte nejvíc? Co na sobě nemáte rád? 
• Přemýšlíte někdy o tom, že byste si našel práci a bydlení? Co je to za chvíle? 
• Mohl byste mi popsat, jakou máte strukturu dne? Tím myslím, zda byste mi mohl co 

nejpodrobněji popsat, jak probíhá váš den od rána do večera. 
• Považujete se za bezdomovce? 
• Co je na ulici hlavním zdrojem strachu? Čeho se bojíte, co vám občas dělá "vrásku"? 
• Přemýšlíte někdy o budoucnosti? 
• Napadá vás ještě něco, co byste chtěl dodat? 

V průběhu rozhovorů jsem pokládal také množství doplňujících otázek, které mě v rámci 
jednotlivých témat spontánně napadaly.  

16. 
Při analýze jsem postupoval dle zásad zakotvené teorie. Data jsem zpracoval otevřeným, axiálním 
a selektivním kódováním (Strauss & Corbin 1999), výpovědi nejprve rozpracoval do sady kategorií 
pomocí otevřeného kódování. Tyto kategorie jsem pak uspořádal podle typu kontextu, v němž s 
nimi respondenti operovali. V takto zpracované sadě dat jsem pak identifikoval ústřední kategorii - 
morální kariéru bezdomovce - a rozvedl ji o příslušné souvislosti. 

17. 
Sledoval jsem především kontexty, v nichž respondenti zacházeli s kategoriemi, které s jejich 
způsobem života bezprostředně souvisí (alkohol, sociální služby, přátelství atd.). Vycházel jsem při 
tom z konceptu "analýzy rámců" (Goffman 1976; Tannen 1979). Rámce jsou určité perspektivy, 
které si lidé vytvářejí a jimiž "dešifrují svět". Jedná se v podstatě o etnometody, tedy o jakési 
analytické konstrukty "obyčejných lidí", jejichž prostřednictvím světu připisují smysl. Rámec je 
sumou vzájemně provázaných symbolů, které utvářejí určitý předobraz reality, aby "neurčitosti", s 
níž se člověk setkává, připisovaly konkrétní význam. Lidé poznali, že určité objekty (v nejširším 
slova smyslu) se nacházejí v určitých vztazích a předpokládají, že tomu tak bude i v budoucnu. 
Rámce tedy vznikají na základě dřívějších zkušeností. Na vše nové, s čím se člověk setkává, nahlíží 
prostřednictvím těch rámců, které již zná. Realitu, s níž se doposud nesetkal, se snaží nejprve 
připodobnit k tomu, co už zná z dřívějšího života. Teprve v okamžiku, kdy staré rámce selhávají, 
když dřívější zkušenost nepomáhá vysvětlit nové, když tato zkušenost je s poznávanou realitou v 
rozporu, člověk tyto rámce upravuje. A jelikož rámec je oblast, v níž vnímání okolního světa splývá 
s vnímáním sebe sama, se změnou rámců, které člověk užívá, se mění i jeho sebepojetí (identita 
ega). Přechod z prostředí dominantní kultury do prostředí bezdomovců je velmi dobrou ukázkou 
takovéto výměny (případně inovace) užívaných rámců a s tím související změny vlastního 
sebepojetí. 

18. 
V této práci tedy sleduji jedinečné kontexty, v nichž bezdomovci operují s běžnými kategoriemi. 
Vztahy mezi kategoriemi a kontexty (rámce) zachycuji formou původních citací, které postupně 
vkládám do své práce a průběžně analyzuji. 

19. 
Respondenty jsem rekrutoval z řad svých klientů (v tomto smyslu je každý pražský bezdomovec 
klientem určitého terénního pracovníka, nelze tedy hovořit o zkreslení vzorku způsobeném orientací 
výhradně na osoby užívající služby sociálních pracovníků). Všichni respondenti mě už před 
zahájením rozhovoru považovali do určité míry za blízkou osobu, které mohou věřit. Při výzkumné 
práci mezi bezdomovci je důvěra za strany informátorů vůči výzkumníkovi klíčovým předpokladem 
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pro získání hodnotných dat, jelikož výpovědi bezdomovců bývají v přítomnosti cizích osob výrazně 
zkreslovány strachem, studem a snahou o stylizaci (viz Hradecký 2005: 15).  

20. 
Dalším kritériem byla snaha o dosažení určité míry typové rozmanitosti. Za hlavní rozlišující prvky 
jsem ustanovil užívané zdroje obživy, životní cíle a sociální vazby (pro možnosti studia vzájemných 
vztahů a sledování míry pravdivosti příběhů se v mém vzorku sedmi osob nacházejí tři dvojice, 
které se v rámci páru dobře znají a tráví spolu určité množství času).  

21. 
Všichni respondenti byli před zahájením rozhovorů ujištěni, že veškerá zmíněná jména i názvy v 
jejich vypravování budou ve výsledné práci nahrazena vymyšlenými pseudonymy a nebudou 
poskytnuta žádné třetí osobě. Rozhovory trvaly 1,5-2,5 hodiny. 

Morální kariéra bezdomovce jako proces přijímání stigmatizovaných technik obživy 
a nových životních hodnot 

22. 
Zygmunt Bauman v knize Globalizace připisuje "sociálně nejslabším" - jeho slovy "tulákům" - velmi 
specifickou funkci. Lidé s nízkou životní úrovní jsou podle něj stimulantem aktivity nižších středních 
tříd. Obraz ošoupaného tuláka se má nad životem členů středních tříd vznášet jako děsivý 
předobraz toho, co se jim může stát v okamžiku, kdy se oni sami přestanou dostatečně snažit 
(Bauman 1999: 115). K názoru, že odtažitý postoj veřejnosti vůči postavě bezdomovce není nic 
výjimečného, došli i autoři rozsáhlého výzkumu, jehož závěry jsou zveřejněny v práci The stigma of 
homelessness: The impact of the label "homeless" on attitudes toward poor persons (Phelan 1997). 
Rovněž výzkum agentury Focus realizovaný v Praze přináší pozoruhodnou kombinaci výpovědí. 
Přestože "bezdomovectví vnímá jako víceméně velký problém většina Pražanů (83 %)", tak 
"bezdomovci na území hlavního města Prahy by se, dle dotázaných, měli postarat sami o sebe (85 
%)" (Magistrát hlavního města Prahy 2008: 14). Takovýto výsledek pouze nahrává Baumanově 
interpretaci, v níž je bezdomovec něčím, co jednak velmi zneklidňuje (je problémem), a zároveň 
něčím, za co si člověk může sám (tedy tím, kdo si nezaslouží naší podporu). K tématu mají co říci i 
výsledky kvantitativního výzkumu CVVM (2001), který hodnotí vztah veřejnosti k bezdomovectví z 
hlediska životní úrovně respondentů. "Mezi lidmi s velmi dobrou životní úrovní vnímalo problém 
jako naléhavý 7 %, se spíše dobrou 14 %, se spíše špatnou 22 % a s velmi špatnou životní úrovní 
31 % respondentů" (CVVM 2001 in Kosová et al. 2004: 5). Zdá se, že bezdomovectví nejvíce 
znepokojuje ty, pro něž představuje reálnou hrozbu. 

23. 
Strach z vlastního bezdomovectví tedy může být pro členy společnosti stimulem k ekonomické 
aktivitě. To ovšem znamená, že v okamžiku, kdy se člověk na samé sociální dno dostane, tento 
stimul z jeho života vymizí. Z neurčitého děsivého přízraku se stává realisticky nahlížená 
skutečnost, na niž se člověk může po určité době adaptovat.  

24. 
Převažujícím cílem sociálních služeb pro bezdomovce v Praze je dopomoci bezdomovcům k 
reintegraci. 

Bezdomovci si velmi rychle upevňují způsoby chování, které jim 
usnadňují přežití na ulici, ale současně představují vážnou překážku pro 
opětovné začlenění do společnosti. Řešení problému adaptace bezdomovců 
na standardní pracovní režim spočívá v rozšíření programů tréninkového 
zaměstnávání, jejichž cílem je vytvoření nebo znovuzískání pracovních 
návyků a posílení kompetencí klientů při vyhledávání pracovních 
příležitostí. (Kosová et al. 2004: 27) 

25. 
Sociální pracovnice Petra Kosová si je vědoma skutečnosti, že bezdomovci disponují určitými 
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"strategiemi pro přežití na ulici". Vnímá, že po osvojení si těchto strategií se snižuje 
pravděpodobnost, že se bezdomovci opětovně začlení do většinové společnosti. Tuto situaci 
definuje jako problém, který je potřeba vyřešit. Avšak k bezdomovcům přistupuje jako k osobám, 
které potřebují získat pracovní návyky a kompetence při vyhledávání pracovních příležitostí. 
Nepřímo předpokládá existenci silné potřeby bezdomovce znovu se začlenit. Takovéto pojetí vůbec 
nepracuje s perspektivou samotných bezdomovců. Automaticky předpokládá, že bezdomovec je 
hnán svou každodenní bídou ke změně. Na bezdomovce je tak nahlíženo cizí subjektivní 
perspektivou, která nepředpokládá, že by jeho život mohl být žitelný (více viz Davies 2008). 
Otázka vztahu bezdomovců k jejich způsobu života je v tomto pojetí ignorována, jelikož se 
nepředpokládá, že jejich pojetí "smysluplného života" by se lišilo od hodnot, na nichž je vystavěna 
příslušná sociální politika.  

26. 
K zachycení procesu přeměny identity ega osob, které ztratily domov, mi poslouží 
etnometodologický koncept morální kariéry, který zavedl Erving Goffman (2003: 43). Zatímco 
"sociální identitou" Goffman míní očekávání druhých od naší osoby, "identitou ega" označuje 
soubor mínění a představ člověka o sobě samém (Goffman 2003: 123). "Morální kariéra" zachycuje 
historii změn v identitě ega stigmatizovaného člověka. Tyto změny v nahlížení na sebe sama jsou 
charakterizovány pozvolným nahrazováním starých norem a hodnot, které pro život 
stigmatizovaného přestaly být smysluplné, takovými normami a hodnotami, které jsou schopny 
jeho nový život smyslem naplňovat i nadále. 

27. 
Mertonův koncept (viz poznámku 2) umožňuje chápat pozici bezdomovců jako skupiny v sociální 
struktuře. Vypovídá zejména o tom, co člověk dělá (jaké prostředky k jakým cílům používá). Oproti 
tomu použití Goffmanova konceptu je vhodné tehdy, když chceme poznávat způsoby, jimiž je 
bezdomovecký způsob života samotnými bezdomovci prožíván. Vypovídá zejména o tom, jak 
člověk vnímá (jak se se změnou prostředků a cílů mění subjektivní vnímání vlastních hodnot a 
norem). 

Bezdomovecký slovník 

28. 
Bezdomovci používají pro určité aktivity vlastní pojmy, jejichž užívání dodává příslušným činnostem 
jakousi exkluzivitu. Specifické termíny dávají znát, že se jedná o schematizované a ritualizované 
činnosti, které jsou "vlastnictvím" sociální skupiny s užšími vzájemnými vazbami. 

29. 
"Somrování" je technikou aktivního žebrání, kdy bezdomovec oslovuje kolemjdoucí za účelem 
získání peněz nebo cigaret. "Klečení" představuje specifickou techniku pasivního žebrání, kdy 
bezdomovec klečí se sklopenou hlavou. Před sebou má určitou nádobu či předmět (kelímek, 
čepici...), který je určen na vhazování peněz. "Fárání, hrabání" jsou pojmy označující probírání 
odpadkových košů a kontejnerů. Cílem fárání je vše, co může bezdomovec ve svém životě 
upotřebit, případně prodat. 

Nová identita 

30. 
Randall Osborne dospěl ve svém výzkumu k závěru, že pro člověka, který se ocitne na ulici, existují 
dvě základní možnosti, jak si udržet sebeúctu. Buďto se identifikuje se svým původním životem a 
dělá vše proto, aby se z ulice co nejrychleji dostal, nebo přijme bezdomovectví za svůj nový způsob 
života (Osborne 2002: 43). 

31. 
Můj kolega z výzkumu v terénu, Václav Moravec, používal v tomto smyslu výraz "bod návratu". 
Termín "bod" je však třeba chápat jen symbolicky. Tato přeměna probíhá ve skutečnosti velmi 
pozvolna. Jedná se o pomyslný okamžik během morální kariéry bezdomovce, v němž začíná 
vyměňovat "institucionalizované prostředky" většinové společnosti za "stigmatizované techniky 
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obživy" typické pro dlouhodobé bezdomovce. V okamžiku, kdy si tyto nové techniky osvojí a 
vnitřně je přijme za své, se významně sníží pravděpodobnost, že bude usilovat o návrat k běžnému 
způsobu života. Randall Osborne ve svém výzkumu úspěšně potvrdil, že: 

Osoby, které se více ztotožňují s bezdomoveckou identitou:  
a) Méně užívají sociální služby. 

 
b) Projevují nižší snahu dostat se z ulice. 

 
c) Mají vyšší sebeúctu. 

 
d) Mají více přátel mezi bezdomovci. (Osborne 2002: 43) 

32. 
Domnívám se, že v morální kariéře bezdomovce hraje "bod návratu" významnou roli a není 
náhoda, že ti z mých respondentů, kteří neusilují o zpětné začlenění do společnosti, jej už 
překročili. V následujících dvou kapitolách se pokusím na příkladu pražských bezdomovců přiblížit, 
jak cesta za bod návratu vypadá v praxi. 

Období před bodem návratu 

33. 
Bezdomovec, který se nachází před bodem návratu, na sebe pohlíží optikou většinové společnosti a 
snaží se stále držet prostředků touto společností uznávaných. V praxi to znamená, že využívá 
sociální služby, snaží se, aby na něm nikdo nic nepoznal, a vymezuje se vůči dlouhodobým 
bezdomovcům. Snow a Anderson uvádějí, že svou identitu takový člověk buduje spíše v kategoriích 
typických pro jeho dřívější život a současnost vnímá jako dočasné, přechodné období. Tento typ 
sebepojetí je podle nich příznačný pro osoby žijící na ulici méně než dva roky (Snow & Anderson 
1987: 1354). 

34. 
Většina mých respondentů spadá z tohoto pohledu do kategorie dlouhodobých bezdomovců. 
Výjimku představuje pouze Saša. Saša se vůči pasivním dlouhodobým bezdomovcům vymezuje, 
avšak sám už zakusil některé z jejich vzorců chování. Přestože si určité bezdomovecké techniky 
přežití už osvojil, rámec, v němž o nich hovořil, byl prosycen studem a potřebou ospravedlnit se. V 
rozhovoru se Sašou jsem nadhodil téma probírání odpadkových košů. 

Tak já tomu koši nebo tý popelnici moc nedám... já se přiznám, já 
ale načíhnu, to je pravda, načíhnu. Třeba včera sem načíhnul na letišti, jo, 
tam jsem byl do půlnoci, až po půlnoci vyhazujou. Tak jsem tam načíhnul, 
po půlnoci, do koše a teď jsem tam a co to je, něco koženýho a ona 
peněženka. Tak jsem nelenil. To jsem řikal, to už je jedno, že si ušpinim 
ruku, ale co když je tam třeba tisíc korun. Tak jsem tam šáhnul, no. Jináč 
já tam nešahám takhle jen tak. (Saša) 

35. 
Symbolické ušpinění ruky, jež je způsobeno sáhnutím do odpadkového koše, přede mnou Saša 
důrazně ospravedlnil předmětem svého zájmu a naléhavostí situace. Následně celou pasáž uzavřel 
vymezením se vůči této praktice: "já tam nešahám takhle jen tak". Avšak poté, co jsem vyjádřil 
tuto pozitivní zpětnou vazbu: "To v podstatě pro ty lidi, když jsou v takovýchto situacích, tak je to 
nutnost tyhle věci dělat." Saša pokračoval: 

No, třeba ráno mě rozčílil jeden c... é... Rom, já byl unavenej z 
tramvaje, už bylo světlo, bylo čtvrt na sedm asi a jeden Rom vychází na 
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Václaváku z toho, z metra, a já jsem načíhnul, měl jsem takovou chuť 
divnou, víte, takovej nevyspalej, nervozní, teď cigaretu jsem neměl, ani 
vajgla zrovna. Jsem řikal, Ježiši Kriste, kdyby aspoň v tom koši byl buřt, 
bych si rád zakous, mně by to už bylo jedno, jsem takhle načíhnul a von, 
šla parta tři, jo, tři Romové šli, z metra vycházeli. A jak von to řek ten 
jeden, já byl rozčilenej, víte, nervózní jsem byl, nevyspalej. A von řek, co 
vidíš...tak nebo co tam hledáš tak hezkýho. Já jsem se naštval a řek jsem 
mu, to víš, koukám, jak je tam nasráno a šel jsem pryč [smích] ne, s 
prominutim, jsem byl rozčilenej, tak jsem mu řek, koukám, jak je tam 
nasráno. (Saša) 

36. 
Saša při vyprávění o hledání jídla v koši opět zdůrazňuje výjimečnost situace. Když říká, "mně už 
to bylo jedno", vyjadřuje odhodlání prolomit normu, kterou běžně ctí. Tento počin ospravedlňuje 
svou špatnou psychickou kondicí. Nicméně svůj záměr nedokončil, díky náhodnému strážci 
společenských norem - zmíněnému Romovi, který jej sarkastickou poznámkou upozornil, že se 
chystá udělat něco zakázaného. Jelikož zdroje Sašovy sebeúcty byly v ten moment stále v souladu 
s jeho dřívějším životem a hledání jídla v koši bylo s jeho hodnotami v rozporu, musel volit mezi 
nasycením se a sebeúctou. Tím, že Saša dotyčnému řekl: "To víš, koukám, jak je tam nasráno", a 
šel pryč, přede mnou hrdě potvrdil, že si tenkrát zvolil druhou možnost.  

37. 
Ocitne-li se člověk na ulici, velmi rychle se dostane do kontaktu se "zasvěcenými" bezdomovci.[5] 
V případě Saši se jednalo o pár - muže a ženu - dlouhodobých bezdomovců. Na jednu stranu mu 
poskytli psychickou oporu, kterou tehdy tolik potřeboval, avšak na stranu druhou jej začali 
konfrontovat s novým způsobem života, který byl v rozporu s hodnotami a normami, na nichž 
zakládal svou sebeúctu. 

Jako oni mi dost pomáhali, dost mi pomáhali psychicky, ty dva. Jako 
ten Franta s tou paní. [...] Franta říká, hele, [...] zkus říct takhle, já jdu 
taky, prej, jestli nemá čtyři koruny. Tak potom jsem byl takovej otrlejší a 
šel jsem. No šel jsem a dostal jsem taky dvakrát už, dostal. [...] No, ale 
střízlivej bych to v životě neudělal, to bych se strašně styděl, no.[...] večer 
v těch deset, to jsme jeli na Smíchov, před to Tesco, to se musim taky 
přiznat, že jsem šel koupit krabici za osmnáct korun a druhou do tašky, no, 
jsem ukrad.[...] Ale to... to už jsem měl něco v sobě. Jinak střízlivej bych 
to neudělal. (Saša) 

38. 
Saša se ocitl na pomezí dvou světů, jejichž normy nejsou slučitelné. Goffman upozorňuje, že to, co 
je v jednom prostředí symbolem stigmatu, může být v jiném prostředí symbolem prestiže 
(Goffman 2003: 59). Zatímco schopnost efektivně žebrat je mezi bezdomovci oceňována, zbytek 
společnosti tuto činnost spíše odsuzuje. 

39. 
Sašův stud byl přirozeným vyústěním jeho snahy dostát závazku vůči svým novým známým a 
zároveň nezradit společenské normy, které v něm byly stále pevně zakotveny. Sayer 
charakterizuje stud jako emoci udržující konformitu a sociální řád (Sayer 2005: 953). Tím, že Saša 
zdůrazňuje vlastní stud, dává najevo, že (v mé přítomnosti) je stále stoupencem běžných 
společenských norem. Jeho ambivalentní postoj k bezdomoveckému způsobu života je ještě 
výraznější v tomto úryvku: 

Jsme měli třeba peníze, tak jsme šli, no já se přiznám, krabici jsme 
si koupili, no, vajgle sbírali, no, šmejdili prostě, šmejdili, no. Je to hrozný, 
no, ale je to hrozný takovej život, vám řeknu, protože lepší je do práce, 
ráno vstát, jít do práce, tam je mezi lidma člověk, sranda i je, všechno, je 
to jinej život, no, je to lepší život, lepší. (Saša) 
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Sám Saša zde vnímá, že se jedná o dva odlišné přístupy k životu, mezi nimiž je třeba volit. 

49. 
Bezdomovci před "bodem návratu" zpravidla ještě nezpřetrhali své rodinné vazby. Jelikož svůj 
způsob života vnímají jako stigma, snaží se jej před svými blízkými tajit. Saši jsem se zeptal, jak 
se při výše popsaném trávení času se známými bezdomovci cítil.  

Špatně jsem to vnímal, protože když jsem byl střízlivej, tak špatně, 
protože jsem si řikal, bál jsem se tak nějak, abych nepotkal někoho 
známýho z tý práce, co jsem dělal, nebo bál jsem se, když jel ten autobus 
žlutej, aby brácha nebo abych nenarazil náhodou na švagrovou, jo, toho 
jsem se bál. Proto já jsem se radši víc zdržoval na tu stranu ke Smíchovu, 
přes vodu. Tady jsem se nějak bál. Protože vlastně vono, voni nebydlej 
daleko odsaď, oni vlastně bydlej, voni bydlej tam směrem, vlastně kousek 
za [místo]. Tam nesmim no, prostě tam nesmim. (Saša) 

50. 
Saša se snažil neustále ochraňovat svou původní identitu. Přestože bezdomovecké techniky obživy 
užíval, neztotožňoval se s nimi. Když poznal občanské sdružení Ježek a čížek[6] poskytující 
alternativní služby pro bezdomovce, začal v něm trávit většinu volného času. 

Proto já jsem řikal, no, támhle kolegovi řikám, že už prostě 
potřebuju tady z toho života vypa... z tohohle toho koloběhu, 
jednotvárnýho koloběhu. Vyjít ven a začít normálně žít, do práce chodit a 
bydlet, ale jako slíbil jsem, že sem budu chodit [do denního centra 
organizace Ježek a čížek], sem budu chodit, sem budu chodit, tady se mi 
líbí jako, tady se člověk vždycky uklidní. (Saša) 

51. 
Jednalo se o prostředí, které ho bez problémů přijímalo jako bezdomovce, ale zároveň v něm 
platily běžné společenské normy. Jakousi latentní funkcí tohoto zařízení je pak ukrývání osob, jako 
je Saša, před bezdomoveckou identitou - klient se zde chová jako běžný občan, který dočasně 
ztratil práci a bydlení (tedy dle koncepce sociální politiky) a sociální pracovníci k němu tak také 
přistupují. 

52. 
Přijetí bezdomovecké identity není jen únikem před neúprosnými měřítky úspěchu tržně 
orientované společnosti. Představuje rovněž bránu k novým zdrojům sebeúcty a uznání ze strany 
ostatních bezdomovců. Avšak v okamžiku, kdy jedinec touto branou projde, vrata se za ním do 
značné míry uzavřou. Toho si byl Saša dobře vědom. Bál se, že by si mohl na tento způsob života 
zvyknout, a proto se přijetí této nové identity intenzivně bránil. 

Překročení bodu návratu 

53. 
Čím více let člověk na ulici stráví, tím vyrovnanější a smířlivější postoj ke své situaci zastává. Podle 
Snowa a Andersona ti, kdo jsou na ulici déle než dva roky, již ve velké míře budují svou identitu v 
kategoriích typických pro život na ulici a přestávají hovořit o brzké změně vlastní situace - tento 
přístup autoři výzkumu označují jako "přijetí role" (Snow & Anderson 1987: 1354). 

54. 
Henry je dnes již "ostříleným" bezdomovcem, pro něhož bezdomovecké techniky představují denní 
rutinu. Avšak v počátcích své bezdomovecké morální kariéry zažíval stud zrovna tak jako Saša. 

P: Měl si nějaký období, kdy ses styděl fárat? 
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H: No to jó... 

 
P: A kdy se to zlomilo? 

 
H: Když měl člověk hlad a žízeň... Jako já jsem se hrozně styděl, do těch 
košů jít, já jsem se třeba, já jsem z toho byl tak vypatlanej, že jsem si 
vsugeroval, že když nebudu jíst, že chcípnu, jsem chtěl chcípnout [...]. No 
to je tak, že se prostě stydíš, ale pak do toho člověk padne. Musíš, jestli 
chceš bejt živej, tak musíš. [...] Šels, chodils nenápadně, ses rozhlížel ze 
začátku... a pak už... pak už ten stud trošku ubýval, to máš stejně, jako 
když si jdeš poprvé kleknout, to máš to samý. (Henry) 

55. 
Boháč zažíval ve svých počátcích stud zrovna tak jako všichni ostatní. Dnes už však vnímá fárání 
docela jinak než na počátku svých bezdomoveckých dnů. Náhodní přihlížející pro něj - na rozdíl od 
Saši - již nepředstavují překážku. 

Tak jako... my jsme přijeli do Prahy [po půlročním pobytu na 
Pardubickém nádraží], jo, tak jako jsme chodili na Václavák a hledali jsme 
tam ty klobásy, že jo, a to taky byly klobásy, že jo... a kolikrát skoro i celý 
a taková klobása bodne, tak jsme si dali, jo, a pak jsme si z toho dělali 
srandu a jako to má i tu výhodu, že když ty turisti viděj, třeba ty Angličani, 
že hledám klobásu v koši, tak on mi zaťuká na rameno a dá mi peníze. To 
je lepší než jako v těch Pardubicích žebrat ústně. Že mi to dá sám od 
sebe... tady je to opravdu lepší placený, dělat bezdomovce. (Boháč) 

56. 
Boháč se v tomto směru zabývá už jen praktickými aspekty. K náhodným "přihlížejícím" přistupuje 
doslova opačně než Saša. Zatímco pro Sašu představovaly zraky okolních kolemjdoucích nástroj 
sociální kontroly, který mu bránil v "načíhnutí" do koše, pro zkušeného Boháče jsou náhodní diváci 
žádaným jevem a především potenciálním zdrojem dalších příjmů. 

Já právě jsem se naučil, že je výhodnější do toho koše koukat, když 
oni se dívaj, než když bych to dělal nenápadně, schválně ještě nápadně. 
Ještě u toho mám hůl a ještě kulhám hodně a oni si řeknou áá, chudák s 
holí, tak daj peníze. [...] Schválně kulhám ještě o hodně víc. (Boháč) 

57. 
Zatímco pro člověka, který se brání přijetí identity bezdomovce, představuje hrabání se v koši 
zoufalý počin, který má zabránit tomu nejhoršímu strádání, pro jedince, který už identitu 
bezdomovce přijal, je tato činnost obyčejným řemeslem, které se snaží vyladit tak, aby bylo co 
nejvýnosnější. Fárání představuje pro bezdomovce normální strategii obživy. V dalším příspěvku 
Boháč normalitu této činnosti sám zdůrazňuje.  

P: Jak se u toho cítíte? 

 
B: Už jako normálně [...] No vim, že něco z toho bude a [...]. No ze 
začátku to bylo trapný, tak že jo, se člověk stydí. A běžte o půlnoci na 
Václavák a podívejte se, kolik lidí to dělá. (Boháč) 

58. 
Tím, že Boháč poukazuje na to, "kolik lidí to dělá", zdůrazňuje běžnost a obvyklost této činnosti. 
Praktikování bezdomoveckých strategií se pro něj stalo automaticky vykonávaným zvykem. 
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Přestože se rozhodl (díky získání finančních prostředků a osobní motivace) pokusit se vystoupit z 
bezdomoveckého způsobu života, cítí, že návyky, které jsou mezi bezdomovci naprosto 
normálními, by mu mohly působit v běžné společnosti komplikace. 

Teď právě já mám problém s tim, že už to dělat nemusim, a já 
prostě jdu a třeba mám krabičku cigaret a jdu a furt koukám po zemi, kde 
je vajgl a kde co leží a kde bych co sebral. I do toho koše se podivám už 
jako automaticky. Že budu mít problém jako se to odnaučit, tak právě, 
abych nedělal ostudu, abych nepřišel někam a náhodou se nepodíval do 
koše a nesebral vajgla někde, kde se to třeba jako nehodí. (Boháč) 

59. 
Henry nepřímo poukazuje na to, že fárání je něco, co se od bezdomovce v podstatě očekává. 

Já třeba teď vůbec fárat nechodim. Jako ne, že by to bylo, ne že 
bych se cejtil, že bych byl ňákej hogo fogo vůči klukům, ale já prostě... 
vydělám si na to tímhle tím, co dělám teď [klečením]. (Henry) 

60. 
Poté, co Henry konstatoval, že fárat nechodí, rychle dodal: "ne, že bych se cejtil, že bych byl ňákej 
hogo fogo vůči klukům". Zatímco v naší společnosti je běžné člověka, který se přehrabuje v 
odpadcích, odsuzovat a vnímat jako stigmatizovaného, mezi samotnými bezdomovci platí opačná 
pravidla. Odsouzen je zde ten, kdo se této činnosti vyhýbá. Zatímco Saša, který si držel identitu 
člena většinové společnosti, se přede mnou při svém vyprávění o prohlížení košů intenzivně 
ospravedlňoval, Henry, který již přijal identitu bezdomovce, začal naopak ospravedlňovat 
skutečnost, že "vůbec fárat nechodí". 

61. 
Tento vztah platí i o ostatních bezdomoveckých technikách obživy. Jiří, který je úspěšným 
žebrákem, má v partě svých kamarádů jakési výsadní postavení. Jen během našeho rozhovoru za 
ním několikrát přišel kamarád, aby mu nabídl víno. V rámci své skupiny Jiří požívá určitou prestiž a 
je si toho plně vědom.  

Poslyš, já se nechci chválit, já a ten chlápek na vozíku, my děláme 
peníze, rozumíš a ostatní živíme... (Jiří) 

62. 
Samovolně se zmiňuje o svém kamarádovi, bezdomovci z Polska. 

Polák neví žebrat. Taky někdy něco udělá, ale málo. (Jiří) 

Vůči ostatním bezdomovcům Jiří sám sebe v podstatě vymezuje jako zdatnějšího 
řemeslníka. Bezdomovci zasazují v naší společnosti dobře známou instituci (žebrání) do vlastního 
hodnotového rámce. Aby tato manipulace s již zaběhnutou institucí byla průchozí, vyžaduje od 
bezdomovců ještě větší odklon od společenských norem, respektive vlastní vymezení se vůči nim.  

63. 
Překročení vlastního studu představuje pro bezdomovce významný krok za bod návratu. Nicméně 
definitivní smíření se s identitou bezdomovce je - alespoň v případě žebráků - jevem velmi 
obtížným. A to navzdory respektu, kterého se jim dostává od jejich blízkých. Žebrání je jednak 
pokusem o interakci se členy většinové společnosti a zároveň porušením jejích norem. Toto 
ritualizované obstarávání finančních prostředků vyžaduje od bezdomovce otevření vlastní identity 
zpětné vazbě od těch, jejichž normy porušuje. Náročnost této techniky je v současné době ještě 
zvýšena skutečností, že žebrání je regulováno městskou vyhláškou a trestáno pokutou. To 
znamená, že žebráci jsou pravidelně konfrontováni s městskou policií.  
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Prostě ještě, kdybys slyšel kolikrát ty urážky, jaký tam slyšíš. Že se 
nestydíte, a kdybyste šel radši do práce a tak. A nejhorší jsou děti. Když se 
dítě zeptá, maminko, proč ten pán tady hajá? To je pro mě katastrofa. 
(Henry) 

64. 
Podobné zkušenosti jako Henry mají i ostatní žebráci. Žebrání je z pohledu bezdomovců toliko 
prestižní činností právě proto, že v naší společnosti je činností velmi ponižující. Tím, že je jedinec 
ochoten připravit se touto formou kontaktu o prestiž coby běžný občan, získává o to větší prestiž v 
očích ostatních bezdomovců jakožto bezdomovec. Žebrání proto považuji za činnost, která se podílí 
na přeměně identity mocnou silou. 

65. 
Pepík je bezdomovcem, který o změně svého způsobu života nepřemýšlí. Už jej nevnímá v 
termínech dočasnosti. Identitu bezdomovce už plně přijal. Žebrání se však pokud možno vyhýbá, je 
pro něj až tou nejzazší možností, jak přijít k potřebným prostředkům. 

No a ještě když mluvíš o těch penězích, teďka už jsem nebyl 
dlouho... ale když mám víc alkoholu v těle, tak si taky kleknu, jdu žebrat. 
(Pepík) 

66. 
Tato forma interakce s většinovou společností je i pro "zkušeného" Pepíka stále spojena s potřebou 
být opilý. Ačkoliv bezdomovci na jednu stranu přijímají bezdomoveckou identitu ega, kterou si sami 
ochotně budují, zároveň se distancují od sociální identity, jež je jim v naší společnosti připisována - 
tj. obraz zanedbaného, rezignovaného, neúspěšného a neschopného otrapy. Tyto dvě kategorie je 
potřeba striktně oddělit. Pokud by tuto roli přijali, museli by přijmout i mínění veřejnosti o nich 
samotných. Této nepříznivé identitě se brání minimalizací osobního kontaktu s okolní společností 
(Osborne 2002: 44). O to palčivější je pro ně pak nucený kontakt, k němuž dochází během žebrání. 

67. 
Toto velmi intenzivně pociťuje například Evžen. Dnes je již plnohodnotným členem jedné 
bezdomovecké party, která si obstarává prostředky především žebráním. Počátky jeho 
bezdomovectví spadají do období před deseti lety, avšak přijetí bezdomoveckých strategií se 
dlouhou dobu bránil. Prostředky si obstarával především jednorázovými stavebními pracemi. Tento 
způsob obživy mu umožňoval udržet si v sobě kus identity běžného občana. Dnes osciluje mezi 
těmito pracemi a žebráním.  

Já třeba ještě, já nejsu úplně bezdomovec, ale to dycky děda řikal, 
neni důležité, kolikrát spadneš na rypák, ale kolikrát se zvedneš. A já su 
ještě teďkon tak půl na půl, ještě nesu tam, ještě dokážu... oni ne už, 
chápeš, už jim je to jedno. [...] tak jdu na [místo][7], chápeš to, jsou 
sezónní práce, jeden den, dva dni. (Evžen) 

68. 
Je evidentní, že pro Evžena představují občasné jednorázové práce především otevřené dveře pro 
návrat k dřívějšímu způsobu života. Občas chodí do práce, přestože ví, že žebráním si dovede 
zajistit dostatečné finanční prostředky. Evžen se urputně snaží skloubit bezdomovectví se svou 
dřívější identitou, přesvědčuje se, že je "jednou nohou tam a jednou tam", že "není důležité, 
kolikrát člověk spadne, ale kolikrát se postaví". Nechává si otevřená zadní vrátka, avšak o to je pro 
něj praktikování bezdomoveckých strategií obživy bolestnější. Žebrání pro Evženovu identitu pak 
představuje obzvláště těžkou zkoušku. 

Musíš [se opít], to nende, oni chodijo za střízliva, kluci už to leta 
dělajó, ale to prostě, ty máš furt v sobě zakódované jako hrdost a ty to 
vlastně musíš přerazit tim chlastem, ty už to prostě... a dostaneš ty 
peníze, ale za střízliva, to bys... to ti hořijó uši a to ti normálně ti řikám, 
přišla normálně taková malá... takovej šprt to byl, to by ti čerti hambó... 
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by tě to vole rozškubalo... no a přišla a říká, že, maminko, co tady ten pán 
děla, víš, jak tam klečíš, a říká, víš, ten pan nemá domeček a...tak mi 
dala, já nevim, dvacet korun, a poslouchej, to by tě zebrali čerti vole. Ona 
mi to dala těch dvacet korun a odešli. To byla hanba. Já jsem tu hlavu měl 
až důle kurva. Tak odešla, já jsem tam měl, já nevim, stošedesát korun, 
tak jsem šel po [místo] a všetkym děckám jsem rozdával peníze. (Evžen) 

69. 
Oproti tomu Václav je svou identitou v bezdomovectví zakotven velmi pevně. O změně stávajícího 
způsobu života dle svých slov vůbec nepřemýšlí. Zrovna tak neuvažuje ani o tom, že by si hledal 
práci. Současná situace mu prý vyhovuje. Důsledkem tohoto přístupu je jeho jistota, se kterou 
přistupuje k žebrání. 

No někdy normálně vstanu a jdu, no, záleží na tom vínu hodně, že 
se potřebuju spravit, že se člověk napije, neříkám opije, jo, protože potom 
už to je na tobě vidět a neni to ono, ne, prostě jenom, aby ti nebylo 
špatně, aby ses neklepal. A tim, že se napiješ, tak se rozkecáš, víš? Jseš 
schopnej prostě s těma lidma komunikovat jinak, jo, že to neni prostě 
takový strojený, ne, jo, strojenej úsměv, todle, normálně, hele lidičky, 
nemáte tam nějakej drobák, no nevadí, tak dík, čau, prosim, mějte se a 
kolikrát ještě jim todlecto řekneš a oni se vrátěj. Prej to máš za to, žes mi 
řek hezkej den, nebo že seš slušnej, todle a dá ti třeba i víc jako, víš? 
(Václav) 

70. 
Václavova identita je s tím, co dělá, plně v souladu, proto pro něj může být somrování koníčkem. 
Zatímco ostatní respondenti se před žebráním opíjí, on si naopak hlídá, aby opilý nebyl. Alkoholu 
před somrováním pije jen tolik, aby zahnal abstinenční příznaky. Zatímco Evžen i Henry chodí 
klečet zásadně, když jsou opilí, Václav klečení používá jen tehdy, když je plně střízlivý a pociťuje 
nepříjemné abstinenční příznaky, které mu stěžují komunikaci. 

No když mi bylo hodně zle, tak jsem normálně kleknul. No ale tak, 
abych si udělal základ, jo, mi třeba bylo i zle, když jsem se nenapil. Tak 
jsem zaklek, hele, první dvě dvacky, už jsem vstal, šel jsem si koupit 
prostě to víno, aby mi bylo dobře, a pak už jsem mohl somrovat normálně 
na hubu jako. Protože klečet, já nevim, já to neodsuzuju, jo, mně přijde, 
že ty některý lidi prostě nemaj na to, se toho človeka zeptat. Prosim vás, 
nemáte tam nějakej drobáček, jo, děkuju vám, hezký den. To je... 
nedokážou se prostě podívat tomu človeku do očí a normálně se ho zeptat, 
jo, tak radši si sednou nebo kleknou, sklopěj tu hlavu, aby to. A oni řikaj, 
že je to i jednodušší, víš, nemusíš se ptát, nemusíš nic, jenom prostě... to 
jenom zadřepneš, hodíš před sebe čepici a čekáš, co kdo dá. Já prostě 
aspoň tou hubou, no, na to chci ňák vydělat, víš. (Václav) 

71. 
Václav mimoděčně velmi dobře popsal pocit klečících žebráků, jako je Evžen: 

Ale co se týká... ty jak normálně chodijó a... to jsem v životě 
nedělal, třeba takhle po lávkách, nemáš pětku, tak mu dáme to... já... já 
ne, víš, jako tam [při klečení] tu hlavu jaksi schováš a furt tam máš jakési 
svoje soukromí, bych tak řekl. (Evžen) 

72. 
Z Václavovy formulace: "Já prostě aspoň tou hubou, no, na to chci ňák vydělat", je patrné, že jeho 
hodnotový rámec se od rámce Evžena velmi liší. Pro popsání stigmatizované techniky užívá pojmy, 
které si bezdomovci před bodem návratu spojují s činnostmi typickými pro běžný život. Ve 
Václavově světě je žebrání skutečně řemeslem. Takovéto přerámcovávání stigmatizovaných 
technik na nestigmatizované, je součástí vyjednávání bezdomovecké identity ega - tedy takové 
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identity, z níž může člověk čerpat zdroje sebeúcty i tehdy, když užívá většinovou společností 
zavrhované životní strategie. Václav somrování k práci přirovnává i explicitně: 

Je to vlastně něco jak práce, když to tak vezmeš, taky prostě musíš 
jednou vstát a jít a ptát se prostě, jo? (Václav) 

73. 
Evžen, který svou sebeúctu čerpá stále částečně z prostředků dominantního diskursu, takového 
příměru není schopen. Navzdory svému vědomí, že dlouhodobí bezdomovci tak své žebrání 
rámcují.  

A když mám možnost, víš jak to je, tak třeba teďkon, jak jsem 
potřeboval ty hadry, jsem zašel na výstaviště [sehnat si jednorázovou 
práci], chápeš, koupíš si. Ale je to [klečení], je to ponižující, chápeš, a oni 
třeba [jméno] a tady to ten už to bere jako zaměstnání, ale mně je to furt 
proti srsti, chápeš to. Jako udělám to, ale žádnou radost z toho nemám, 
abych říkal, tak, kurva, dneska jsem si udělal pětset, včera stodvacet, to 
moc nešlo...to radši na to výstaviště. (Evžen) 

Bezdomovectví není motivace 

74. 
Sociálně politické koncepty přistupují k bezdomovcům jako k vlakům, které následkem nějakých 
nešťastných okolností vykolejily, sjely z trati, která je vedla ke "všeobecně platným společenským 
cílům" a nyní od nás potřebují pomoc opět se na tyto koleje co nejrychleji dostat.[8] K jejich situaci 
lze však přistupovat i opačně. Zkusme se na život bezdomovců podívat jako na logické vyústění 
jejich "předbezdomoveckého" způsobu života a namísto výčtu toho, co svým bezdomovectvím 
ztratili, sledujme, co získali. 

75. 
Henry se na ulici dostával opakovaně. Jeho snahy o sociální vzestup narušovala závislost na hracích 
automatech 

Tak jsem se jednoho krásnýho dne zas nasral a šel jsem zase 
zpátky [z rodinného statku do Prahy]. Jenže já jsem sem šel s tim, že zase 
pudu do práce. [...] Nechtěl jsem v žádnym případě skončit na ulici. Jsem 
si říkal, to už nikdy. [...] Práci jsem sehnal jenže zas alkohol, automaty 
[...] zase jsem skončil s klukama pod mostem. (Henry) 

76. 
Parta kamarádů Henryho bez problémů přijala zpátky. Sociální vazby s touto skupinou 
"zasvěcených" byly v tehdejší době světlým bodem. V okamžiku, kdy se ocitnul bez peněz a 
střechy nad hlavou, byli tito lidé jedněmi z mála, kteří měli pro jeho situaci pochopení, kteří neměli 
potřebu jej soudit. Na rozdíl od rodinných příslušníků jim nemusel nic dokazovat ani vysvětlovat či 
se ospravedlňovat. Přijali jej takového, jaký byl. Návrat do této skupiny byl přirozeným vyústěním 
situace, která Henryho v Praze potkala. Ba co víc, pro Henryho měl život v této společnosti jakýsi 
terapeutický efekt. Podle jeho vnímání, jádrem jeho problémů byla závislost na herních 
automatech. Avšak právě život ve skupině kamarádů jej této závislosti zbavoval. Jak mi sám řekl, 
dokud žije v této partě, nedovolí si automaty hrát, protože peněz mají málo. Získané finanční 
prostředky patří totiž skupině, nikoliv jednotlivci.  

77. 
Zdá se, že zatímco sociální pracovníci či městští úředníci často přistupují k životu na ulici jako k 
problému, s nímž je potřeba bezdomovci pomoci, pro bezdomovce samotného může být 
bezdomovectví právě jakýmsi řešením toho, co považuje za problém on sám. 
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78. 
Dle našich společenských hodnot život bezdomovce není tím životem, je spíše absencí života, 
obdobím prázdna a temna. Úvaha, že bezdomovci, kteří již překročili bod návratu, to mohou 
vnímat jinak, bývá ignorována. Právě smírčí vztah dlouhodobých bezdomovců k vlastní situaci 
může být silnou "překážkou" ke změně jejich způsobu života. Možná by mohlo být užitečné, 
namísto předpokládání a podsouvání vlastních představ o nutnosti změny, nahlédnout, jak se ke 
změně svého způsobu života staví oni sami. 

Motivace 

79. 
Evžen rozvíjí vlastní filosofii, kterou si zdůvodňuje setrvávání sebe sama i ostatních bezdomovců na 
ulici. 

Kdo neni blbé, neumře, chápeš, takže ono v podstatě... toto je ta 
prapodstata té věci, protože ono tě nic nedonutí k temu, protože velice 
rychlo k tomu přijdeš a druha věc je taková, to jak máš s alkoholikem, 
když ten alkoholik nechce přestat pit, tak můžeš ho léčit stokrát, pokad on 
chce pokad nechce... nezlob se na mě, peníze prostě ležijou tady na zemi. 
(Evžen) 

80. 
Zdůrazňuje absenci motivace ke změně. 

Musiš mět vole cíl. Nevim, jak bych ti to vysvětlil, já jsem měl, 
podívej se, našel jsem si holku, já su z Moravy a su hanák, taková malá 
baculatá, já jsem tej holce platil, voe, kluků se můžeš zeptat, já jsem tej 
platil ubytování, přitom já jsem spal pod mostem, chápeš to, ona byla 
fetka. Koupil jsem maskáče, řikám, pojď, kdybych tam měl zdechnout v té 
práci, tak udělám třeba měsíc, pojedem na dovolenou, ona to prodala za 
fety. Tak jsem našel druhou, já jsem měl vždycky takové štěstí, že jsem 
našel zas to samý poleno. Ale [...] ty potřebuješ někoho, kdo tě dotlačí. To 
u mě nende, aby to někdo řekl na silu. Aj doma, když někdo řekl a bude to 
tak a just to tak nebude aj když věděl, že prohrál, ty sám potřebuješ, tak 
jak jsem to měl v tem manželství. Ty musíš chtět, ty musíš mět nějakej cíl. 
Ne pro sebe to dělat, ale dělat radost, víš, jako druhým jako, to je stimul, 
potřebuješ, nevim, jak to mají oni kluci, já jsem se na to u nich nikdy 
neptal, ale u mě to tak funguje. Dobře, jsem na ulici, můžu bejt zavalenej 
a potkám ženskou, na které by mi záleželo, seru na to esi v tych 
kalhotkach něco má nebo nemá, víš jak to je, ale, kurva, se o tebe 
postarám, chápeš a to už máš ten hnací motor, protože musíš mět něco... 
protože teď su sám a je mně to šum a fuk. Mně je uplně jedno, esi si pudu 
kleknout [nasazuje teatrální výraz otrávenosti] a pudu zítra támhle a mě 
se nechce, tak nepudu a hotovo. Ale musíš něco... hnací motor, musí tě 
něco hnát k temu, abys... musí to mít ňáké ten... důvod a ne, protože ti to 
někdo nakazuje, to musíš sám, sám od sebe, víš, jak to je. (Evžen) 

81. 
Evžen v podstatě konstatuje, že z technického hlediska by pro něj nebylo těžké svou sociální situaci 
zlepšit. Tedy to, co považuje systém převažujících sociálních služeb za jádro problému - 
neschopnost opatřit si zaměstnání - on sám za důvod svého bezdomovectví nepovažuje. Evžen 
věří, že za určitých okolností by svou situaci změnil. Nicméně takové okolnosti v jeho životě 
momentálně nejsou. Necítí žádný vnitřní stimul, který by ho přiměl, aby o změnu začal usilovat. 

82. 
Ve Václavových úvahách o důvodech ke změně stávajícího způsobu života rovněž figurovaly jiné 
osoby. 
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No anebo i důvod, protože sám od sebe nepřestanu a prostě nějakej 
důvod, ale jakej, že jo. Jakej, viď jako. Kvůli práci? Nesmysl. No kvůli 
někomu, kvůli sobě... mně to je jedno vlastně svým způsobem, ale kvůli 
někomu třeba jo. Třeba, ale zase na jak dlouho viď, jak dlouho by to 
vydrželo. (Václav) 

83. 
Václav, na rozdíl od Saši, k zaměstnání nepřistupuje jako k uznávané hodnotě. On už je 
bezdomovcem, přijal normy, které zaměstnání nepovažují za lidskou potřebu. Práce pro něj není 
důvod. Relevantním důvodem je pro něj jiný člověk. 

Jako co by mě bavilo tak, abych prostě změnil ten styl života, jo, 
jako takhle. Myslim, že nějaká holka. Ta by mě dokázala změnit.[...] jo, 
teďkon tady úplně nádherná holka, víš, jako duševně a tohlencto, 
zamiloval bych se a ona by nebrala [drogy] a nic, tak asi bych to zkusil 
zase, no, ale zase od tebe odejde a zas bych se do toho vrátil, víš, to je... 
já nevim, prostě jak řikám, prostě jsou to náhražky, víš, je to náhražka i 
za ten vztah, víš jak. (Václav) 

84. 
Václav hovořil také o tom, jak se dvakrát zbavil drogové závislosti. Zeptal jsem se ho na důvod 
tohoto rozhodnutí. 

Kámoši. Bydlel jsem s kámošema a prostě fakt hodně dobrej 
kámoš. Prostě jako bráchu ho beru, víš, prostě a on mi říká, hele nechceš 
se na to vykašlat? A já řikám a nemám jako důvod proč, ne, a von říká, 
třeba kvůli mně a já řikám, tak jo, no, a taky, s tim samym kámošem, to 
bylo dvakrát, jsem abstinoval s nim. A teď mi to nabíd po třetí. [...] Prostě 
a teď mi nabíd zase pomocnou ruku. Že bych bydlel u něj prostě, a víš, že 
by alkohol, todle, všechno v pohodě, i trávu, víš, že pěstuje, že bych hulil 
spíš, víš, a přemlátil to ňák něčím, no ale on mi s tim pomoh podruhý a 
zavřeli ho do krimu a já jsem se mezitim do toho zase vrátil a když ho 
pustili, tak se rozbrečel, když zjistil, že zase beru. A teď mi nabíd 
pomocnou ruku, brečel u toho, prostě, hele neber to, pojď ke mně, já ti s 
tim pomůžu, a já jsem mu řek, že už do toho nejdu, že zase bych ho 
zklamal a že bych se mu nemoh podívat do očí. Prostě už jsem zjistil, 
prostě, že už nemám takovou tu vůli. (Václav) 

85. 
Václav i Evžen ke změně přistupují stejně jako ostatní členové naší společnosti. Tak jako my 
považujeme svůj život za normální, ani oni nevnímají svou situaci jako něco, co by ze své podstaty 
mělo být změněno. Polemizují o změně svého způsobu života tak, jako se ke změnám odhodlávají 
běžní lidé (začít cvičit, změnit práci, zbavit se zlozvyku, aby někomu udělali radost). 

86. 
Pepík, který žije na ulici z mých respondentů nejdéle, mou otázku, co by chtěl na svém životě 
změnit, spontánně pochopil jako změnu v rámci svého stávajícího způsobu života. 

No to mi nebaví, jedna věc mě fakt nebaví. Teďka jako v obličeji 
vypadám blbě, jsem zarostlej ale, když jsem byl normálně oholenej, tak co 
mi nebaví? Takže sednu si na republice, policije české republiky vole, 
sednu si támhle a městská policije, že víš co, neděláš nic, nemám 
viditelnou krabici, mám to v butele, teď to mám tady u tebe vyjímečně, ale 
jinak to mám otevřený, takhle to tam vždycky bouchnu, otevřenej bágl, 
takhle to tam bouchnu a sedim, popíjim. Okolo je plná prdel lidí a jako 
kdybych voni měli u sebe magnet a já měl tady magnet a přijdou mě 
kontrolovat, to jsem z toho vždycky hotovej. Během jednoho dne... a to je 
to, co ty si mi položil tu otázku a to mi vadí, to mě sere. (Pepík) 
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87. 
Změnu Pepík nechápe jako návrat k hodnotám většinové společnosti. Nemluví o překážkách, které 
mu brání v reintegraci, hovoří o překážkách, které mu komplikují stávající život bezdomovce. 
Úvahy o změně samotného způsobu života, jsou pro něj čirou polemikou. O tomto tématu údajně 
nepřemýšlí. Mluvil o něm jen na základě mnou položených otázek. 

Ne, já už pracovat nepudu, já na to seru. Bydlení, kdybych měl to 
bydlení, jo, jako. Jako bydlení, že bych nebyl na nikom závislej, že by to 
bylo jako moje, tak by šla i ta práce ale jinak ne. (Pepík) 

88. 
Stejně na mou otázku, co by chtěl ve svém životě změnit, reaguje i Jiří. Oproti Pepíkovi ještě navíc 
vyzdvihuje spokojenost se stávajícím způsobem života. 

To ti neodpoví lebo... já jsem rád na ulici, rozumíš. (Jiří) 

89. 
Jiří ani Pepík nevidí důvod k tomu, aby svůj život měnili. 

"Překážky" 

90. 
Kromě absence motivace respondenti zdůrazňovali překážky, které z jejich pohledu činí změnu 
jejich života v podstatě nemožnou. Velké množství bezdomovců je dlužníky. Jelikož nejsou hlášeni 
na pracovním úřadě, stát za ně neplatí zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovna potom eviduje 
nehrazené pojistné jako dluh. Bezdomovci také pravidelně dostávají pokuty za žebrání, případně za 
jízdu dopravními prostředky na černo. Václav definuje dluhy jako překážku změny jeho života 
("změna" nikterak nesouvisí s nalezením práce). Líbilo by se mu mít malou zahradní chatku. 

Tak on by stačil třeba jen pozemek sehnat, víš, oplocenej, a to už 
by se něco sehnalo, to bys ze dřeva stloukl nějakou boudu a tohle, víš jak 
to myslim, a prostě to místo a sehnat ho a mít ho prostě v osobním 
vlastnictví, jenže teď ty dluhy všechny a tohle, tak ti ten pozemek můžou 
zabavit zase, víš, exekuce a tohle, protože dluhů máme každej bezďák... 
každej má dluhů, teda pokud nebere sociálky a tohle, protože z toho to 
strhávaj. [...] policajti dávaj pokuty hlavně nám, že jo. Ten zákon kvůli 
chlastu a tohle, to je všechno mířený jenom kvůli nám, víš, prostě zkoušej 
nás vyhnat z míst a stejně se jim to nepovede, jak se nás mužou zbavit, 
víš jak? Kdyby dali před tebe nějakou budoucnost, víš, jak to myslim, ale 
tim, že ti budou všechno zakazovat? Za chvíli budeme mít kyslík na pří... 
na to, ty vole. (Václav) 

91. 
Henry, který se už jednou ke změně odhodlal, takto vzpomíná, na nutnost platit dluhy. 

Vono se to někomu snadno říká, vrátit se zpátky do normálního 
života, ale když tohle máš platit, tohle máš platit, tohle máš platit... já ti 
jel pro vejplatu na poštu a vzal jsem ty složenky a než jsem to poplatil, tak 
vejplata byla pryč, viď, to bylo neúnosný. Oni tě prostě stejně donutěj, 
voni si hrajou na nějaký samaritány, ale stejně tě donutí, vrátit se na tu 
ulici zpátky. (Henry) 

92. 
Přestože dluhy jako příčinu svého opětovného pádu mezi bezdomovce neuváděl, faktor 
zadluženosti popisuje jako všeobecnou překážku ke změně. Pepík, kromě dluhů, uvádí ještě jako 
překážku změny svůj požadavek na vlastní bydlení. 
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Mně by to muselo řikat pane a ne bydlet v nějakým baráku, kde to 
má nějakej majitel posranej, kterej by si tam diktoval podmínky. Já, když 
už jaks mi to položil, tu otázku, dobře, já bych to ještě tak nějak zvážil 
vole. Ale já bych musel mít bydlení, abych na to měl dekret a bylo to v 
mém vlastnictví, tak to jo. A pak bych uvažoval o tý práci. Tak to jo. Jenže, 
jak jsem ti řikal, že mám s tamtim problémy, to by přišla exekuce jako 
prase, jelikož neplatim už několik roků, neplatim zdravotní sociální 
pojištění, takže by na mě šli, takže bych taky mohl dělat za nula, nula, 
hovno. Nebo že bych měl akorát na nějakej nájem a na měsíc stovku do 
kapsy, no tak úplně... na to se vyseru. (Pepík) 

93. 
Bylo by však krátkozraké považovat tento typ překážek za hlavní příčinu bránící bezdomovcům v 
návratu do běžného života. Pepík stanovuje překážky své změny jako člověk, který po žádné 
výrazné změně netouží. Kdyby měl vlastní byt, tak by to s tou prací ještě tak nějak zvážil. 
Psychoterapeut Paul Tournier hovoří o "strachu z uzdravení". "Vyléčení by totiž přinutilo trpícího 
člověka čelit problémům, jichž ho nemoc ušetří, takže se v něm vytvoří překážka k uzdravení" 
(Tournier 1998: 115). Tím, že si bezdomovci definují mainstreamový způsob života jako 
nedosažitelný, se ujišťují, že sami žijí tak, jak je to za daných okolností nezbytně nutné. 
Vyloučením možnosti vést život podle norem naší společnosti sami sebe chrání před nutností čelit 
nárokům, které na ně kladl "občanský život". 

94. 
Boháč na rozdíl od Pepíka po několika letech života na ulici dospěl k názoru, že svůj dosavadní 
život chce změnit. Na ulici se vydal z vlastní vůle. Avšak po třech letech bezdomovectví začal 
usilovat o návrat k běžnému způsobu života. 

Já nevim, no. Bylo to z vlastní vůle, ale časem si člověk uvědomí, že 
to bylo možná zbytečný a že to nejde donekonečna. Já třeba obdivuju ty 
lidi, co jsou třeba dvacet roků na ulici a spěj venku a je jim to jedno. To 
jsou třeba takový lidi, co je jim pětapadesát, pětašedesát a je jim to jedno. 
Nemá cenu prostě s tim přestat [začíná parodovat] a co, tak tady umřu, 
mě daj do Strašnic do krematoria a co budu řešit, mně to takhle vyhovuje, 
já mám co pít, mám co jíst a občas se umeju a...já si myslim, že to nemá 
budoucnost tohleto. Ty lidi už se některý chovaj jako zvířata nebo jak bych 
to řek. Se už ani jako lidi nechovaj. Nemejou se, a tak podobně. Jedi 
jenom někdy a to nejde takhle žít.[...] ...no prostě žít, já bych chtěl žít a 
ne přežívat, že jo. Já jsem teďkon vlastně ty čtyři roky přežíval. Já bych 
chtěl taky někdy třeba se jet podívat na vejlet. (Boháč) 

95. 
Boháč především našel důvod ke změně svého života. Překážka pro něj již není tím, co brání v 
postupu, nýbrž něčím, co je potřeba překonat, aby mohl postupovat. Ke svému rozhodnutí dospěl v 
období, kdy začal intenzivně využívat sociální služby a pravidelně navštěvovat odpolední programy 
denního centra organizace Ježek a čížek. Boháč byl v intenzivním kontaktu se sociálními 
pracovníky. Dnes na svou situaci nahlíží optikou dominantního společenského diskursu. V rámci své 
morální kariéry bezdomovce prodělal vnitřní "konverzi" v Goffmanově pojetí (Goffman 2003: 43). 

Spokojenost 

96. 
Když jsme s kolegou Václavem Moravcem stanuli v centru Prahy odhodláni strávit zde šest nocí na 
veřejných prostranstvích, byl jsem touto vizí znepokojen. Nepříjemné vědomí, že nevím, kde budu 
dnes v noci spát, na mě doléhalo během celého dne. První noci strávené v náhodně vybraných 
parcích jsem se příliš nevyspal. Zlom nastal v okamžiku, kdy jsme našli ukryté místo u jednoho z 
pražských mostů. Hned jsme se rozhodli, že zde strávíme zbývající noci. Náhle jsme měli místo, 
kam jsme se mohli vracet. Od tohoto okamžiku jsem se již nocí nebál. "Nebezpečná vědecká 
výprava" se pro mě rázem stala "zábavným vědeckým dobrodružstvím". 
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97. 
Bezdomovec, který má své místo, kam chodí spát, je ve velmi odlišné situaci, nežli ten, který nemá 
kde složit hlavu. Pro dlouhodobé bezdomovce, s nimiž jsem se setkal, bylo takové místo 
samozřejmostí. Henry rámcuje jedno z takových míst jako jakýsi příbytek. Most, pod nímž trávili 
noci, pro něj představuje něco víc, nežli jen místo na přespání. 

No spal jsem v centrech, jak jsou ty mosty, tak jsem spal snad pod 
všema. Třeba jsme měli mánesák oblíbenej, tam jsme si i vařili, no, ale teď 
spíme pod tím [název], no ale jako v jednu chvíli už jsem byl na ten 
[název] naštvanej, protože tam lezli potkani po nás, ale pak jsme nakoupili 
pastičky, tak jsme je trochu vymýtili. Teď už je to tam v poho a jako 
zakutáš se, pustíme si každej radio pod spacákem, no, a vždycky večer 
pokecáme, ještě než dem spát, no, a jako to je prostě... ráno o půl osmý, 
v sedm, se vzbudíme a kolikrát se vzbudíme třeba i ve čtyři hodiny ráno a 
kecáme, chvilku popijeme zas krabku, co si nakoupíme a pokecáme a zas 
si postěžujeme, jak jsme na tom blbě. (Henry) 

98. 
Takovéto zázemí představuje pro bezdomovce důležitou oporu. Bylo by mylné vnímat bezdomovce 
jako člověka, který se nemá kam vracet. Je potřeba si uvědomit, že moji respondenti svůj život 
hodnotí z této pozice - tedy nikoliv z pozice člověka, který dlouhodobě přespává v tramvajích a na 
lavičkách. Henry pro označení místa, kam se vrací, dokonce mimoděčně použil výraz "domov". 

Ne, že by mi to vyhovovalo, je to taková bezstarostnost. Ráno 
vstaneš, kdy chceš, jó, jdeš tam, jó, plácneš sebou, jó, ať už daj nebo 
nedaj, když daj, je dobře, když nedaj, je hůř, prostě nelámeš to přes 
koleno. Seš takovej jako mouchy snězte si mě prostě. Ti řikám, to máš 
takový jednotvárný. To je prostě... jdeš, flákneš tam se sebou, vyděláš, 
jdeš domu, vypiješ, lehneš, ráno se vyspíš, jdeš, flákneš sebou, jo, občas, 
že se jdeme vykoupat, to je prostě všecko, nic jinýho neděláš. (Henry) 

99. 
Život bezdomovců je stereotypní a oni tak k němu také přistupují. Příměr koloběhu se Pepíkovi 
vybavil stejně tak jako Henrymu poté, co jsem se ho zeptal, co mu na ulici vyhovuje. 

100. 
Pokud člověk přijme bezdomoveckou identitu, a tím pádem přestane toužit po návratu k hodnotám 
většinové společnosti, stává se jeho život relativně bezstarostným. Poté, co si osvojí základní 
strategie přežití, čelí jen minimu problémů, jejichž vyřešení by vyžadovalo sebekázeň. Zatímco 
termíny jako bezstarostnost, volnost a svoboda respondenti k popisu svého života ochotně užívají, 
výraz "spokojenost" se nezdá být příliš relevantním. 

101. 
Spokojenost s životem bezdomovce Pepík vylučuje. 

Spokojenej, nespokojenej... musíš to předejchávat. Nemůže bejt 
člověk na ulici spokojenej, to je nesmysl. Musíš předejchávat to. (Pepík) 

Život je pro něj předejcháváním. Václav zas hovoří o zvyku: 

No nic moc život, ale už teďkonc bych se z toho nevyškrábal asi, 
protože už jsem si takhle zvyk jako, víš? (Václav)  

102. 
Moji respondenti svůj život hodnotí jako pohodlný ve smyslu bezstarostnosti, nikoliv spokojenosti. 
To, že ve svém životě nenacházejí naplnění, je vykoupeno absencí vyčerpávající odpovědnosti, 
kterou bez výjimky před tím, než se stali bezdomovci, poznali.  
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Závěry 

103. 
V této práci jsem se pokusil prokázat, že být bezdomovcem neznamená pouze nemít práci a 
střechu nad hlavou. Bezdomovectví je fenomén, který generuje vlastní hodnoty a normy, vlastní 
morální řád. 

104. 
Ústřední úlohu při osvojování si bezdomoveckého způsobu života hraje přijímání bezdomoveckých 
technik obživy, jejichž prostřednictvím si bezdomovci zajišťují své základní životní potřeby. 
Používání těchto nástrojů je po technické stránce relativně jednoduché. Náročnost jejich realizace 
spočívá v nutnosti vypořádávat se s jejich stigmatizujícím nábojem. Aby tyto techniky mohli 
bezdomovci neproblematicky využívat, hledají zdroje své sebeúcty mimo hodnoty dominantní 
společnosti. Distancují se od ní a rozvíjejí svůj vlastní systém hodnot a norem. Opouštějí svou 
původní identitu členů většinové společnosti a začínají na sebe nahlížet jako na členy specifické 
sociální skupiny. V rámci tohoto vlastního systému rámcují své techniky obživy jako legitimní 
prostředky k zajišťování životních potřeb.  

105. 
Nemá-li člověk ambice dosahovat společenských kulturních cílů, pak jedinou překážkou k 
bezdomoveckému způsobu života je jeho původní identita a strach ze stigmatu (stud). Jakmile jsou 
tyto bariéry prolomeny, cesta k přijetí bezdomoveckého způsobu života je otevřená. Oproti tomu 
čím více bezdomovec přemítá o návratu ke dřívějšímu způsobu života, tím těžší je pro něj přijmout 
životní hodnoty a normy bezdomovců.  

106. 
Přijetím bezdomovecké identity ega člověk získává nové zdroje sebeúcty. Na druhou stranu to 
představuje odetnutí vazeb s většinovou společností a tím pádem snížení příležitostí a ambicí k 
"návratu". Má-li "čerstvý" bezdomovec dostatečnou motivaci najít si rychle práci a bydlení, je velmi 
pravděpodobné, že se bude od ostatních bezdomovců distancovat a své chování bude měřit 
normami většinové společnosti. Pokud však takovouto motivaci nemá, lze předpokládat, že se 
uchýlí k využívání bezdomoveckých technik obživy. 

107. 
V životě bezdomovce existuje moment, který bychom mohli nazvat "bod návratu". Jedná se o 
pomyslný okamžik, v němž začíná vyměňovat "institucionalizované prostředky" většinové 
společnosti za "stigmatizované techniky obživy" typické pro dlouhodobé bezdomovce. Jakmile si 
tyto nové techniky osvojí a vnitřně je přijme za své, sníží se pravděpodobnost, že bude usilovat o 
návrat k původnímu způsobu života. 

108. 
Ukotvení v bezdomoveckém způsobu života nezaměňujme s neschopností (absencí sociálních 
dovedností) vlastní život změnit. Chybí-li člověku dostatečně silná osobní motivace k opětovnému 
začlenění do většinové společnosti, je pak logickým vyústěním situace jeho příklon k 
bezdomoveckému způsobu života a morálnímu řádu, který život na ulici definuje jako žitelný. 

109. 
Uvědomme si, že "reintegrace" pro osoby bez přístřeší neznamená pouhopouhé nalezení práce a 
ubytování. Jedná se o nutnost změny přístupu k životu, o konverzi, která znamená zrevidování 
hodnot a norem, o něž dotyčný opírá svou identitu. 

110. 
Chceme-li řešit takzvaný "problém bezdomovectví" seriózně, měli bychom ze všeho nejdříve být 
schopni jasně si odpovědět na otázku, pro koho je bezdomovectví problémem a z jakých 
konkrétních důvodů je problémem. 

111. 
Přestože se bezdomovci od většinové společnosti distancují, ona s nimi vytváří 
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institucionalizovanou formu kontaktu reprezentovanou systémem služeb sociální pomoci. Sociální 
služby pro bezdomovce jsou založeny na předpokladu, že bezdomovec je člověk, který se nachází v 
kritické životní situaci, jejíž naléhavost jej sama o sobě nutí vrátit se k původnímu způsobu života. 
V této práci jsem se pokusil prokázat, že tento předpoklad může být v mnoha případech mylný. 
Přijme-li člověkbezdomoveckou identitu ega a osvojí-li si bezdomovecké techniky obživy, pak 
skutečnost, že žije jako bezdomovec, pro něj sama o sobě přestane být důvodem ke změně. Se 
svým životem bezdomovce může být smířen, přestože jej nepovažuje za uspokojující. Účinné 
techniky obživy, pospolitost, vzájemná solidarita, ale také alkohol a cigarety, to vše jsou prvky, 
které zajišťují, že bezdomovci jsou schopni svůj život vnímat jako žitelný. 

112. 
Chceme-li těmto osobám pomoci tím, že jim nabídneme návrat k "našemu způsobu života" (legální 
práci a bydlení), měli bychom nejprve zjistit, co je (nebo co by mohlo být) pro ně samotné k 
takové změně relevantním důvodem, a z tohoto zjištění vycházet. 

Poznámky 

[1] V této práci se záměrně vyhýbám termínu "životní styl". Vzhledem ke konotacím, s nimiž se pojí v běžném 
užívání i v odborné rovině (viz například Duffková et al. 2007), by bylo zastřešení mé práce tímto termínem 
pro její obsah značně omezující. 

[2] Zde vycházím z Mertonova schématu možných způsobů adaptace jednotlivce na společenský systém 
(Merton 2007: 134). 

[3] Jelikož bezdomovectví žen považuji za velmi specifickou oblast, která sama o osobě je obrovským 
tématem, rozhodl jsem se, že v rámci této práce se budu zabývat pouze bezdomovectvím mužů. 

[4] Přibližně 15 měsíců jsem pracoval jako terénní sociální pracovník u občanského sdružení Ježek a čížek. 

[5] Z hlediska člověka s určitým handicapem je "zasvěcený" takovou osobou, která se potýká s podobnými 
obtížemi jako on sám, díky čemuž před ní dotyčný ztrácí ze svého handicapu plynoucí zábrany, kterými jinak v 
běžném kontaktu trpí (Goffman 2003: 36). 

[6] Jedná se o organizaci, která kromě sociálního poradenství pořádá pro své klienty každodenní odpolední 
programy (filmové kluby, diskuse, výtvarné práce atd.). 

[7] Míní tím místo, kde si nejen bezdomovci opatřují jednorázové práce. 

[8] O současných konceptualizacích bezdomovectví podrobně pojednávám v diplomové práci "Bezdomovectví 
jako způsob života" v kapitole Současné přístupy k bezdomovectví str. 11 (Holpuch 2009). 
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II.2. Bažina a mokřad 

Níže následuje článek reprodukovaný v plné šíři, který reprezentuje kvalitativní přístup k výzkumu. 
Věnuje se činnosti aktivistů, kteří zachraňují přírodní biotop – mokřad. Je to však s jejich aktivitou 
tak jednoduché? Skutečně zachraňují cenný mokřad nebo jde spíš o zrádnou bažinu, jak by řekli 
místní lidé? Při četbě textu uvažujte o tom, jakými postupy autor popisuje dva různé přístupy 
k jedné lokalitě a jak dává do souvislosti to, jak lidé lokalitu vnímají, s tím, co lidé dělají. 

OTÁZKY: 

1. Jakou výzkumnou otázku si autor článku klade? 
2. Čemu se věnuje autor v části nazvané „Metodologie“? 
3. Jaké metody sběru dat použil? 
4. Jakou roli mají v článku slova „žáby a ryby“ a „smrt a život“ a „likvidace a revitalizace“?  

 

BAŽINA A MOKŘAD – DVĚ TVÁŘE DIVOČINY 

KLVAČ, Pavel (2003). Bažina a mokřad – dvě tváře divočiny. Biograf 30, 55 odst. 
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v3003 

 

Na objektivní vědě není nic „absolutního“. Věda není vybudovaná na skále. Hrdé brány jejích teorií 
se tyčí vlastně nad močálem. Je podobna kolové stavbě. Kůly se však pod ní propadají do bahna, 
aniž narazí na nějakou přirozeně danou základnu. (K. Popper) 

1. 
V průběhu 90. let 20. století se nápadně zvyšuje zájem humanitně orientovaných badatelů o téma 
krajiny.[1] V rámci brněnské sociologické školy jde však o inspiraci letitou. Od 70. let zde probíhá 
empirický výzkum sociální percepce krajiny. Připomeňme například výzkum vnímání zemědělské 
krajiny (Librová 1979), výzkum krajiny v sociální percepci dětí (Librová 1984) nebo výzkum 
postojů obyvatel jižní Moravy k výstavbě Novomlýnských nádrží (Musil 1997). Na tuto tradici se 
pokouší navázat i následující příspěvek. 

Kontext výzkumu 

2. 
K nejohroženějším a zároveň i ekologicky nejcennějším ekosystémům na světě dnes patří 
mokřady. Představují celou škálu biotopů s výrazně vlhkým prostředím. Jedná se například o 
prameniště, vodní toky, tůně, rašeliniště atd. Zvláštním případem těchto biotopů jsou místa v 
každodenním jazyce označovaná jako „bažiny“, „močály“ či „mokřiska“. Jejich likvidace byla v 
minulosti cílená, systematická a důsledná, a to nezávisle na kulturních poměrech doby či místa. Pro 
své ohrožení se stala předmětem celosvětové ochrany (Ramsarská konvence) a péče 
environmentalistů. Na jejich záchranu jsou poskytovány státní dotace - v České republice např. z 
Programu péče o krajinu nebo z Programu revitalizace říčních systémů Ministerstva životního 
prostředí (dále jen MŽP). 

3. 
Od 80. let 20. století zdomácnělo ve veřejné debatě o aktuálních společenských problémech téma 
„problému prostředí“ (Musil 1998). Sociologické výzkumy přinášejí zjištění o tom, že „zdravé 
životní prostředí“ je důležitou osobní hodnotou respondentů a že je třeba jeho ochraně věnovat 
náležitou pozornost (Keller, Gál, Frič 1996). Přesto jsou snahy ochránců přírody o záchranu 
mokřadů v nápadném rozporu k postojům, se kterými se setkáváme ve všedním, každodenním 
životě. 

4. 
Jako ochránce vyvíjející úsilí k záchraně jednoho mokřadu jsem byl záhy zaskočen neporozuměním 
i posměchem na adresu svého konání. Uvážíme-li, že „tvář krajiny vždycky souvisí se způsobem 
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života, a proto ji lze jen velmi těžko udržet bez přispění a vůle lidí, kteří v ní žijí“ (Šůlová 2000), 
nutně se vkrádá pochybnost o smysluplnosti takového počínání. Nabízí se tudíž otázka: Co tato 
lokalita pro okolní obyvatele vůbec znamená? 

Metodologie výzkumu 

5. 
Výzkum byl veden snahou o pochopení nastíněného problému prostřednictvím kvalitativně pojaté 
případové studie, prováděné během revitalizace[2] jednoho mokřadu. Během této akce se mi tak 
naskytla možnost bezprostředně pozorovat reakce místních obyvatel na naše úsilí spojené s jeho 
obnovou. Z nich se pak pokouším interpretovat, co tato lokalita v životě místních znamená. 

6. 
Hlavní technikou sběru dat jsem zvolil strategii zúčastněného pozorování. Tuto volbu do značné 
míry umožnil fakt, že jsem byl jedním z hlavních aktérů revitalizačních aktivit. Každodenní sociální 
interakce byly tudíž zdrojem většiny mých informací. Moje identita výzkumníka nebyla ostatním 
účastníkům revitalizace známa. Během obnovy mokřadu jsem tedy zastával roli environmentalisty 
(tím vyznával i specifickou „ideologii problému prostředí“ - viz Musil 1999, též Konopásek 1999) a 
zároveň i roli výzkumníka. Domnívám se však, že mi to nebránilo ve snaze porozumět jednání 
jiných lidí, jejichž pohled na lokalitu (potažmo i vyznávaná „ideologie problému prostředí“) byl 
odlišný. 

7. 
Dalším důležitým zdrojem informací při výzkumu mi byla analýza dokumentů. Šlo především o 
písemné dokumenty vztahující se k revitalizaci, fotografie z rodinných alb, písemné prameny 
vztahující se k obci, místní matriku atd. Marginálně byla též využita metoda analýzy odpadků - tzv. 
smetištní archeologie (garbage archaeology). 

Zájmová lokalita jako „bažina“ a „mokřad“ 

8. 
Uvedená lokalita se nachází na jižní Moravě, asi kilometr od vesnice Drnovice u Vyškova. Jedná se 
o několik vodních tůní, obklopených stromy a výraznou keřovou vegetací, uprostřed intenzívně 
obdělávaného zemědělského pole. Při svém snažení o obnovu ekologických funkcí mokřadu jsem 
byl konfrontován se dvěma protikladnými přístupy k této lokalitě. Vztah motivovaný snahou o její 
ochranu budu dále nazývat „environmentálním přístupem“. Tradiční, léty ustálený postoj, řídící se 
známými normami, pravidly a hodnotami všedního světa místních, fixovaný v jejich běžném 
vědomí a vyjadřovaný běžným jazykem, pak budu nazývat „každodenním přístupem“. Prováděná 
revitalizace lokality byla jeho radikálním zpochybněním. Odlišnost rozdílných přístupů k lokalitě je 
zřetelná již v rovině verbální (v označování). 

„Bažina“ 

9. 
Domácí nenazvou revitalizovanou lokalitu jinak než „Žumpy“. Již samotný název vypovídá cosi o 
povaze představ a praktik s ním spojovaných. „Žumpa“, jak známo, znamená objekt nevábného 
vzezření a zápachu, sloužící k hromadění fekálií[3] (rozuměj septik). Místní si se slovem „žumpa“ 
nejčastěji asociují: „špina“, „humus“, „hnus“, „špinavá voda“, „bordel“, „hovna“, „smradlavá díra s 
bordelem“, „smrdutá jama“, „hovnocuc“, „kalisko nejaky, jak bévaly u hnojnice“. Hovoří-li se o 
lokalitě jinak než o „Žumpách“, bývá označována nejčastěji za „bažinu“ (vyjímečně za „močál“, 
„mokřisko“, „tůně“ nebo „rybníčky“): 

Je to bažina, já bych to nepřešla. 

Já to mám jako Žumpy, bažina a šmitec, né? 

Drnovické bažiny - Žumpy v Kopaninách. [název obrazu místního malíře-amatéra] 
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10. 
Ve vzpomínkách na dětství nejsou u místních výjimkou podobné představy: „Tam to bublalo, my 
sme tam házeli kameně, bažina, černé maglajs“ nebo „Tams dycky flusl a dva dni, než se to 
potopilo, blu bl bl bbb“. 

11. 
„Bažina“ (častěji označovaná jako „Žumpy“) představuje pro obyvatele vesnice (alespoň pro 
generaci mého věku a starší) všeobecně známé a důležité místo. V terminologii mentálních map 
bychom spolu s Lynchem (1960: 48) hovořili o prostorové dominantě (landmark). Častou asociací s 
touto lokalitou je strach a smrt, což přispívá jejímu geniu loci. 

„Mokřad“ 

12. 
Zatímco domácí mluví o „Žumpách“ a „bažině“, v souvislostech environmentálních aktivit byla 
lokalita bez výjimky označována jako „mokřad“. V evidenci registru „významných krajinných prvků“ 
(VKP) bylo místo vedeno jako „VKP č. 266 - mokřad“, odkud byl odvozen i název akce: 
„Revitalizace mokřadu“, který byl též používán všemi environmentálními experty, se kterými jsme 
přišli během revitalizace do styku. 

13. 
Environmentální označení - „mokřad“ - bylo prakticky pro všechny místní neznámé - nové. 
Obvyklou reakcí na něj byl údiv: „Mokřad?“, „Jaké mokřad?“ Později byl tento termín v 
konverzacích používán místními ironicky: „No von je to teď vlastně ten mokřad.“ nebo se dále 
setkával s nepochopením: „Kurva hoši, jak mužete Žumpám řikat mokřady, kurva?“ 

14. 
To, že uvedená lokalita je tzv. významný krajinný prvek, nevěděl nikdo, dokonce ani žádný ze 
zastupitelů obce, nevyjímaje členy komise životního prostředí. Pojem „významný krajinný prvek“ 
působil v komunikaci stejně exoticky jako termín „mokřad“. 

15. 
Před zahájením prací na obnově „mokřadu“ byly v lokalitě umístěny dvě informativní tabule s 
následujícím textem: „UPOZORNĚNÍ - Drnovický mokřad („Žumpy“) a jeho přilehlá vegetace je pro 
svůj ekologický význam registrován jako tzv. významný krajinný prvek, který je chráněn podle 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jakékoliv poškozování, znečišťování, jakož i 
odebírání vody je zde přísně zakázáno. OÚ Drnovice“ 

16. 
Tabule informující o významu lokality, umístěné u bažiny/mokřadu vzbuzovaly u kolemjdoucích 
neskrývané pobavení: „Já musím říct, že když sem tam poprvé četla tu vašu cedulu, tak mi to bylo 
taky tak nejak k smíchu.“ i údiv: „Dyš sem si to četl, tak sem to viděl poprvé - mokřad? Já to mám 
jako Žumpy, bažina a šmitec, né? Neviděl sem, že se temu říká mokřad“. 

„Bažina“ a „mokřad“ - smrt a život 

17. 
S rozdílným označením v rovině verbální rezonují i odlišné způsoby začlenění bažiny/mokřadu do 
symbolických světů - každodenního a environmentálního. Uvedené tvrzení se pokusím doložit na 
různých významech, které jednotliví zúčastnění s lokalitou pojí a skrze něž konstruují odlišné 
symbolické řády, vztahující se k lokalitě. 

„Bažina“ jako symbol smrti 

18. 
V pojetí každodenním je „bažina“ především symbolem smrti. Tak či onak na ni v rozhovorech 
přišla řeč. První asociací, ať pamětníků nebo dětí, je patrně nejznámější místní legenda „O 
utopeném vápeníkovi“, která se v souvislosti s lokalitou každému oslovenému vybaví. 
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19. 
Vápeníci byli prodavači vápna, kteří již od středověku vozívali z vápenek Moravského krasu do 
širého okolí na koňském povozu nehašené, kusové vápno, které se využívalo například při stavění 
či bílení domků. Legenda praví, že vápeník po úspěšném prodeji svého zboží zcela ovládnut 
démonem alkoholu z drnovické pálenky, zapomněl znaveného koně před odjezdem domů napojit. 
Když posléze cestou na voze usnul, žíznivý kůň vběhl i s povozem do jedné z tůní, kde se za oběma 
nešťastníky zavřela bažina. V ústním podání dodnes koluje mezi občany Drnovic několik verzí této 
tragické události. Přesto, že se v různých bodech rozcházejí, mají společné jádro - tragické utonutí 
„vápeníka“ („vápeňáka“, „vozky“, „kočího“, „sedláka“) v „bažině“. 

20. 
Jeho smrt (podle ústního podání) dodnes připomíná kříž, umístěný při břehu jedné z tůní „bažiny“, 
který místu vtiskl zvláštní ráz, vyjádřený např. konstatováním „takové nepřijemné pocit, je tam ten 
křížek“. (Symbol kříže reprezentuje lokalitu na mapě již v roce 1740.) Možná i díky němu je 
popsaná legenda dodnes v obci stále živá. Kříž v očích místních reprezentuje zmíněnou tragédii. 
Zároveň se jedná o jednu z mála v Drnovicích tradovaných pověstí, která je zaručeně pověstí 
nejznámější. Když je řeč o „Žumpách“, většinou jde o první asociaci s tímto místem, lhostejno, zda 
u pamětníků nebo dětí: 

Já mám ze Žumpama spojenó tu pověst, jak se tam utopil ten kočár, v životě, v životě bych tam 
nevlezla. 

Od malička má čovek zafixovany, že se tam utopil sedlák s koňama. 

Utopil se tam ten vápeňák - von spal, měli naučeny koně, došli k hospodě a zastavili. Horáci jezdili 
Kopaninama, to měli krači. Zpivali: vápno, vápno, vápínko a lidi chodili s pytlama. 

Vápeník tam spadl v noci, byla tma, řikala to prababička. 

21. 
S různým typem narážek na nešťastného vápeníka jsme se během revitalizace setkávali prakticky 
neustále. Před bagrováním tůní byla hojná poznámka typu: „To tam vykopete teho vápenika“. Po 
prohloubení tůní se změnila v následující otázky: „Našli ste tam teho vápenika?“, „Toš našli ste 
nejaké kus vozu aspoň?“ [úsměv]. 

22. 
Mimo výše popsanou notoricky známou legendu se u pamětníků udržují též pověsti o tom, že po 
druhé světové válce byla do tůní „bažiny“ odhazovaná munice nalezená na okolních polích: „To 
nemužete bagrovat, tam só bomby z války, nevybuchly“, „Lidi to vobešli a všecko, co měli na 
polách vhodili do Žump“ [o munici], „Po válce se tam valilo kde co“. Místní historik ve své knížce o 
historii obce v této souvislosti píše: 

V Žumpách je naházené střelivo ´uklizené´ z polí po druhé světové válce. Smrt tam stále ještě 
číhá, i když zatím podřimuje. (Čermák 1997: 96)[4] 

23. 
Strach a smrt obchází kolem lokality z mnoha stran. Údaje o smrti utonutím v jejích tůních lze 
nalézt i v místní matrice: 

S vlastním bratrancem byla těhotná a od toho uškrcena a utopena v kalužině u Kříže u (Končin či) 
Kněžího háje. (zápis z roku 1899) 

24. 
V rámci krajinných prvků v okolí obce má naše lokalita v tomto smyslu výsadní postavení. Silný 
duch místa vane i z výpovědí zkoumaných, zaznamenaných během pozorování. Nejnázorněji to 
vyjadřuje následující výrok: „To místo je naprosto vyjímečny, člověk nemusí být nijak zvlášť citlivé. 
De tam po vás mráz, něco velmi posvátnyho“. Strach je, zdá se, nejcharakterističtějším znakem 
genia loci sledované „bažiny“. Ve výpovědích zkoumaných osob byl vyjadřován následovně: 
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Já sem se tam jako děcko bávala, dyš sme tam chodivali s rodičama, dycky řikali - pozor, tady se 
utopil ten vápeník. 

Je to bažina, já bych to nepřešla. 

Já jako děcko sem se tam bál jak prase. 

Takové strach tady z teho de, bála sem se. 

Já mám ze Žumpama spojenó tu pověst, jak se tam utopil ten kočár, v životě, v životě bych tam 
nevlezla. 

My sme se tam dycky bály jako děvčiska, dyš sme tam chodily hrabat trávu. 

25. 
Konstitutivní formou vytvářející motiv strachu je v souvislosti s naší „bažinou“ motiv hlubiny. 
Zdrojem obav, vyjadřovaných ve výpovědích je bázeň z „utonutí“, „propadnutí“, „zahučení“ - 
směrem dolů, do hlubiny. Motiv hlubiny je pak jádrem obsáhlejšího mýtu bažiny jako specifického 
jazykového útvaru, konstruovaného pomocí dalších významů v každodenních promluvách. 

26. 
Popsaný motiv hlubiny reprezentuje například následující citát: „Spadl tam ten vápeník, tak to 
bévalo hluboky“ . Návštěvníci, kteří během revitalizace zavítali na lokalitu nám bez váhání líčili své 
představy spojené s tímto místem: „Tady je pětatřicet metru hlóbka.“, „Bála sem se sem šlápnout 
dycky, že se propadnu.“, „Skusime to, esi se to propadne?“. Asociací na již zmíněnou munici z 
druhé světové války, byly zřejmě i následující výroky: „Tam zahučel aji tank. Kósek pásu tam našli 
a německy helmy“, „V zadní Žumpě, tam pod tó borovicó je utopené tank“. Odkrývání tajemství 
této hlubiny přilákalo k lokalitě i některé zvědavce za účelem zjištění jak tomu vlastně je: „Od 
malička má čovek zafixovany, že se tam utopil sedlák s koňama, tak sem to procházel, jak je to 
hluboky“. 

„Mokřad“ jako symbol života 

27. 
Zcela protikladný význam získává lokalita v pojetí environmentálním. Jako „prostředí pro 
rozmnožování obojživelníků“, „významné refugium řady druhů organismů“, „hnízdní příležitost 
několika druhů ptáků“ představuje „mokřad“ symbol života. 

28. 
Environmentální optiku, konstruující zcela odlišný symbolický řád vztahující se k lokalitě ilustruje 
text z mapovacího průzkumu „ekologicky významného krajinného prvku“ - „Drnovický mokřad“ E. 
Balátové z roku 1987: 

Jezírka s doprovodnou mokřadní vegetací v trati „Kopaniny u lomu“. Rozloha včetně okolní 
vegetace ca. 0,85 ha. Lokalizace: ca. 1 km sz. Drnovic při vozové cestě vedoucí na silnici Drnovice 
- Ježkovice. Katastr: Drnovice. Tento krajinný segment se vyvinul na hnědé lesní půdě, geologický 
podklad tvoří kulm. Na otevřenou vodní plochu jezírek nepatrné rozlohy navazují mokřadní 
společenstva, na jejichž druhové skladbě se podílejí mj.: orobinec širokolistý a úzkolistý, ostřice 
řízná, lipnice bahenní a kyprej vrbice. Ve zvýšené části reliéfu převažuje pcháč šedý a druhy 
ovsíkových luk /ovsík vyvýšený, kostřava luční, kopretina aj./. Lokalita je obklopena dřevinnou 
vegetací; z keřů a stromů zde se vyskytujících uvádím: růži, hloh, bez černý, ptačí zob, zplanělou 
třešni, vrby, javor jasanolistý, osiku, akát a smrk. Její význam je především zoologický /zastávka 
pro táhnoucí ptáky, prostředí pro rozmnožování obojživelníků/. Možné ohrožení: zavážka, likvidace 
dřevin. Ochranná opatření: ponechat v původním stavu. 

29. 
Tento text byl do zahájení revitalizace pravděpodobně jedinou (nejen odbornou) přírodovědnou 
statí, vztahující se k lokalitě. Při shánění podkladů k žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu 
MŽP ČR jsem ho nalezl v archivu Referátu životního prostředí Okresního úřadu ve Vyškově. Jak již 
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bylo uvedeno výše, ponětí o tom, že je lokalita vedena jako tzv. významný krajinný prvek, který 
„jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled 
nebo přispívá k udržení její stability“, neměl nikdo z místních a musím přiznat, že toto zjištění k mé 
radosti překvapilo i mě. 

Žáby a ryby 

Žáby 

30. 
Můžeme-li říct, že „bažina“ je symbolem smrti a „mokřad“ symbolem života, pak symbolem obou je 
v jistém smyslu žába. 

31. 
Žáby a tento typ biotopu („bažina“, „močál“, „mokřisko“) patří k sobě i v představách místních. 
Toto spojení dokládá například pojmenování jedné místní části lesa, kde „se řikalo U žaby“, protože 
„je tam mokro, močál jako“. Pokud jde o zkoumanou lokalitu, druhou její nejčastější reprezentací v 
myslích zkoumaných (po utopeném vápeníkovi) jsou právě „žaby“. V příslušném ročním období 
dávala „bažina“ o sobě vědět skrze jejich hlasité projevy, které se nesly až do vesnice. Jeden 
zvědavý pamětník, který se po revitalizaci přišel na lokalitu podívat, na to vzpomíná následovně: 
„To v létě dycky bylo na Křivdě[5] slyšet ty žaby celé večer, to béval žabí ráj tady“. Při zjišťování, 
co že to kdysi v „Žumpách“ vlastně žilo, jsem dostal od jiného pamětníka podobnou odpověď: „No 
žaby akorát, nás to tenkrát nezajimalo. Žaby, to kuňkalo, to bylo slyšet až na dědině. No, muselo 
teho byt dosť.“ 

32. 
Tématem značné části konverzací v souvislosti s bažinou/mokřadem během revitalizace byl právě 
tento tvor (žába) a jeho vývojová stádia (pulci), proto je nelze v tomto kontextu nezmínit. 
Odlišnost postojů k těmto živočichům opět rezonuje s oběma způsoby vnímání lokality jako celku. 

33. 
V uskutečněných konverzacích lze první reakci konverzačních partnerů na zjištění, že důvodem 
revitalizačních aktivit jsou obojživelníci, popsat zpravidla jako údiv: „Kůli žabám?“ [často úsměv], 
někdy následovaný komentářem typu: „Dyť po tym se dycky chodilo střílet, ze zduchovky, tos 
neviděl, esi se to odrazilo nebo letělo durch“ [smích]. „Žaby“ patřily k tradičním místním zábavám 
mládeže. Chodilo se na ně „házet kameně“, „střílet ze šicgumy“ [rozuměj z praku]. Přiznání 
jednoho z bývalých účastníků těchto her je ilustrativní: „Dyť jenom já sem tam půl náklaďáka 
kameňu naházel po žabách“. V době prací na revitalizaci se často vyskytly případy, kdy se můj 
environmentální zájem o tyto tvory stal terčem posměchu[6] - „Von chodi do Žump s notesem 
počitat pulce, debil“. Vzhledem ke svým aktivitám jsem několikrát získal označení „mistr pulec“, 
„pulec“ a „žabař“.[7] Není divu, když: „Žaby nepotřebujó žit, potřebujem, aby rostlo něco jinyho a 
né pulci“, jak zněla jedna reakce na můj povzdech nad extrémním suchem tehdejšího jara, kdy 
hladina tůněk s každým dnem očividně klesala. Poté, co během června došlo k jejich úplnému 
vyschnutí, byla situace komentována jedním návštěvníkem lokality následovně: „A máš po žabách, 
co?“ [smích]. 

34. 
Tento přístup je však v ostrém kontrastu s perspektivou environmentální, kde žáby (v převážné 
většině promluv environmentalistů suplované označením „obojživelníci“) představují tvory hodné 
zvláštní péče - ochrany. Prakticky všichni u nás žijící obojživelníci jsou považováni za „zvláště 
chráněné druhy“, v různé míře (včetně „silně“ či „kriticky“) ohrožené a požívají zákonné ochrany. 
Do registru „významných krajinných prvků“ byla lokalita zařazena především pro svůj „zoologický 
význam“ - „prostředí pro rozmnožování obojživelníků“. Odsud se též odvozovalo i zdůvodnění 
předmětu žádosti o finanční dotaci na její revitalizaci. V popisu opatření a zdůvodnění žádosti o 
příspěvek z Programu péče o krajinu, který pro naše sdružení vypracoval odborník z oblasti 
ekologického poradenství stojí: „Její hlavní význam spočívá v existenci tůní, které jsou místem 
rozmnožování několika druhů obojživelníků“. 

Ryby 
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35. 
Protipól v každodenních postojích k žábám tvoří ryby. Hovořilo-li se o žábách, mnohdy k nim 
sklouzla řeč: „A budó tam kapři?“. Několikrát se v nepatrných obměnách vyskytla úvaha-rada (a to 
jak u kolegů aktivně se účastnících revitalizace, tak i nahodilých příchozích) podobná té následující: 
„Nejaky ryby by se tam mohli dat, pár kapru.“ Jindy bylo vysazení ryb v souvislosti s prohloubením 
tůněk automaticky předpokládáno, jako by se rozumělo samo sebou: „Ryby tam dáte, né?“. 

36. 
Úvahy o vysazení ryb na lokalitě nebyly v době revitalizace ničím novým. Byly pravidelnou součástí 
našich konverzací o „Žumpách“ i naším přáním dávno v minulosti. Dodnes si velmi dobře pamatuji, 
když jsme jako kluci vypustili do tůní několik desítek malých ryb (z vyprávění našich rodičů jsme 
věděli, že totéž kdysi udělali i oni), získaných v kalužinách po výlovu rybníka v sousední obci. 
Vydržely tam do léta příštího roku, kdy voda v tůních vyschla. 

37. 
Naproti tomu environmentální experti (zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny) několikrát 
vyslovili obavu, aby se do tůní „nedostaly ryby“, což by dle jejich názoru představovalo pro 
obojživelníky katastrofu (vývojová stádia obojživelníků jsou pro ryby snadnou a vítanou potravou). 
Obavy, aby se tak nestalo, se posléze naplnily. Na jaře následujícího roku mi místní vášnivý rybář 
hrdě oznámil, že dal do „Žump“ ryby. Na moji otázku po motivaci jeho činu se mi dostalo 
(„logické“) odpovědi: „Dyš je tam voda, tak sem tam dal ryby né!?“. Ve snaze dopátrat se jejich 
druhu a počtu mi bylo sděleno: „Jenom dva karase, takovy maly.“ Po mém upozornění na 
nevhodnost jeho skutku a prosbě, aby se už neopakoval následovala otázka: „Proč by tam měly 
ryby vadit!?“. 

38. 
Za ilustrativní příklad pozitivního hodnocení ryby (na rozdíl od opačného hodnocení žáby) pokládám 
proměnu jedné sloky v básních místního poety a zároveň jednoho z nejčinnějších aktérů v 
revitalizaci. Na konci ledna, kdy se plány na revitalizaci teprve rodily, byla krása lokality v jeho 
básni zachycena následovně: 

V Kopaninách tam v přírody lůně, 

jsou tam dvě vodní tůně, 

jaké člověk těžko spatří 

v křišťálové vodě plují kapři. 

39. 
Po půl roce prací a neustálých diskusí na téma obojživelníků, jejich ohrožení a významu, se známá 
sloka v pozměněné podobě objevila znovu, tentokrát v jiné básni opěvující rodnou ves, složené k 
příležitosti setkání rodáků obce: 

V Kopaninách tam v přírody lůně, 

rosničky, čolci, žáby tam plují 

jsou tam dvě vodní tůně, 

večer, co večer tam žáby koncertují. 

40. 
Estetická hodnota v původní básni reprezentovaná „křišťálovou vodou“ a „plujícími kapry“ byla 
později (snad vlivem posunu v postoji k žábám v průběhu revitalizace) vyjádřena „plujícími 
rosničkami, čolky, žábami“ a jejich „koncertováním“. 

Likvidace a revitalizace 
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41. 
S odlišným začleněním „bažiny“ a „mokřadu“ (skrze různé významy, např. smrti a života) do 
jednotlivých symbolických řádů - každodenního a enviromentálního, souvisí v realitě i rozdílné 
praktiky, uplatňované ve vztahu k této lokalitě - její likvidace a revitalizace. 

Likvidace 

42. 
V dlouhodobé perspektivě spěla lokalita ke svému zániku. Vlivem dlouholetého zanášení tůní v nich 
docházelo ke snižování výšky vodní hladiny. V posledních letech byly obě tůně po většinu roku 
úplně bez vody. Odhlédneme-li od faktorů „přírodních“, které zde sehrály též jistou roli (např. 
zazemňování tůní tlejícím listím a větvemi z okolních stromů), můžeme konstatovat, že výrazný 
podíl na devastaci lokality měli místní obyvatelé. K tomuto závěru jsem dospěl ze dvou stran. A to 
jednak z výpovědí zkoumaných, na druhé straně pak z analýzy struktury odpadu nalezeného při 
bagrování v tůních. Vybagrovaný odpad představoval zvláště cenný dokument - „hmotnou stopu 
chování“ místních obyvatel k „bažině“.[8] 

43. 
Už z výpovědí místních je patrné, že „bažina“ sloužila především jako skládka odpadu všeho druhu, 
od biologického odpadu zemědělců z okolních polí, již zmíněné munice z 2. světové války, po 
komunální odpad z domácností: 

Lidi to vobešli a všecko, co měli na polách vhodili do Žump. [po 2. sv. v.] 

Tam někdo hodil zdechliho psa. 

Tam bévalo naházeny kdeco - bordel. 

Jezdily sem sypat kukavoze aji. 

Tam se vozilo všecko, všecek bordel. 

44. 
Významným zásahem do bažiny/mokřadu bylo znečištění agresivním odpadem („majčem“) 
vznikajícím při pálení slivovice, vyváženého sem fekaličem z místní palírny ovocných kvasů v 80. 
letech. Vzpomínali na něj prakticky všichni zúčastnění. „Smrad“ z alkoholových výparů bylo prý cítit 
na velkou vzdálenost. Tato devastace probíhala za vědomí mnoha obyvatel obce. Přítrž jí údajně 
učinil až jeden drnovicý rodák, tehdy již starý pán, bydlící dlouhá léta v Brně. Při své návštěvě 
rodné obce zavítal i k bažině/mokřadu, kde se podle sdělení jedné pamětnice „začal rozčilovat: Jak 
to, že to tady dovolite vozit?, Šel na Národní výbor a voni to zakázali“. 

45. 
Výši hladiny vody zcela jistě neprospěla ani meliorace okolního pole (provedená též v 80. letech), 
která v době tání sněhu a vydatných srážek odvádí podpovrchovou vodu z okolí lokality. Při jedné z 
brigád na ni vzpomněl jeden ze členů sdružení: „My se snažime naplnit díravé hrnec.“ 

46. 
Z rozhovorů byla zjištěna i údajně plánovaná celoplošná likvidace lokality - její zavezení a rozorání 
na zemědělskou půdu: „To mělo taky padnót. Měla tady byt orná půda, za Mačkala, předsedy JZD“. 
Takový osud potkal lokalitu podobného typu v těsném sousedství stávající bažiny/mokřadu - tzv. 
„Bartoškovy zmole“, dnes již existující pouze ve starších mapách a na fotografiích. 

Revitalizace 

47. 
Environmentální pohled vnáší naproti tomu do vztahu k lokalitě jiný rozměr. „Mokřad“ jako biotop 
je předmětem odborného zájmu - studia, snahy o porozumění jeho místu v řádu ekologických 
procesů. Pro svůj „nezastupitelný význam“ (např. „záruka vysoké diverzity společenstev“, 
„stabilizace vodního režimu v krajině“) je považován za nezbytný předpoklad „zdravého životního 
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prostředí“ (Hudec 1995). Představuje „ekologicky hodnotnou část krajiny“. „Významné krajinné 
prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením,“ praví zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. „Ochrana mokřadních biotopů se v současnosti stává jednou z nejdůležitějších 
aktivit spojených s úsilím o záchranu přírody“ (Hudec 1995). Revitalizace našeho „mokřadu“ je 
konkrétním příkladem těchto snah. 

49. 
Při samotném bagrování tůní jsme v napětí očekávali, co se skrývá pod povrchem. K velkému 
překvapení všech zúčastněných se ukázalo, že pod několikacentimetrovou vrstvou nánosu se 
nachází pevný písčitý podklad - nade vší pochybnost původní dno. Ve výjimečných místech tůně 
dosahovaly hloubky cca 180 cm. Vlivem velkého sucha jsme navíc nenarazili ani na kapku vody. 
Tato skutečnost mnohým přinesla velké překvapení i zklamání: 

Já sem si od malička myslel, kruci, to je hluboky. Ja kde!? Teď to vidime. 

Všeci, že to bude hluboky jak Hartlová nebo Libuša. Mělčina je to. Já jako kluk, utopil se tam 
vápeník - to bude hluboky a hovno. 

Je to uplně mělčina, kdepak nejaká bažina. 

Já sem myslela, že je hlubši - to je tak pro ty žaby. [smích] 

Takže tady to nebylo moc hluboky, teda? 

50. 
Přestože nečekaná mělkost tůní začala u některých lidí nahlodávat přesvědčení o pravdivosti 
tradované legendy O utopeném vápeníkovi: „Ty, mysliš, že se tam mohl nekdo utopit?, Ten 
voska?, Dyť to je tak málo hluboky, že?“. Častou reakcí byla skepse o tom, zda byly tůně 
vybagrovány do původní hloubky. Výrok: „To eště néste na dně, to bévalo daleko hlubši.“ byl 
typickým. Ani po vyčištění ploch obou tůní neutrpěla lokalita na svém geniu loci: „My sme tam byli 
s našem malym a je to takové nepřijemné pocit, pořád tam, je tam ten křižek, cely sme to prošli“. 

Závěr 

51. 
„Environmentální“ a „každodenní“ přístup k „mokřadu“ či „bažině“ představuje dva zcela odlišné 
způsoby dělání přírody - naturework (Fine 2001: 31). Odlišnost těchto přístupů se projevuje ve 
způsobu, jakým jednotliví zúčastnění konstruují symbolický svět vztahující se k této lokalitě. 
Environmentalisté zde mluví o „mokřadu“, jehož dominantním významem je život, a podnikají 
kroky k jeho ochraně. Naproti tomu v každodenním pojetí je „bažina“ reprezentována mýtem, v 
němž klíčovou roli sehrává smrt. Toto vnímání, vycházející z tradičních mýtických představ, je 
velmi vzdálené environmentálnímu pohledu, v jehož pozadí stojí znakový systém vědy. 

52. 
Symbolický svět „bažiny“ je v každodenním pojetí charakteristický značnou mírou nečitelnosti. Jako 
místo ne-bezpečné, spojené se smrtí („smrt tam číhá“), ne-dostupné („bála sem se sem šlápnout 
dycky, že se propadnu“), ne-čisté („Žumpy“, „bordel“, „špina“), ne-ohraničené - („bezedná 
hlubina“), temné („černé maglajs“), představuje pro místní obyvatele typickou divočinu. 

53. 
Běžný způsob, jakým se o „bažině“ komunikuje, je mýtus, chápaný jako zvláštní slovesný útvar, 
spojený s empirickými fakty („smrt utonutím“, „naházené střelivo“), avšak se specifickým vztahem 
ke skutečnosti („pětatřicet metru hlóbka“, „utopené tank“), nesoucí výrazné symbolické poselství 
(„o nebezpečné bažině, před níž je nutné mít se na pozoru“), silně zakořeněný („To eště néste na 
dně.“), předávaný z generace na generaci („řikala to prababička“), který nemá autora, pouze 
vypravěče. (Velký 1996: 657-658) Tento mýtus u místních vyplňuje podstatnou část sémantického 
pole „bažiny“. 
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54. 
V každodenní komunikaci o lokalitě jako „bažině“ absentují asociace na její ekologické funkce. 
Ekologický význam lokality („mokřadu“) v každodenním symbolickém řádu „bažiny“ chybí. Její 
ekologický stav jako krajinného prvku není tudíž chápán jako „problém prostředí“. Významy bažiny 
vymezené touto kulturní šablonou pak předurčují vztah místních k této lokalitě. 

55. 
Při výzkumu (revitalizaci) byl pozorován (vyvstal) nesoulad mezi každodenní lidovou 
environmentální moudrostí zúčastněných a moderním environmentálním věděním expertů, který se 
projevil nejen v tom, co učinit předmětem ochrany („bažinu“ a „žáby“ ne, zatímco „mokřad“ a 
„obojživelníky“ ano), ale též v tom, jak to chránit. V souvislosti s bažinou/mokřadem to nebyl 
pouze již výše popsaný protikladný vztah k rybám a žábám. Jako další ilustraci lze uvést též např. 
rozdílné představy o míře prohloubení tůní nebo svévolné (v podstatě protizákonné) přemisťování 
žabích snůšek (vajíček) do bažiny/mokřadu („aby sme jich tam měli vic“) jedním z členů sdružení. 
Zmíněné neshody jsou pak potenciálním zdrojem komplikací a neporozumění mezi jednotlivými 
zúčastněnými stranami - například laiky a experty - neboť místním je jasné, že „experti“ odněkud z 
města přeci „Vijó prd“. 

Poznámky 

1) Příspěvek je přepracovanou a zkrácenou verzí diplomové práce „Bažina a mokřad – dva pohledy na tutéž 
lokalitu“, obhájené na katedře sociologie FSS MU Brno v červnu 2001. Text byl napsán s podporou Vzdělávací 
nadace Jana Husa. 

2) Termínem „revitalizace“ označuji soubor opatření směřujících k obnově ekologických funkcí lokality. 
Stěžejní aktivitou revitalizace bylo odstranění nánosů z tůní mokřadu, jejich prohloubení a rozšíření do 
původního stavu. Na tuto činnost získalo naše občanské sdružení Drnka v roce 2000 finanční dotaci z 
Programu péče o krajinu MŽP ČR. 

3) Fekálie v hlubinně psychologické interpretaci odkazují k podsvětní říši. „Aristofanovy Žáby líčí bažinu věčně 
tekoucích výkalů.“ (Hillman 1999:159) Bažiny bývají pokládány za vstup do pekla. V Belgii se malé temné 
močály s kalnou vodou nazývají „Helleput“ (Handwörterbuch 1927). 

4) Při prohlubování tůní bagrováním během revitalizace jsme skutečně nalezli několik kusů aktivní munice z 2. 
světové války, kterou přivolaný pyrotechnik na místě zneškodnil. Otázkou zůstává, do jaké míry byl mýtus 
„bezedné hlubiny“ (viz dále), spojené se smrtí, inspirací k „uklizení“ nebezpečné munice do „bažiny“. 

5) „Křivda“ je místní název jedné z částí obce Drnovice. 

6) Jeden místní občan mi dokonce v žertu nabízel, že nám přijde pomoct pouze v případě, že zřídíme na 
lokalitě „žabi farmu“ a budeme tam na maso „chovat žabi brojlery“ se „stehnama jak od kuřete“. 

7) „Žabař“ je též hanlivé označení pro toho, jehož počínání v očích ostatních nedosahuje požadovaného 
efektu. 

8) Analýzu odpadků nalezených při bagrování tůní lze chápat jako specifickou metodu studia dokumentů o 
vztahu místních k této lokalitě. Metoda analýzy odpadků jako zdroj pro zjišťování vzorců chování bývá ve 
standardních učebnicích sociologické metodologie uváděna spíše jako exotická marginálie (viz např. Disman 
1993). K jejímu praktickému uplatnění dochází na poli tzv. „archeologie současnosti“ – „smetištní 
archeologie“. (viz Rathje 1974, Matoušek, Sýkorová 1998, Matoušek 2000) 
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III. Etnografický výzkum a zakotvená teorie ve studiích občanského 
sektoru 

V odborných publikacích z oblasti studií občanské společnosti se poměrně často setkáme 
s etnografickým výzkumem. Níže uvádíme příklad výzkumu, který kombinuje etnografický výzkum 
s analytickými nástroji zakotvené teorie.  

OTÁZKY: 

1. Jak vysvětluje a legitimizuje autor fakt, že se zaměřil jen na jednu jedinou organizaci?  
2. Čemu se věnuje v metodologické části, nazvané „Grounded qualitative research in 

community service organization“ (viz níže)?  
3. Kde v textu vidíte doklad toho, že autor použil etnografický výzkum? 
4. Kde v textu vidíte doklad toho, že autor použil postupy zakotvené teorie? 

 

BEING „BUSINESS-LIKE“ IN A NONPROFIT ORGANIZATION 

DART, Raymond (2004). „Being “Business-Like” in a Nonprofit Organization: A Grounded 
and Inductive Typology”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly  33 (2): 290-310. 

Abstrakt: Little research has systematically examined the concept of being business-like in a 
nonprofit organization setting despite the increased importance of this concept in research, policy, 
and practitioner communities. Based on an in-depth qualitative case study of a single, Canadian, 
nonprofit human services organization, this article proposes that being business-like in a nonprofit 
setting can be understood in at least four distinct categories: as goals of programs, as organization 
of either program service delivery or organizational management, and as organizational rhetoric. 

“This section outlines the qualitative research approach used as well as the research site in which 
the data were gathered. This study was exploratory (Neuman, 1994), because its primary purpose 
was to characterize and map a phenomenon in complex terms that has not yet been described in 
grounded detail. To uncover the depth and detail of data that was necessary to empirically map 
this multifaceted phenomenon, an in-depth qualitative case study was developed as the basis for a 
grounded-theory–focused analysis (Strauss & Corbin, 1990). 

The study was deliberately designed to be intensive and detailed of a specific organization rather 
than an extensive and cross-sectional picture of a large sample of organizations. Although this case 
study approach is well accepted as a research approach in organization studies and sociology (Yin, 
1994), it should be emphasized that its goals are to develop ideas, concepts, and models rather 
than to portray a specific phenomenon in broadly generalizable terms. Case study research is 
generally understood as valuable for grounded concept development that can set the stage for 
further crosssectional analytical studies. The goal of this study, then, is not to be so much 
representative of commonly experienced nonprofit organizational situations as it is to be illustrative 
or evocative of the same.  

Site selection for the case study was based on the specific conceptual needs. Given the broad 
frame of business-like activities, I sought a research site that was small enough to be studied in 
detail yet simultaneously exhibited business-like attributes such as those discussed in the literature 
review. The organization I chose was described tomeby other practitioners, funders, and 
community leaders as strongly mission-focused and committed to classic and definitive 
nonprofit/prosocial values yet also business-like in its approach and in at least one of its programs. 

Qualitative data collection was undertaken over a 12-month period. Because of the research focus 
on the details and organization of service delivery in this nonprofit, interviews were concentrated 
on service delivery staff and their managers, all ofwhomwere interviewed more than once. In total, 
33 long interviews (McCracken, 1988) were undertaken, ranging in duration from45 minutes to 2 
hours. In addition to these interviews, multiple short discussions were held as well as document 
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collection and site observation. A grounded theory methodology (Strauss & Corbin, 1990) was used 
to examine the interview transcripts and other textual research records. NUD*IST4 (a qualitative 
analysis application) was used to organize basic emergent patterns in the voluminous data and 
then provide thematic, categorical, and code-based analysis as suggested in texts such as Miles 
and Huberman (1994) or Strauss and Corbin (1990). All transcripts, documents, and notes were 
open coded in a process that initially produced 82 emergent categories. Subsequent analysis of the 
open codes as well as much additional reflection, transcript rereading, note writing, and sustained 
critical analysis (McCracken, 1988) produced themes and categories that were more analytical in 
nature and were the means by which the business-like typology described in the analysis section 
was discovered” (Dart 2004: 294-295). 

 

V následujícím úryvku se také jedná o etnografický výzkum. Přečtěte si abstrakt a první odstavec a 
odpovězte na níže uvedené otázky. 

OTÁZKY:  

1. Jak autorka v úvodním odstavci zdůvodňuje význam svého výzkumu?  

2. Jak zdůvodňuje potřebnost právě etnografického přístupu? 

 

TOP-DOWN CIVIC PROJECTS ARE NOT GRASSROOTS ASSOCIATIONS 

ELIASOPH, Nina (2009). Top-Down Civic Projects Are Not Grassroots Associations: How 
The Differences Matter in Everyday Life, Voluntas 20:291–308. 

Abstrakt: Research on civic associations blurs an important distinction between the unfunded, 
informal, ongoing associations that theorists like de Tocqueville described versus current 
participatory democracy projects that are funded by the state and large nongovernmental 
organizations, are open to all, and are usually short-term. Based on a long-term ethnography of 
youth programs in the United States, this paper shows that entities like these, which participants 
and researchers alike often called ‘‘volunteer’’ or ‘‘civic’’ groups, operate very differently from 
traditional civic groups. The ethnography systematically details prevalent tensions that actors face 
when they try to cultivate the civic spirit in these increasingly typical organizations. 

In the picture painted by most current social science literature on ‘‘civic associations,’’ 
‘‘volunteers,’’ and ‘‘participatory democracy,’’ there is a strange blur right in the middle of the 
canvas: European and American researchers alike refer to top-down, funded projects as ‘‘civic 
associations,’’ and call the people who populate them ‘‘volunteers.’’ This paper clarifies important 
differences between oldfashioned voluntary associations and these newly prevalent projects that 
are topdown, funded, open to any members of the public, and usually short-term. This is not 
simply an exercise in creating precise definitions and splitting hairs. It matters for anyone—
theorist, researcher, or policy-maker—who wants to understand how these newly prevalent 
organizations work. It helps us see what they can do easily, what they can do only with great 
difficulty, and why this is so. Without specifying these distinctions, we risk demanding these 
organizations to do things that they cannot do, and ignoring what they do well. Participants 
themselves easily recognize them, and quickly learn how to ‘‘do’’ civicness in them, what is easy to 
do, and what cannot be done in them. It is time for social researchers to catch up (Eliasoph 2009: 
291). 
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IV. Akční výzkum 

 

Výzkum občanského sektoru má často aplikovaný charakter, to znamená, že neřeší intelektuální 
hádanky, ale táže se, jak řešit praktické problémy. Akční výzkum je specifický typ aplikovaného 
výzkumu, jehož hlavním cílem je změna. Nejde v něm jen o porozumění problému a návrh řešení, 
ale často o samotnou implementaci změny. Akční výzkum si klade za cíl, aby se na výzkumu 
podíleli všichni zainteresovaní aktéři. Předpokládá přitom, že díky participaci se změní jejich pohled 
na věc a případné návrhy řešení potom vezmou za své (Denscombe 1999: 57 - 67; Hendl 2005: 
138-9; Reason, Bradbury 2008). Akční výzkum je obecné označení, pod které patří celá škála 
nejrůznějších přístupů, a to především v oblasti učitelské praxe a pedagogiky; organizačního 
rozvoje a efektivity práce; problematiky rozvojových zemí a zemí tzv. třetího světa; profesního 
rozvoje v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. V rámci studií občanského sektoru je aktuální 
především akční výzkum zaměřený na rozvojové země, kde je jeho tématem často rozvoj a 
posilování občanské společnosti. Patří sem mj. techniky spojené s tzv. pedagogikou utlačovaných 
(divadlo utlačovaných, divadlo fórum apod.). Přestože akční výzkum mívá obvykle malý rozsah, 
nejsou výjimečné ani velké a komplexní projekty. Takovým projektem byl i Index občanské 
společnosti, který pod vedením globální sítě neziskových organizací CIVICUS probíhal v 60 zemích 
světa. V České republice jej v roce 2003-2004 realizovala Nadace rozvoje občanské společnosti ve 
spolupráci s Fakultou humanitních studií UK.  

Takto jej charakterizuje publikace z výzkumu: „Mezinárodní Index občanské společnosti je 
participativní akční výzkum, který posuzuje stav občanské společnosti v různých zemích světa. 
Projekt propojuje posouzení stavu občanské společnosti s reflexí a plánováním ze strany 
zainteresovaných aktérů občanské společnosti s cílem posílit občanskou společnost. Snaží se 
kombinovat hodnocení, reflexi a konkrétní společné akce a tím přispět k diskuzi o vztahu mezi 
výzkumem a praxí” (Vajdová 2005: 14). A dále: 

“Index občanské společnosti není striktně akademický výzkumný projekt. Vzhledem k tomu, že 
jeho deklarovaným cílem je vtáhnout aktéry občanské společnosti do procesu výzkumu, přispět k 
diskuzi a posílit občanskou společnost jej můžeme zařadit do kategorie akčního výzkumu. V případě 
ČR se participativní rozměr výzkumu odrazil v několika momentech. Zaprvé, od samého počátku se 
na projektu podílela širší skupina konzultantů a rádců – Poradní skupina projektu. Ve skupině byli 
představitelé organizací občanské společnosti, krajské veřejné správy, politici a odborníci, kteří se 
zabývají výzkumem občanské společnosti. Poradní skupina měla možnost na začátku projektu 
pozměnit vymezení občanské společnosti pro účel projektu a vyjádřit se k použitým metodám. 
Sledovala průběžně výstupy z projektu a v závěru potom vytvořila výsledné hodnocení stavu 
občanské společnosti v ČR, tzv. Diamant občanské společnosti. Dalším interaktivním prvkem 
Indexu byly čtyři celodenní regionální konzultace se 43 představiteli organizací občanské 
společnosti, které proběhly ve čtyřech vybraných krajích (Kraj Vysočina, Zlínský kraj, Karlovarský 
kraj, Liberecký kraj). Cílem bylo oslovit představitele celé škály organizací – rybáře, filatelisty, 
zástupce Sokola, ekology, poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, sportovce, myslivce i 
odbory nebo profesní komory –, přivést je k jednomu stolu a nechat hovořit o tom, co patří do 
občanské společnosti v naší zemi, jaký mají názor na negativní chování v občanské společnostinebo 
jakou roli mohou mít pro občanské organizace psaná pravidla a kodexy. Konečně, v závěru 
projektu se konal celodenní Národní seminář, který měl výzkum otevřít a iniciovat aktivní účast 
těch, kdo byli předtím spíše „předmětem“ výzkumu (jako respondenti). Na semináři byl 
prezentován Diamant občanské společnosti a hlavní poznatky z výzkumu. Ve druhé části měli 
účastníci možnost ve čtyřech menších skupinách výsledky diskutovat, komentovat a dokonce i 
změnit bodové hodnocení přidělené Poradní skupinou. Diskuze byly nahrávány a tvořily další vklad 
do projektu. Celkově jsme se snažili realizovat projekt v celém průběhu velmi otevřeně. Projekt 
měl svoji www stránku, v polovině projektu v červnu 2004 se konala tisková conference a průběžné 
výstupy jsme publikovali v časopisu neziskového sektoru i jinde” (Vajdová 2004: 20). 
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Níže uvádíme dva příklady publikovaných výstupů z výzkumu Index občanské společnosti. Zaměřte 
se na níže uvedené otázky. 

OTÁZKY: 

1. Kde je v textu patrné, že šlo o akční výzkum? 

2. Mohou být uvedené výstupy užitečné i pro tradičně (akademicky) orientovaný výzkum?  

3. Kde byste tato akademicky užitečná místa hledali? A z čeho případně vyvozujete jejich 
užitečnost pro akademickou obec? 

 

CO JE OBČANSKÁ SPOLEČNOST? 

VAJDOVÁ, Tereza (2004). „Co je občanská společnost?“, Grantis: Měsíčník pro neziskový 
sektor 07-08/2004: 14-16. 

Kroužek filatelistů, ochránci přírody, agrární komora, dům péče o seniory, mateřské centrum, 
rybářský svaz, místní fotbalový klub. Ptáte se, co mají společného? Všichni tvrdí: Jsme 
občanskáspolečnost. Takový je alespoň výsledek ze čtyř regionálních setkání s představiteli pestré 
škály neziskových organizací. Setkání organizovala Nadace rozvoje občanské společnosti v Jihlavě, 
Karlových Varech, Liberci a Zlíně v dubnu a květnu tohoto roku v rámci mezinárodního výzkumu 
Index občanské společnosti. Součástí regionálních konzultací s 10 až 15 účastníky v každém kraji 
byla několikahodinová diskuze o občanské společnosti1. Narozdíl od pojmů neziskový sektor nebo 
nestátní nezisková organizace, které často používá veřejná správa i „neziskový sektor“, je pojem 
občanská společnost nezvyklý a vyžaduje určité zamyšlení. „Chcete vědět, kdo je občanská 
společnost?“, zeptal se nás jeden z účastníků diskuze. „Vypište výběrové řízení pro organizace 
občanské společnosti a uvidíte, kdo se přihlásí.“ Ano, to je jeden způsob, jak se dá v průběhu času 
vymezit a živou realitou naplnit nějaká definice. Tímto způsobem se také ustálil pojem nezisková 
organizace. Jak to někdo prostě vyjádřil: „Jsme nezisková organizace. Všude to uvádíme, když 
žádáme o granty nebo když se píšou projekty. Tam je to uvedeno.“ 

Co z nás však dělá občanskou společnost? Je to opravdu jen neziskovost, případně něco, co 
vyplníme v žádosti o grant? Regionální setkání ukázala tři klíčové momenty, na které se při diskuzi 
o jádru občanské společnosti často naráží. Jinými slovy, když chceme vědět, zda organizace patří 
do občanské společnosti, obvykle se zeptáme: 

• jakou má právní formu, 

• zda je nezisková, 

• jakou má náplň činnosti. 

1. Právní forma 

Poměrně časti se objevilo zdůvodnění: „Patříme do občanské společnosti, protože jsme občanské 
sdružení a protože jsme registrovaní na Ministerstvu vnitra.“ Právní formu také zvolila část 
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účastníků regionálních setkání jako nejjednodušší (i když zdaleka ne neproblematický) způsob 
vymezení občanské společnosti. Ukázalo se, že při uvažování nad tím, co do občanské společnosti 
patří, je jistá tendence spolehnout se na již existující a vymezené právní formy. To jen potvrzuje 
formativní sílu, kterou jednou přijaté právní definice mají. Částečně zde však může hrát roli i jiná 
věc. Účastníci konzultací často uvažovali o občanské společnosti jako doslova o společnosti občanů. 
A co by v tomto smyslu mohlo do „občanské“ společnosti patřit víc, než právě „občanské“ sdružení. 
Slovo „občanské“ v názvu této právní formy přece odkazuje k samotné podstatě občanské 
společnosti a účastníci konzultací na to správně upozornili. 

2. Otázka neziskovosti 

Neziskové organizace nebo neziskový sektor jsou pojmy, které jsou běžně používané jako 
ekvivalenty pojmu občanská společnost. Účastníci regionálních setkání se také znovu a znovu 
vraceli k neziskovosti jako k jednoduchému, jasnému popisu, který může vyřešit sporné případy a 
nahradit nekonečné hledání ideálně přesné definice: „Dalo by se různě polemizovat, ale přesná 
definice neziskových organizací není důležitá. Je to organizace, která nevykazuje zisk - co vydělá, 
zpět investuje.“ Neziskovost se však nakonec ukázala snad spíše otázkou, než jednoduchým 
řešením. Opakovaně jsme naráželi na nejasné rozhraní mezi podnikatelským sektorem a 
občanskou společností, pokud jde o zisk a ziskovost. Ano, podnikatelům jde primárně o zisk a 
občanským organizacím primárně o přínos pro společnost, shodla se většina. Ale na druhou stranu 
také organizace občanské společnosti potřebují z něčeho žít, musí financovat své prospěšné 
aktivity a je jen dobře, pokud si na ně dokáží zčásti vydělat sami a nemusí spoléhat na veřejné 
dotace. Někdo tvrdil: „Organizace, která poskytuje služby a bere za to peníze, už pro mne není 
čistě nezisková. My to děláme opravdu jako nezisková organizace, nepodnikáme, nikomu nic 
neprodáváme.“ A druzí na to reagují: „My jako ochránci přírody děláme i ochranu přírody za 
peníze, bereme peníze od krajských úřadů, platí nás za to. Když máme něco dělat, musíme mít 
prostředky. Jak jde něco dělat bez peněz?“ Podobně rybáři mluví o tom, že ziskem z prodeje ryb 
financují odbahňování rybníka, filatelisté o tom, že získanými penězi dotují kroužek mladých 
filatelistů, sportovní kluby investují prostředky z vedlejší hospodářské činnosti do výchovy mládeže. 
Otázku neziskovosti však dále ztěžuje fakt, na který poukazovali v každém kraji – v občanské 
společnosti se najdou organizace, které pod rouškou neziskovosti usilují o zisk a byly za účelem 
zisku založeny. Možná je to tak, jak řekl jeden z účastníků setkání: „Nejde oddělit ziskové od 
neziskového.“ Avšak každopádně to, do jaké míry mají občanské organizace právo sledovat zisk, 
nebo kde končí snaha zabezpečit prospěšnou aktivitu a začíná nepatřičná honba za ziskem, jsou 
stále ne zcela ujasněné otázky české občanské společnosti. 

3. Náplň činnosti 

Nejčastějším klíčem k posouzení, zda organizace patří do občanské společnosti, bylo to, co dělá: 
„Aktivity organizace určí, zda jsou čistě organizace občanské společnosti nebo jsou již na pomezí 
politického, mocenského zájmu, nebo na pomezí výrobních a podnikatelských aktivit.“ Požádali 
jsme účastníky konzultací, aby společně nakreslili mapu občanské společnosti. Do centra měli 
umístit organizace, které tvoří jádro občanské společnosti. Nejčastějším klíčem pro vytvoření mapy 
občanské společnosti byla právě náplň činnosti. Do centra byly umísťovány aktivity jako 
poskytování zdravotních a sociálních služeb nebo ochrana přírody. Činnost se stala i klíčem pro 
posouzení náležitosti nadací k jádru občanské společnosti. Jedním faktorem pro odsunutí nadací na 
okraj občanského sektoru bylo, že mají povinný určitý kapitál, a druhým souvisejícím faktorem 
bylo, že „neprovozují činnost, jenom spravují toky financí.“ „Ony jsou grantující, velice významné, 
ale mají jiné poslání“. To, že nadace podporují občanské aktivity bylo pro jedny důvodem, aby 
nadace umístili do jádra občanské společnosti, zatímco pro jiné to bylo důvodem, aby je dali na 
okraj: „Nadace jsou bokem, protože jsou prostředníkem, zprostředkujícím činnost subjektů 
umístěných ve středu nákresu“. Otázka činnosti byla klíčem i v diskuzi o postavení dalšího, více 
sporného subjektu, sdružení měst a obcí. Na jednom regionálním setkání se vytvořil většinový 
názor, že sdružení měst a obcí patří do občanské společnosti, protože se zabývají ochranou přírody, 
prosazují společné zájmy v oblasti ekologie, udržují lyžařskou magistrálu pro tisíce lidí nebo zřizují 
značené cyklostezky: „Podle toho, co u nás dělají, do občanské společnosti patří.“ 

3.1. Otevřenost versus uzavřenost 
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S činností organizací občanské společnosti také souvisí míra jejich otevřenosti nebo naopak 
uzavřenosti. Můžeme si to ukázat na příkladu zajímavé diskuze, která se v jedné skupině 
spontánně rozhořela o odborech. Na jedné straně stály názory, že odbory do občanské společnosti 
nepatří, protože jsou „uzavřená organizace“ jen pro zaměstnance a zaměřují se na „úzký výsek“ 
vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, na dojednání kolektivní smlouvy a otázku 
propouštění v podniku. Na druhé straně stáli obhájci odborů jako součásti občanské společnost, 
kteří upozorňovali, že odbory kdysi pořádaly kulturní akce, kroužky pro děti, společné rekreace a 
utužovaly solidaritu mezi zaměstnanci a také dnes často fungují v širším záběru - „pořád se jezdí 
na zájezdy“. Občanskost odborů v tomto případě záležela především na míře jejich otevřenosti, na 
tom, jestli jen hájí úzké zájmy jedné skupiny lidí nebo něco dělají i pro druhé a přispívají k rozvoji 
obecnějších hodnot. 

3.2. Obecná prospěšnost 

Vedle konkrétních oblastí a příkladů činností, které patří do občanského sektoru, jsme se v diskuzi 
setkali také s obecnějším pojmenováním důležitého kritéria občanské společnosti – s obecnou či 
veřejnou prospěšností. Ve dvou mapách občanské společnosti, kde účastníci použili rozlišení 
organizací podle právní formy, byly obecně prospěšné společnosti umístěny do samého jádra 
občanské společnosti. Proč? „Protože vytváří prospěšné hodnoty pro společnost jako celek.“ 
Například Svaz průmyslu a obchodu je sice občanské sdružení, ale není součástí občanské 
společnosti, protože „posláním organizace by měla být prospěšnost společnosti, ne 
prospěchjednotlivé firmě.“ „Sdružení a komory podnikatelů nepatří do OS rozhodně, protože se 
sdružují, aby podpořili své podnikání, lobují za podnikání – ne za obecný prospěch.“ Být v jádru 
občanské společnosti znamená něco přinášet společnosti, ne jen svým členům. Několikrát se 
objevila formulace „vracet zpátky společnosti.“ Na obecnou prospěšnost si přitom dělali oprávněný 
nárok všichni, kteří s námi o občanské společnosti diskutovali. Nejen organizace, které se věnují 
péči o sociálně slabé a postižené, ale také například svazy rybářů nebo včelařů, které pořádají 
aktivity pro mládež: „Jde o získání mladých lidí pro tu správnou občanskou aktivitu a ne pro tu, 
která dělá asociální stránku společnosti.“ Sportovní kluby také vidí svoji roli v péči o mládež, která 
sportuje, takže nebere drogy. A tak bychom mohli pokračovat dál. Na každém setkání se však 
zároveň objevily úvahy o tom, že veřejný prospěch je velmi těžké jednoznačně určit a často je 
těžké o něm rozhodnout i v rámci jedné organizace. Jak řekl jeden účastník ze svazu rybářů: „Já 
bych do občanské společnosti chápal hlavně ty, kteří se zapojují ve prospěch společnosti, kdo pro 
společnost něco přináší. To u rybářů můžu říct jen o části...“ Veřejná prospěšnost byla zároveň 
jasně pojmenovaná jako kritérium, které závisí na úhlu pohledu: „Veřejná prospěšnost se dá najít 
skoro všude.“ 

Závěrem 

Co lze říci závěrem? Regionální setkání s představiteli organizací občanské společnosti ukázala, že 
česká občanská společnost je schopná i ochotná o sobě uvažovat jako o celku. Klíčová se přitom 
ukazují výše zmíněná kritéria: právní forma, neziskovost a náplň činosti. Na druhou stranu je vždy 
velmi rychle nastolena otázka, pro koho a proč je potřeba hovořit o občanské společnosti jako o 
jednom celku nebo sektoru. Účastníci rozuměli dvěma důvodům. Zaprvé, o občanské společnosti 
má smysl hovořit z hlediska veřejnosti a veřejného mínění, protože úspěchy i skandály jedněch 
mohou ovlivnit to, jak jsou veřejností vnímáni druzí. Zadruhé, úvahy o jednom sektoru jsou důležté 
z hlediska státu a veřejné správy, když rozdělují finance (sem patří také hledisko Evropské unie a 
potenciálních donorů) a když navrhují zákony a zavazující předpisy. Co je nebo není občanská 
společnost tak může být otázkou velmi praktickou. 

 

PRAVIDLA V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

VAJDOVÁ, Tereza (2004). „Pravidla v občanské společnosti“, Grantis: Měsíčník pro 
neziskový sektor 09/2004: 4-5. 

Občanská společnost je sféra dobrovolného sdružování občanů, ale nikdo si asi nemyslí, že tam 
proto psaná pravidla a předpisy nemají místo. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se 
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zapojila do mezinárodního výzkumu Index občanské společnosti, který si klade za cíl posoudit sílu 
občanské společnosti v jednotlivých zemích. Jedním z indikátorů síly je to, zda občanské organizace 
mají vlastní pravidla, kterými se řídí – různé etické kodexy nebo standardy jednání. 

Proč jsou pravidla v občanské společnosti důležitá? 

Proč jsou vlastně pravidla tak důležitá a jak souvisí se „sílou“ občanské společnosti? Řekla bych, že 
v tom hraje roli několik aspektů. Zaprvé, jen rozvinutá občanská společnost v určitém stádiu a po 
prožití určitých zkušeností si začne „zdola“ budovat pravidla, která pomohou předcházet 
problémovým situacím nebo je řešit. V tomto ohledu je občanská společnost s pravidly „silnější“ 
než ta bez nich. Zadruhé, organizace občanské společnosti nejsou v izolaci, ale fungují v kontaktu s 
veřejnou správou, s firmami a především s občany, veřejností. Pravidla, která jsou adresovaná 

směrem navenek, mohou přispět k větší průhlednosti a předvídatelnosti občanského sektoru a 
„silná“ občanská společnost si uvědomuje jejich význam. Zatřetí, úcta k pravidlům je pozitivní 
hodnota, která občanskou společnost odlišuje od „neobčanské společnosti“ („uncivil society“), v níž 
se – mimo zákony a pravidla - pohybují kriminálníci, drogoví dealeři a teroristé. Konečně, 
nezapomínejme na jeden důležitý faktor, který charakterizuje post-komunistické společnosti a 
který zvyšuje význam pravidel. Je to velká míra nedůvěry a opatrnosti mezi lidmi. 

Podle průzkumu STEM a NROS (květen 2004) jen necelá pětina občanů ČR (17%) souhlasí s tím, že 
„většině lidí se dá věřit.“ Naopak více než tři čtvrtiny (77%) spíše soudí, že ve styku s ostatními 
lidmi „opatrnosti nikdy nezbývá“. Jen pro srovnání, v Rakousku je míra lidí, kteří jsou ochotni 
druhým důvěřovat, 32%, v Německu 42%, v Holandsku 56% a v Norsku dokonce 65% (World 
Values Study 1990-1997). V této situaci mohou být psaná a veřejná pravidla pro mnoho občanů 
důležitý opěrný bod, který přispívá k budování důvěry v jinak poměrně neznámou sféru 
neziskových organizací. Jen asi polovina českých občanů je totiž členem nějaké organizace 
občanské společnosti a všichni ostatní o nich proto ví jen takříkajíc „z doslechu“. 

Jaký je postoj české občanské společnosti k pravidlům? 

Na pravidla vnitřního fungování jsme se zeptali osob z neziskových organizací v rámci regionálních 
šetření (Index občanské společnosti, NROS 2004). Prakticky všichni se přiklonili k názoru, že 
vlastní psaná pravidla jsou přínosná. Většina z nich také v dotazníku uvedla příklady toho, v čem 
vidí jejich přínos (kurzívou uvádím příklady – citace): 

Pravidla jsou užitečná z principu: Někteří respondenti uváděli pravidla jako univerzální 
požadavek, jako něco, co je z podstaty potřebné: Pravidla jsou užitečná vždy! (sportovní 
organizace, Vysočina); Vždy se musí nastavit pravidla fungování (organizace v oblasti sociální, 
Liberec); Pravidla jsou základní předpoklad řádu a pořádku (odborová organizace, Karlovy Vary). 

Pravidla vyjasní vizi organizace: V každé organizaci musí být stanoven směr, kterým se ubírá 
(sportovní organizace, Vysočina); Zvýraznění toho, kdo vlastně jsme (organizace rybářů, 
Vysočina). 

Pravidla umožňují kontrolu činnosti organizace: Pravidla mohou mít podobu stanovení 
určitých standardů a tím umožňují kontrolu činnosti organizace a zvyšování kvality jejích služeb: 
Pokud nebudou v organizaci jasná vnitřní pravidla, která umožní kvalitu, rozvoj a kontrolu, nebude 
služba měřitelná (organizace v oblasti sociální, Vysočina); Pravidla znamenají jistý zaručený stupeň 
úrovně, k němuž se členové musí ve svých činnostech vztahovat, tzn. jsou indikátorem pro 
hodnocení (ekologická organizace, Liberec). 

Pravidla jsou základem dobré komunikace uvnitř organizace: Pravidla vymezují práva a 
povinnosti členů a tím napomáhají spolupráci, zlepšují komunikaci a zamezují konfliktům uvnitř 
organizace: Při dodržování pravidel je možná bezproblémová spolupráce (zájmová organizace 
sběratelů, Vysočina); Dobrá atmosféra uvnitř organizace, snazší jednání a komunikace (organizace 
mládeže, Liberec). 
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Pravidla jsou základem dobré komunikace směrem navenek: Pravidla jsou velmi důležitá z 
hlediska organizací, které poskytují služby - usnadňují jejich vztah ke klientům: Veřejná deklarace 
kvality vůči odběratelům služeb (ekologická organizace, Vysočina); Jasné vymezení a upřesnění 
vztahů mezi poskytovatelem a klientem (organizace v oblasti sociální, Karlovy Vary); 
Informovanost veřejnosti a klientů při využívání služeb organizace (klient předem ví, s čím se může 
v organizaci setkat a s čím by se setkat neměl) (organizace v oblasti sociální, Zlín). Ale význam 
mají také pro ostatní organizace v ujasnění vztahu k veřejnosti (potenciálním členům, dárcům, 
spolupracovníkům), k veřejné správě a firmám: Občanský sektor se stane čitelnější pro veřejnou 
správu a podnikatelský sektor, pravidla zvyšují prestiž občanského sektoru a jeho pozici jako 
partnera (organizace na podporu občanských aktivit, Karlovy Vary); Kredit a průhlednost ve vztahu 
s veřejností (vzdělávací organizace, Vysočina). 

Pravidla podporují etiku organizace: Určitá pravidla mohou do občanské společnosti vnést 
důraz na etiku, který v ní možná chybí: Z naší společnosti se vytrácí etika a přijetím kodexu by se 
mohlo ledacos vyřešit (náboženská organizace, Liberec). 

Kdo v české občanské společnosti má pravidla a jak k nim přišel? 

Asi 60% organizací, které se zúčastnily regionálního šetření, má „vnitřní psaná pravidla fungování“ 
kromě povinných stanov. Jde o jednací řády, organizační řády, směrnice hospodaření, standardy 
kvality služeb, různé další řády/pravidla/opatření/směrnice, etické kodexy. Můžeme to porovnat s 
výsledkem malé ankety mezi oborovými sítěmi (Index občanské společnosti, NROS 2004). Téměř 
90% z oborových sítí, které se zúčastnily ankety, má nějaká pravidla kromě stanov. Získání 
členství je ve většině sítí podmíněno souhlasem s těmito pravidly a v pěti případech sítě požadují 
primo převzetí pravidel sítě do členské organizace. Dá se říci, že asi polovina oborových asociací 
hraje aktivní roli v šíření pravidel tím, že souhlasem s nimi podmiňují členství a mají systémy 
kontroly a sankcí. Na nějaké větší závěry však malá anketa pochopitelně nestačí. 

Když jsme s představiteli občanských organizací diskutovali o významu a roli pravidel v jejich 
organizacích, vraceli jsme se znovu a znovu ke čtyřem důležitým tématům. Zaprvé, pravidla mají 
jiný význam v malé organizaci, která má deset členů, a jiný ve velkých organizacích. Čím větší 
organizace, tím důležitější jsou pravidla pro každodenní fungování. Zadruhé, význam a potřebnost 
pravidel závisí na činnosti, kterou organizace vykonává (půjčovní řády, pravidla pro kontakt s 
klienty aj.). Zatřetí, pravidla jsou potřebná, ale na druhou stranu mohou ubíjet spontánní aktivitu 
dobrovolných členů. A konečně začtvrté, některá pravidla jsou čistě formální, ale jiná vznikají 
„zdola“. Mnoho nadstandardních pravidel si vytvořily i malé organizace, protože je potřebovaly. 

Reagovaly tak na konkrétní problémy, na které narážely ve své činnosti: Máme dokument, který se 
jmenuje „zákoník“ a ten upravuje vnitřní pravidla. Rodil se postupně, jak zjišťujeme, co nám tam 
chybí, takže je to pořád v pohybu. Musím říct, že do něj nahlížíme v konfliktních okamžicích 
(ekologická organizace, Liberec). My máme psaná pravidla na takové specifické věci, například kdy 
se zapojujeme do petičních akcí, nebo máme pravidla na zapojování do vyšších struktur. Neděláme 
to proto, abychom si to pověsilina zeď. Děláme to s cílem ujasnit si, co ano a co ne – a jde často o 
bytí a nebytí organizace (ekologická organizace, Vysočina). 

Když se nyní vrátíme k úvodním otázkám článku, ví česká občanská společnost o síle pravidel? Na 
základě našeho výzkumu se nedají dělat dalekosáhlé závěry, ale řekla bych, že aktivní část české 
občanské společnosti si je velmi dobře vědoma významu pravidel. Jak na rovině normativního 
požadavku, tak v rovině konkrétních přínosů pro organizaci. Je zde jasné vědomí toho, že pravidla 
usnadňují činnost organizace, že umožňují dosáhnout vyšší kvality činnosti, že pomáhají 
nekonfliktnímu vnitřnímu chodu organizace nebo že zlepšují čitelnost organizace směrem ven. Ve 
výčtu desítek příkladů – tedy na rovině deklarací - nelze najít žádné „bílé místo.“ Na druhou stranu 
jen asi polovina organizací má pravidla, která přesahují stanovy. Stranou také zůstala otázka, 
nakolik jsou tato pravidla veřejně přístupná, nakolik je znají všichni členové nebo jak jsou v rámci 
organizace přijímána. 

Poznámka na závěr: Výzkum Index občanské společnosti finančně podpořila Nadace VIA z 
prostředků CEE TRUST a podíleli se na něm studenti Katedry občanský sektor FHS UK. V rámci 
regionálního šetření jsme oslovili 116 představitelů nevládních neziskových organizací ve 4 krajích 
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a 73 vrátilo vyplněné dotazníky (60%); z nich asi 60% se poté zúčastnilo diskuze, která 
prohlubovala a upřesňovala výsledky z dotazníků. V rámci ankety oborových sítí jsme oslovili 26 
oborových sítí (kompletní nám známý seznam), z toho 19 vrátilo vyplněný dotazník (70%). 
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V. Analýza diskurzů VS analýza historie “jak byla” 

Článek níže se zaměřuje na analýzu diskurzu – tedy toho, jak aktéři mluví o světě kolem sebe, o 
sobě a svých zkušenostech. Narozdíl od předchozích dvou článků (část IV) jde o ryze akademicky 
pojatý článek. Při jeho čtení si všímejte, v čem se jeho “akademičnost” projevuje.  

OTÁZKY: 

1. Jak autorka buduje relevanci pro téma svého článku? 

2. Co obsahuje metodologická část článku? 

3. Jaké výzkumné otázky si autorka klade? 

4. Zaměřuje se autorka v článku na to, jak probíhalo dobrovolnictví před rokem 1989 nebo na 
to, jak dobrovolníci svoji tehdejší činnost dnes vnímají?  

5. Najděte aspoň jeden citát, který by se dal interpretovat jako výpověd o historii (tj. o tom, 
jak věci kdysi byly). 

 

DOBROVOLNICTVÍ PŘED ROKEM 1989 

POSPÍŠILOVÁ, Tereza (2011). “Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: 
diskurzy, definice, aktualizace”, Sociologický časopis/Czech Sociological Review 47 (5): 
887-910.   

Článek reprodukovaný níže nezachovává formátování ani stránkování, které bylo v publikované 
verzi. Jde o reprodukci textu výhradně pro účely výuky. Originální verze článku je volně dostupná 
na webové stránce: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/120-sociologicky-casopis-czech-
sociological-review-5-2011/2165 

 

Abstract: This article investigates volunteering as a specific interdisciplinary 
topic connected with civil society studies. It shows that the main body of 
literature treats volunteering in postcommunist countries as nonexistent or 
inauthentic. The year 1989 is viewed as a major turning point, after which 
volunteering developed anew from scratch. This article is based on twelve 
interviews with current volunteers that focused on their interpretation of the 
volunteering experience before and after 1989. The article shows that volun- 
teering pre- and post-1989 may be framed as part of a continuous story. In- 
terpreting the year 1989 as a break in development and a new beginning is 
based on a specific definition of volunteering as a part of civil society. Any 
description of volunteering before 1989 involves agreeing on a definition of 
volunteering. Volunteers refer to ‘hobby’ and ‘high-level’ volunteering, a di- 
chotomous definition that on the one hand enables (or disables) talk about 
volunteering before 1989 and on the other relates to current discussions about 
the essence (core) of volunteering and its social value. 

Keywords: volunteering, civil society, communism, discourse 
analysis. 

 

Dobrovolnictví (volunteering) představuje specifické interdisciplinární téma, spo- 
jené s pojmy občanská participace, občanská společnost a neziskové či nevládní, 
dobrovolné organizace. Zahraniční literatura z této oblasti studií obvykle předpo- kládá, 
že v postkomunistických zemích za socialismu (před rokem 1989) dobro- volnictví 
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neexistovalo. Rok 1989 je vnímán jako zlom, po kterém nastává drama- tický rozvoj 
občanské společnosti, rostou počty dobrovolných organizací a obje- vuje se 
dobrovolnictví jako nový fenomén. Nízký podíl dobrovolníků v populaci v 
postkomunistických zemích po roce 1989 ve srovnání se západními zeměmi se potom 
vysvětluje chybějící tradicí autentické dobrovolné činnosti a averzí občanů k 
dobrovolnictví, které jim nutily komunistické režimy. Nejednalo se tedy o dob- rovolnictví 
v pravém slova smyslu, ale o paradoxní „povinně dobrovolnou“ čin- nost, která po 
skončení režimů okamžitě upadla a kterou jen postupně nahrazuje nové autentické 
dobrovolnictví spojené s občanskou společností. 

Empirický výzkum dobrovolnictví před rokem 1989 však vesměs chybí, a ta- kové 
závěry se proto zdůvodňují spíše představou diskontinuitní postkomunis- tické 
transformace, která je součástí lidového i intelektuálního diskurzu (např. Nosková 
tvrdí, že obecná představa zlomu v roce 1989 se opírá o diskurz zfor- movaný 
intelektuály z postkomunistických zemí [Nosková 2009: 215–216]). Člá- nek nejprve 
kriticky shrnuje hlavní přístupy literatury týkající se dobrovolnictví v zemích bývalého 
sovětského bloku před rokem a po roce 1989. Hlavním cílem textu je ukázat 
interpretace (diskurz) dobrovolnictví před rokem 1989 a po něm dobrovolníků 
samotných. Kladu si otázku, jak současní dobrovolníci interpretují svoji dobrovolnou 
činnost před rokem 1989 a jak reagují na konfrontaci s předsta- vou „povinně 
dobrovolného“ neautentického dobrovolnictví, odvozenou z lite- ratury. Zadruhé se 
potom ptám, jestli a jak je rok 1989 samotnými dobrovolníky konstruován jako zlom v 
dobrovolnictví. 

 

 

1. Teoretický rámec 

 

Článek se věnuje takzvanému organizovanému či formálnímu dobrovolnictví, te- 
dy bezplatné a svobodně zvolené práci pro druhé osoby či prospěšnou věc pro- 
střednictvím organizace [Dekker, Halman 2003; pro detailní rozbor jednotlivých aspektů 
dobrovolnictví viz Cnaan, Amrofell 1994; Cnaan, Handy, Wadsworth 1996; Wilson 
2000]. Ponechává proto stranou neformální, spontánní dobrovolnou činnost ve sféře 
mimo rodinu (sousedská výpomoc apod.), což je však v souladu s faktem, že literatura 
na téma dobrovolnictví se téměř výhradně zaměřuje právě na formální dobrovolnictví. 
Dobrovolná práce nebo činnost bez nároku na odmě- nu je předmětem, jehož zkoumání 
je potenciálně otevřeno řadě disciplín v rámci různých zastřešujících pojmů (např. v 
rámci sociálních hnutí, studia organiza- cí, výzkumů prosociálního chování), nicméně 
označení dobrovolnictví (volun- teering) představuje specifické interdisciplinární téma 
spojené s pojmy občanská participace, občanská společnost a neziskové či nevládní 
(dobrovolné) organizace [Skovajsa et al. 2010]. Právě z oblasti studií občanské 
společnosti a neziskového sektoru článek vychází. 

 

1.1 Dobrovolnictví jako součást občanské společnosti 
 

S jistou mírou zjednodušení lze říct, že zahraniční studie dobrovolnictví v post- 
komunistických zemích předpokládají, že před rokem 1989 dobrovolnictví ne- existovalo 
a že se začíná rozvíjet teprve po roce 1989 v dramatickém vzedmutí neseném 
transformační (rozvojovou, demokratizační) ideou občanské společnos- ti. Jak píší Voicu a 
Voicu, „dobrovolnictví je ve východních zemích zcela nový fenomén, protože v 
komunistickém období nebylo, a dá se říci, že bylo ‚importo- váno‘ do východní Evropy ze 
západních zemí“ [Voicu, Voicu 2003b: 15]. Absence dobrovolnictví a chybějící tradice 
občanské participace před rokem 1989 je potom jedním z vysvětlení uváděných pro nižší 
míru dobrovolnictví v postkomunistic- kých zemích po roce 1989 [Hodgkinson 2003; 
Inglehart 2003]. 
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Studie dobrovolnictví v postkomunistických zemích se drží kontextu občan- ské 
společnosti. Jak konstatují Musick a Wilson v rozsáhlé přehledové publikaci o 
dobrovolnictví, „komparativní sociologie obecně předpokládá, že dobrovol- nictví se 
nemůže dobře dařit ve společnostech, kde není občanská společnost“ [Musick, Wilson 
2008: 344]. Z předpokladu, že neexistovala občanská společnost, tak vyplývá buď přímo 
neexistence dobrovolnictví za socialismu, nebo jsou tím relativizovány formy dobrovolné 
činnosti před rokem 1989 jako nepravé dobro- volnictví, které se váže k marxistické 
ideologii namísto ke konceptu občanské společnosti [Juknevičius, Savicka 2003: 129–
132]. Analogicky se úroveň občan- ské společnosti poté přijímá jako přímé vysvětlení 
nižšího podílu dobrovolníků v postkomunistických zemích. 

Juknevičius a Savicka v období socialismu rozlišují dva typy dobrovolných organizací: 
„opravdu dobrovolné“, které vznikly v opozici proti komunistické- mu režimu, a „kvazi-
dobrovolné“, které kontroloval stát. Oba typy organizací po pádu režimu slábnou: první 
proto, že s koncem režimu ztratily svůj účel, a druhé proto, že pominula státní kontrola, 
která je udržovala v chodu. Za těchto okolností se základem dobrovolnictví musí stát 
nové dobrovolné organizace po vzoru západních demokracií [ibid.: 132]. Také Howard 
sice zdůrazňuje nutnost porozumění komunistické minulosti skrze individuální 
zkušenosti, ale zůstává u představy, že změna režimu by měla způsobit vlnu veřejné 
dobrovolné angažo- vanosti a že nové organizace (založené po roce 1989) jsou ty „opravdu 
dobrovolné a nezávislé“ [Howard 2003: 27]. 

Literatura o dobrovolnictví tak zjednodušeně kopíruje vysvětlení a před- poklady, 
které se vztahují k teorii občanské společnosti v postkomunistických zemích. Jak 
detailněji popisuje Skovajsa, standardní definice občanské společnos- ti zdůrazňují 
nezávislost dobrovolných organizací na státu a z tohoto hlediska občanská společnost v 
době komunistických režimů neexistovala vůbec, nebo jen v úzkých disidentských 
enklávách odpůrců režimu (když pomineme období širší mobilizace v některých zemích a 
obdobích) [Skovajsa 2008]. Z tohoto hlediska je rok 1989 převratným zlomem, po kterém 
nastává budování občanské společnosti téměř od nuly. 

 

1.2 Neautentické dobrovolnictví před rokem 1989 
 

Vysvětlení nižší míry dobrovolnictví v postkomunistických zemích střední a vý- 

chodní Evropy1 se v zahraničních studiích dobrovolnictví obvykle nabízí dvojí. Jedním je 
chybějící tradice filantropie a občanské participace a neexistence občan- ské společnosti, 
tj. dobrovolnictví před rokem 1989 prostě neexistovalo (o tom jsem psala již výše). 
Druhým vysvětlením je špatná zkušenost občanů postkomu- nistických zemí s činností, 
která byla státem povinně vyžadovaná a kontrolovaná a která též nesla název 
dobrovolnictví: „Dalším důvodem pro nižší podíl dobro- volníků v některých 
východoevropských zemích je tedy to, že občané se cítí svo- bodní dobrovolnictví se 
nevěnovat. Pro mnoho z nich je dobrovolnictví spojeno s povinným dobrovolnictvím za 
komunismu“ [Hodgkinson 2003: 39]. 

Podobně sociolog Wilson píše, že „v sovětském systému byla dobrovolná práce 
organizovaná státem a byla povinná“ [Musick, Wilson 2008: 345] a Roches- ter vysvětluje 
nárůst podílu dobrovolníků v Polsku po roce 1989 tím, že „větší povědomí o 
dobrovolnictví nahradilo představu povinné práce kolektivní pova- hy“ [Samolyk 2005 
cit. in Rochester, Paine, Howlett, Zimmeck 2009: 60]. Stejně tak Voicu a Voicu uvádí jako 
jedno z vysvětlení nízké míry dobrovolnictví v Rumun- sku po roce 1989 neplacené 
povinné aktivity, „vnucené komunistickým státem svým občanům ve prospěch státu 
nebo jeho podniků“ [Voicu, Voicu 2003: 144], a hovoří o takzvané „dobrovolné práci“ v 
uvozovkách, protože lidé byli nuceni se jí účastnit pod hrozbou tvrdých trestů [ibid. 
154]. Také Juknevičius a Savicka odkazují k „paradoxnímu fenoménu povinného 
dobrovolnictví či ‚pseudo-dob- rovolnictví‘, které bylo „vnuceno občanům státními 
institucemi“ [Juknevičius, Savicka 2003: 132]. 

Jak ukazují výše uvedené citáty, koncept povinného dobrovolnictví se pojí s 
představou, že občané nucení do ne-dobrovolné činnosti získali k dobrovolnic- tví 
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zdrženlivý postoj až „odpor“ [Voicu, Voicu 2003: 144] a že s ním ustali v oka- mžiku, kdy 
se mu již nemuseli věnovat, kdy byli „svobodní zvolit si možnost nezapojit se a 
neparticipovat“ [Howard 2003: 27]. Studie odvozují nepravost dob- rovolnictví před 
rokem 1989 z nesvobody „dobrovolných“ činností nebo z nesvo- body organizací, v 
jejichž rámci se činnosti odehrávaly. Existující studie se až na výjimky věnují 
dobrovolnictví před rokem 1989 na makroúrovni, kde je z defini- ce totalitního státu 
ihned nasnadě institucionální nesvoboda, a ta se potom zjed- nodušeně promítá do 
předpokladu individuálně zakoušených nesvobod. 

Uvedené texty o dobrovolnictví neuvádí žádná empirická data o dobrovol- nictví 
před rokem 1989. Interpretace rozdílů v situaci dobrovolnictví po roce 1989, které se 
odvolávají na období před rokem 1989, se tak zakládají pouze na hypo- tetických 
úvahách jejich autorů. Věrohodnost je někdy sice umocněna tím, že autoři sami 
pocházejí z postkomunistických zemí, ale jejich pohled – bez založení v detailní historické, 
etnografické nebo sociologické analýze dobrovolnictví před rokem 1989 (které však s 
pár výjimkami dosud neexistují) – vychází právě jen z jejich osobní zkušenosti, a mohl 
by tak být spíše předmětem pro analýzu, než vysvětlením. Výzkumníci občanské 
společnosti po roce 1989 se mohou rekruto- vat z elit, mnohdy z disidentských kruhů, 
a jejich vnímání dobrovolnictví před rokem 1989 je proto specifické a nedá se zobecnit 
na celou společnost. 

 

 

1.3 Problematizace dominantního přístupu k dobrovolnictví před rokem 1989 
 

Dominantní přístup k dobrovolnictví před rokem 1989 však není jediný a stá- le 
více studií jej narušuje a nebo přehodnocuje. Skovajsa navrhuje rozlišit dva aspekty 
občanské společnosti: první „užší“ občanskou společnost vyhovující kla- sické definici, 
tedy nezávislou na státu, a druhou „širší“ občanskou společnost, která do určité míry 
byla státem kontrolovaná a která existovala již před rokem 1989. Koncept širší občanské 
společnosti jednak diferencuje pohled na občanskou společnost v komunistických zemích 
před rokem 1989, jednak zdůrazňuje návaz- nost nových forem občanské společnosti v 
roce 1989 na předchozí organizace a instituce [Skovajsa 2008]. Sandrine Devaux také 
zdůrazňuje kontinuitu forem dobrovolné činnosti po roce 1989 [Devaux 2006]. Spontánní 
sdružování podle ní existovalo před rokem 1989 a přechází specifickými drahami i do 
doby po roce 1989, přičemž pro podobu přechodu nebo jeho výsledek není změna 

režimu jako taková určující.2 Uvedené problematizace představy roku 1989 jako zlomu a 
počátku dobrovolnictví od nuly mají společné to, že se snaží ukázat existen- ci 
dobrovolnických (nebo protodobrovolnických) organizací a činností již před rokem 1989. 

Kontinuita či diskontinuita organizací je pro formální dobrovolnictví urču- jící, 

protože formální dobrovolnictví je úzce vázáno na organizace.3 Užitečné je proto 
Fričovo rozlišení organizací občanské společnosti v Česku na „staré“ organizace, které 
sdružovaly občany již před rokem 1989, a „nové“ organizace, které vznikly po roce 
1989. Zatímco staré organizace mají dodnes mnoho čle- nů (zahrádkáři, myslivci, 
rybáři, sportovní organizace, dobrovolní hasiči apod.) a dominují v obcích a v menších 
městech, kde se paleta neziskových (společen- ských) organizací po roce 1989 moc 
nezměnila [srov. Kabele 2003: 162], nové orga- nizace (v oblasti humanitární pomoci, 
obhajoby lidských práv, ekologie, sociálních a zdravotních služeb apod.) nemají tak 
širokou členskou základnu a podle Friče především spojují svoji identitu s rozvojem 
občanské společnosti [Frič 1999: 9]. Příběh počátku občanské společnosti a dobrovolnictví 
po roce 1989 od nuly je proto hlavně příběhem těchto „nových“ organizací a jejich 
dobrovolníků. 

Ve dvou knihách, které se dotýkají mj. specificky tématu dobrovolnictví v České 
republice před rokem 1989 [Frič et al. 2001; Frič, Pospíšilová et al. 2010], je rok 1989 jako 
zlom relativizován, i když ani jeden z textů nevychází ze systema- tického empirického 
zkoumání dobrovolnictví té doby. Představa roku 1989 jako zásadního zlomu je narušena 
již tím, že se pozornost zaměřuje i na rok 1948 a na to, že činnost občanských spolků 
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ani tehdy nepřestala existovat, i když byla za socialismu zestátněna a ideologizována 
[Tůma, Vaněk, Dostál 1999 cit. in Frič et al. 2001]. Frič situaci dobrovolnictví před rokem 
1989 shrnuje takto: „Až na výjim- ky, jako byly různé svépomocné aktivity, zasazené do 
lokálního prostředí (např. Akce Z), zanechala po sobě éra socialismu z hlediska 
dárcovství a dobrovolnic- tví vesměs negativní dědictví. Pojem ‚dobročinnost‘ byl v očích 
běžného občana diskreditován hlavně díky jeho silné ideologizaci a vazbě takového 
konání na kariérní postup.“ [Frič et al. 2001: 24–25] I když Frič vnímá dobrovolnictví 
jako činnost, která existovala i před rokem 1989, počítá především s jeho neautentic- 
kou a účelovou podobou. 

Příběh velkého zlomu v roce 1989 dále vpodstatě narušuje každý přístup, který se 
zaměřuje na mikroperspektivu životů a každodenních zkušeností obča- nů. Z hlediska 
dobrovolnictví pak jde především o zkoumání souvislostí dobro- volnictví a životní dráhy 
dobrovolníků a mikrosociologický přístup. Dobrovolnic- tví úzce souvisí s životními etapami 
mužů a žen, a to jak na „objektivní“ rovině počátků a konců jednotlivých dobrovolnických 
epizod, tak na rovině interpretace těchto epizod v kontextu vlastního života dobrovolníky 
[Pospíšilová 2010; zahra- niční výzkumy mimo kontext historické tranformace společnosti 
viz Rotolo 2000; Mutchler et al. 2003; Oesterle et al. 2004]. Proto se tento pohled těžko 
slučuje s představou, že by mohl být konec režimu sám o sobě důvodem pro konec nebo 
začátek dobrovolnictví. Příběh velkého zlomu v roce 1989 z mikroperspektivy nabourává i 
sociologický projekt Samisebe [Konopásek 1999]. Konopásek ozna- čuje radikální zlom v 
roce 1989 za rétoricky konstruovaný sociologický mýtus [ibid. 359; podobně např. Černá 
2006]. K této tradici můžeme přiřadit i analýzy historických vyprávění „malých“ aktérů 
„velkých“ událostí [Vaněk 2009], i když vysloveně dobrovolnictví se věnují také jen 
výjimečně [Nosková 2009]. 

Představu radikálního zlomu v roce 1989 narušuje i konstruktivistické poje- tí 
společenské změny v Kabeleho konceptu přerodu ze socialismu ke kapitalismu [Kabele 
1998, 2005]. Kabele se zaměřuje především na změny ústavního rámce (který definuje 
politický i ekonomický systém a legitimizuje společenské změ- ny), ale v dalších 
pracech potom i na přenos velkého přerodu do lokálních svě- tů [např. Kabele 2003]. 
Příběh zlomu v roce 1989 však mohou problematizovat i kvantitativní data o 
dobrovolnících. V reprezentativním průzkumu v roce 1999 uvedla dobrovolnou práci pro 

nějakou organizaci před rokem 1989 pětina občanů (22 %).4  Z nich asi polovina (10 % 
občanů) pokračuje v dobrovolné činnosti i v současnosti. Nově po roce 1989 se začalo 
dobrovolnictví věnovat jen 6 % obča- nů (zbylých 72 % se dobrovolnictví nevěnovalo 
nikdy) [Frič et al. 2001: 61]. Vytr- valí dobrovolníci, kteří se dobrovolné práci věnovali 
před rokem 1989 i po něm, tedy představují větší část tělesa novodobých dobrovolníků! 
Podle těchto dat by spíše platil příběh kontinuity, než příběh radikálního zlomu. 

 

2. Data a metody 

 

Analýza vychází z dvanácti polostrukturovaných rozhovorů v délce 60–90 minut 
(výjimečně 45 minut). Rozhovory byly součástí výzkumu, věnovaného dobrovol- nictví 
jako životní kariéře, a proto primárně sledovaly souvislosti mezi dobrovol- nou činností, 
zaměstnáním a životní dráhou dobrovolníků. Vnímání dobrovolnic- tví před rokem 1989 

sice bylo jen jedním z témat,5 ale kontinuity/diskontinuity zkušenosti dobrovolnictví se 
týkaly i ostatní části rozhovoru. Analýzu dobrovol- nictví jako součásti životní dráhy 
dobrovolníků prezentuji v již publikovaném článku [Pospíšilová 2010]. Téma 
dobrovolnictví před rokem 1989 se však ukázalo tak specifické, že si vyžádalo 
samostatné detailnější pojednání, které zde před- kládám. 

Jako výchozí strukturu rozhovorů jsem použila graf, znázorňující životní dráhu 
dobrovolníků (inspirovala jsem se přitom využitím grafů v kvalitativním výzkumu, jak to 
uvádí Miles a Huberman [Miles, Huberman 1994]). Na začátku dostali účastníci časovou 
osu od narození po současnost s vyznačeným rokem 1989. Do ní nejprve zakreslili 
základní životní události podle vlastní úvahy a poté do téhož grafu zakreslili svoje 
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zaměstnání. Nakonec vyznačili dobrovolnické epi- zody (tj. přibližně od kdy do kdy 
pracovali a pro jakou organizaci). Nad gra- fem se odvíjel rozhovor o vývoji 
dobrovolnické dráhy, přičemž graf sloužil jako vodítko rozhovoru. Rozhovory byly vedeny 
primárně v duchu životních mezníků (dětí, sňatků, změn zaměstnání, úmrtí, nemocí), 
ne v kontextu politiky, ideálů občanské společnosti nebo změny režimu. Použila jsem 
širokou definici dobro- volnictví jako dobrovolně zvolené neplacené činnosti pro druhé 
prostřednictvím organizace. Výzkum svým nastavením tedy definuje dobrovolnictví v 
době před rokem 1989 jako v zásadě neproblematické. Na druhou stranu byla do 
rozhovoru explicitně vnesena kategorie „povinného“ dobrovolnictví před rokem 1989. 

Výběr vzorku byl záměrný. Výzkum se zaměřil na formální dobrovolnic- tví, a proto 
byla podmínkou výběru dobrovolná činnost prostřednictvím nestát- ní neziskové 
organizace po roce 1989. Do vzorku jsem se snažila zahrnout jak dobrovolníky pro 
„staré“ organizace (sport, kultura, hobby a rekreace), tak pro 

„nové“ organizace v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb, ochrany 
lidských práv apod., které vznikly po roce 1989. Téměř všichni účastníci výzku- mu byli 

ve věku 46–67 let,6 což znamená, že jejich výpovědi se vztahují především k období 
normalizace a k 80. létům 20. století, a takto je třeba předkládanou ana- lýzu také 
chápat. Z hlediska vzdělání bylo zvoleno homogenní vzorkování (vyso- koškolské nebo 

středoškolské vzdělání),7 proto byli účastníci mimo jiné schopni sami reflektovat svoji 
činnost v kontextu ideálů občanské společnosti i v kontextu aktuálních veřejných debat. 
Výzkumný vzorek podle zadání vybraly z okruhu svých kontaktů studentky 
magisterského oboru Studia občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK, tři 
kontakty jsem získala přes Národní dobro- volnické centrum Hestia. Celkovou skladbu 
účastníků výzkumu uvádí tabulka 1 v příloze. 

Rozhovory byly nahrávány a byl pořízen doslovný přepis. Účastníci výzku- mu byli 

anonymizováni a všechna jména a názvy byly změněny.8 Citáty použité v článku 

vychází z mírně upravené verze transkriptů.9 Vzhledem ke značné dia- logičnosti 
rozhovorů (relativně častému střídání otázek a odpovědí, které je cha- rakteristické pro 
polostrukturovaný rozhovor), považuji za nutné místy uvádět v citátech i druhou část 
dialogu, tedy otázky tazatelek (TA). Přepisy jsem nejdřív podrobila otevřenému 
kódování [Strauss, Corbinová 1999], optika, kterou jsem texty četla, však již byla 
formována výzkumnou otázkou (interpretace činnosti před rokem 1989 dobrovolníky). 
Z důležitých kategorií vznikla kostra analytické- ho příběhu [Švaříček, Šeďová et al. 
2007: 239], kterou jsem v procesu psaní článku rozvíjela jednak s ohledem na primární 
data (rozhovory) a jednak s využitím sekundárních zdrojů (teorií, konceptů a dat). 
Analýza rozhovorů se opírá o kon- struktivistické, interpretativní paradigma. Používám 
přitom terminologii analý- zy diskurzu [Wetherell et al. 2001]. 

 

 

2. Interpretace dobrovolnictví před rokem 1989 současnými dobrovolníky 
 

V této části se věnuji interpretaci dobrovolnictví před rokem 1989 samotnými 
dobrovolníky. Zaměřuji se přitom na dvě otázky. Zaprvé, jak reagují dobrovolníci na 
konfrontaci s představou „povinně dobrovolného“ neautentického dobrovol- nictví? 
Zadruhé, jak dobrovolníci vnímají rok 1989 ve vztahu ke své dobrovolné činnosti před 
ním a po něm? Následující text je podle toho členěn do tří sekcí, kde první dvě se 
vztahují k výzkumným otázkám („povinné dobrovolnictví“ a „dis/kontinuita 
dobrovolnictví“) a třetí pojednává o dalším tématu, které se při analýze vynořilo jako 
podstatné („definice dobrovolnictví“). 

 

 

3.1 Povinné dobrovolnictví 
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Analýza rozhovorů s ohledem na kategorii povinného dobrovolnictví ukázala 
zdánlivě samozřejmé zjištění, že interpretace „povinného“ dobrovolnictví před rokem 
1989 jsou různé a v tomto ohledu nepřidala nic zásadního k existující- mu výzkumu 
„malé“ historie před rokem 1989, který se opírá o podstatně širší datový korpus 

[Nosková 2010]. Nosková ukazuje, že veřejná angažovanost10 byla vnímána jako 
povinnost a zároveň jako způsob, jak něco získat, přinejmenším jak mít u režimu „čárku“ 
nebo „bod“, ale zároveň upozorňuje na existenci strategií obcházení „povinné 
angažovanosti“. Vedle toho na citátech dokládá, že někte- ří vypravěči ji interpretovali 
pozitivně (jako dobrou věc), zatímco jiní či jindy negativně. Podobně Marie Černá 
ukazuje, jak do zdánlivě samozřejmé „rovnice o angažovanosti a ambicích“ [Černá 2006: 
110] vstupovaly jiné role angažovanosti (např. strategie vyhýbání se většímu zlu a unikání 
před mocí). 

To, co je prezentováno či pojmenováváno jako povinné/vynucené dnes, nemuselo být 
nutně vnímáno jako takové tehdy. Nejde jen o vnímání „povinné- ho“ dobrolnictví jako 
způsobu, jak něco získat, ale také o obecnější vnímání veřej- ných projevů loajality k režimu 
jako „přirozené reakce“ či „adaptace na prostředí“ [Marada 2003: 30, zvýraznění autor] či 
jako součásti snahy zajistit sobě a rodině normální životní podmínky [Alan 1999: 156]. 
Když jsme dobrovolníky explicitně konfrontovali s  otázkou  na  vynucené  dobrovolnictví  
před  rokem  1989,  někteří si na povinné dobrovolnictví nepamatovali nebo to nepřipouštěli 
jako osobně důležitou  okolnost: 

TA: Takže kdybych to shrnula, tak v tom minulém období jste se nějakému 
povinné- mu dobrovolnictví vyhýbala– 

Alžběta: No moc si nevzpomínám. [směje se] Možná jsem v dětství 
musela na nějakou brigádu, ale nějak mě to nepoznamenalo. Konkrétně si na to 
nevzpomínám. Asi to tam nějak bylo. Nic mě neohrozilo. Ani žádné trauma jsem z 
toho neměla. 

 

Přiznat, že byli k dobrovolnictví nuceni, by znamenalo zredukovat nebo popřít 
svůj vlastní manévrovací prostor, který však zakládá osobu jako individuum a 
nositele vlastní biografie [Kabele 1998: 304]. 

Dobrovolníci připouštěli, že bylo dobrovolnictví před rokem 1989 povinné, jen tehdy, 
pokud se dobrovolnictví zároveň zříkali nebo se od něj distancovali: 

 

Kateřina: Pokud jde o tu první etapu, tak moje zkušenost s dobrovolnou 
prací byla pouze zprostředkovaná, skrze rodiče. Ale hlavně skrze maminku. 
Protože to byla doba, kdy se požadovaly takzvané společenské aktivity, které byly 
součástí při- hlášky na vysokou školu. Já jsem totiž chtěla jít studovat na vysokou 
školu do Prahy a věděla jsem že je potřeba to vykazovat aktivitu, ani ne tak moji, 
jako rodičů. (…) a proto ona [matka] vlastně cíleně začala pracovat jako 
dobrovolnice. A to dobro- volnictví bylo formou – to dobrovolnictví bylo ve 
společenských organizacích, které tehdy byly, že jo, politicky zabarvené. To 
znamenalo, že ona konkrétně pracovala v Československém svazu žen, a potom jak 
se blížily přijímací zkoušky, tak se jako ještě bych řekla cíleně, i když to bylo pro ni 
dost těžký se ještě více angažovat, byla předsedkyní místní pobočky Svazu žen. 

 

Kateřina, která se před rokem 1989 dobrovolnictví podle svých slov nevěnova- 
la, se od něj zde i jinde v rozhovoru distancuje jako od „politicky zabarveného“ 
dobrovolnictví, které zároveň vnímá jako vyjádření loajality k režimu; distanci 
vyjadřuje i dobový pojem „společenské organizace“. Paní Kateřina dále prezen- tuje 
režimem „požadované“ dobrovolnictví ve specifickém kontextu, kde dobro- volnictví 
figuruje jako prostředek dosažení přijetí na vysokou školu. Odkazem na účely 
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povinného dobrovolnictví paní Kateřina činnost vlastně ospravedlňuje, když společensky 
přijatelnými účely (vzdělání a starost o vlastní děti) „světí“ použité prostředky. 

Podívejme se, jak ještě jinak lze v rozhovoru zacházet s povinným dobrovol- nictvím. 
Pan Ondřej se věnoval před rokem 1989 dobrovolnictví ve státem pre- ferované 
organizaci (jako bylo ROH, Svaz žen, SSM a jiné). Od konceptu vynu- ceného 
dobrovolnictví se rázně distancuje jako od „fráze“ nebo „klišé, který o tý době jsou“. 
Představě povinného dobrovolnictví oponuje především tím, že proti 

„klišé“ staví žitou zkušenost („Žila jsi v tý době?“, ptá se mladé tazatelky): 
 
 

Já jsem prošel v životě lecčím, já jsem byl čtyři roky ve fabrice, jsem si na chléb 
vezdej- ší vydělával těmahle rukama. (...) To byli lidi, který tu dobu fakt žili a byli 
třeba v bri- gádě socialistický práce. Já jsem ji zažil prostě jinak. Já za to nemůžu, já 
jsem spoustu věcí zažil jinak, než se dneska dovídám, že to bylo. Já jsem zažil brigádu 
socialistický práce, kdy bylo neuvěřitelný množství srandy, kde ty lidi nebyli z 
donucení, kde ty lidi byli proto, že chtěli. Protože je to bavilo, protože jim to něco 
přinášelo. 

 

Proti „historii před rokem 89“, která se „právě cpe jenom do těch klišé“, staví de- 
tailní životní příběhy, které dokládají, že se lidé dobrovolné činnosti neúčastnili z 
donucení, ale proto, že chtěli. 

Potvrzení i odmítnutí „povinného“ dobrovolnictví dobrovolníky souvisí s kontextem 
rozhovoru a má svoje konotace či důsledky. Dobrovolníci ve vzta- hu k otázce povinného 
dobrovolnictví před rokem 1989 reagovali třemi způsoby. Zaprvé, na vynucenost 
dobrovolnictví si nepamatovali nebo ji odmítli považovat za osobně jakkoli významnou. 
Tím si uchovali osobní integritu jako dobrovolníci před rokem i po roce 1989, aniž by 
přitom museli k době před rokem 1989 zau- jímat nějaké stanovisko. Zadruhé, 
vynucené dobrovolnictví potvrdili a zároveň se od něj distancovali jako od součásti 
minulé doby (od které také vyjadřovali jasný odstup). Součástí tohoto přístupu bylo i 
zacházení s dobrovolnictvím té doby jako s aktivitou, která vyžaduje ospravedlnění. 
Zkušenosti dobrovolníků jsou zde interpretovány z hlediska „velké“ historie [srov. Šmídová 
2010], jejíž sou- částí je představa režimu nesvobody a neautentického povinného 
dobrovolnictví před rokem 1989. Zatřetí, vynucené dobrovolnictví odmítli a zároveň 
zpochybnili podle nich převládající interpretaci doby před rokem 1989 (jíž je vynucené 

dob- rovolnictví podle nich součástí11) jako klišé. Takový atak byl veden z pozice žité 
zkušenosti, se kterou se dobrovolník ztotožňuje. 

Představa a osobní zkušenost povinného dobrovolnictví před rokem 1989 tedy úzce 
souvisí se způsobem, jak dobrovolníci tuto dobu definují, i s jejich defi- nicí sama sebe 
jako dobrovolníků před rokem a po roce 1989. Odmítnout existen- ci povinného 
nedobrovolného dobrovolnictví před rokem 1989 může znamenat zásadní redefinici doby 
před rokem 1989, která přestává být dobou nesvobo- dy. Naopak potvrzení povinného 
dobrovolnictví potvrzuje i definici doby před rokem 1989 jako doby nesvobody, avšak 
osobní účast v dobrovolných aktivitách před rokem 1989 potom představuje výzvu pro 
osobní integritu a vyžaduje ospra- vedlnění. 

 

 

3.2 Dis/kontinuita dobrovolnictví 
 

Obraz dobrovolnictví před rokem a po roce 1989 v rozhovorech v mnohém odpo- 
vídal konvenční představě o vztahu mezi změnou režimu a dobrovolnictvím, tedy 
představě o konci doby nesvobody a nástupu doby svobody, která umožňuje 
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všem občanům se dobrovolně angažovat v rámci určitých akceptovatelných ome- 
zení (v rozhovorech jsou jako překážka dobrovolnictví po roce 1989 spontánně 
nejčastěji uváděny nedostatek peněz a soukromé zájmy vlivných osob). Konec 
reálného socialismu v roce 1989 však někteří dobrovolníci možná překvapivě popisují 
ve vztahu ke své činnosti také jako změnu negativní: 

 

TA: Takže to pro vás nemělo dopad, na vaše současné vnímání 
dobrovolnictví? Jana: Jako že by mi to zhnusilo dobrovolnictví? 

TA: Třeba. 

Jana: Myslím, že naopak, že jsem mohla tady dělat dobrovolně, tak mi to 
přišlo zajímavý. V podstatě svým způsobem negativně dopadlo, že když se ten 
systém rozpad, tak jsem neměla jakoby najednou prostor pro dobrovolnou činnost. 
(…) Já si spíš myslím, (…) že naopak ten komunismus nebo socialismus, co tady 
byl, byl dobrý podhoubí pro dobrovolnou činnost. Že každý, skoro každý byl v 
nějakým klubu šachu nebo v klubu zahrádkářů, nebo chodil na cvičák, nebo když 
měl spor- tovní děti, tak s nimi trávil odpoledne na fotbalovým hřišti. Jako že 
dobrovolnictví tady bylo. 

TA: A mohli jste volit? 

Jana: No jistě. Vybírali jsme, že jo. 

 

Není to názor výjimečný, že před rokem 1989 existovalo jakési příznivé „podhou- 
bí“ pro dobrovolnictví. Jistě se pojí s typem dobrovolné práce, kterou mají účast- níci na 
mysli (především jde o tzv. zájmovou činnost). „Příznivé podhoubí“ má ve výpovědích 
respondentů tři úzce propojené aspekty: institucionální struktu- ry dobrovolnictví, 
materiální zajištění činnosti a celospolečenské uznání, jakousi pozitivní rétoriku spojenou 
s prací pro druhé: 

 

Lada: Určitě bych se nikdy nechtěla vrátit sem, do tý doby před rokem 89, ale 
pravda je, že když jsme trénovali děti na běžkách, tak nebyl problém. Každý rok 
jsme měli všichni nový lyže, nový boty, nový hole. (…) Nebyl problém s penězma, 
nebyl pro- blém s ničím. (…) A v současný době máme problémy naopak úplně se 
vším, pro- tože co si neseženeme, nezaplatíme, nezasponzorujeme, nevydupeme, 
tak nemáme, protože město nám klidně řekne: „Tak to zrušte.“ A já říkám: „A vám 
nevadí, že sem chodí třeba 16 dětí, který se neflákaj po ulicích a ty děti mají 
úspěchy?“ A oni mi řeknou: „Nám je to jedno, my na to nemáme.“ 

 

Takové rámování dobrovolnictví zahrnuje změnu (byť ne zlom), ale její charakter 
jde proti běžné obecné představě o změně režimu a budování občanské společ- nosti 
(asi můžeme hovořit o součásti „antimýtu“ [Kabele 2005]). 

Zaměřme se však nyní na to, jak dobrovolníci interpretují svoji dobrovol- nou 
činnost před rokem 1989 a po něm, zda portrétují svoje dobrovolnictví jako průběžnou 
aktivitu nebo zda pro ně byl rok 1989 v dobrovolnictví přelomem. Zdůrazňuji, že mi 
zde jde o kontinuitu dobrovolnictví, ne o to, zda respondenti schvalovali či jak 
hodnotili změnu režimu. Účastníky výzkumu byli součas- ní dobrovolníci. Pan Rostislav 
a paní Monika dobrovolnou činnost před rokem 1989 podle svých slov nevykonávali, 
zatímco tři další připustili jen určitou for- mu dobrovolnictví, o jejímž statutu jako 
dobrovolnictví v rozhovoru vyjednávali (o vyjednávání definice dobrovolnictví píši v části 
3.3). Formulace, které podpo- rují představu kontinuity dobrovolnictví před rokem 1989 
a po něm, často stojí na argumentu o trvalosti lidské povahy, kterou změna režimu 
zásadně nepromě- ňuje: 
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Jiří: Normální dobrovolnictví v České republice, já si myslím, že se v podstatě 
vůbec nezměnilo. Vůbec si nemyslím, že lidi jsou míň ochotný v Česku něco udělat, 
zadar- mo pro druhé, než před revolucí nebo po. Pouze ten statut je jinej. (…) Není to 
proto, že tahle generace je lepší nebo horší, ale proto, že v každý generaci byli lidi, 
kteří chlastali v hospodě, a lidi, kteří chtěli něco udělat. 

Vojta: Ale spíš vidím to, že pokud tam byli lidi, kterým záleželo na tý věci 
samotný, tak ty tam byli vždycky, před rokem 89 i po něm tam jsou. 

 

Pan Vojta i pan Jiří se věnovali dobrovolnictví před rokem i po roce 1989 a konti- 
nuita dobrovolnictví je i kontinuitou jejich osobní identity. Vzhledem k tomu, že u 
dobrovolnictví nadále zůstávají, navíc je na mnoha místech v interview prezen- tují jako 
podstatnou součást svého života, lze si jen obtížně představit konstruo- vání nějakého 
zásadního předělu v roce 1989. Ve specifické situaci z hlediska kon- tinuity byl dobrovolník, 

pokud bylo sdružení, pro které pracoval, v očích veřej- nosti identifikované s režimem.12 

V tom případě může zdůrazňování kontinuity plnit mimo jiné i roli sebeospravedlnění. V 
následujícím úryvku je proti veřejností (zde novináři) zpochybňované dobrovolné účasti 
postavena současná, nepochyb- ně pozitivní hodnota setrvání na svých životních 
postojích a principech: 

 

Ondřej: Já jsem to nedělal jako pro svojí slávu nebo, já nevím, jak bych to 
řekl– Já jsem to dělal, protože jsem myslel, že to je správný. Ale já jsem to dělal i 
po roce osmdesát devět. Já jsem na svým životním postoji nezměnil ani ň. To je 
jedna z věcí, o kterých, když se mně třeba novináři ptali, proč jsem zůstal u 
sdružení, jsem říkal: 

„Proč bych nezůstal? Já jsem, pánové a dámy, já jsem nepřestal dělat to, co 
jsem dělal před rokem osmdesát devět.“ 

 

Ti dobrovolníci, kteří bez pozastavení hovoří o tom, že dobrovolně pracovali před 
rokem 1989, nemají problém připustit, že dobrovolnictví tehdy bylo a že bylo 
opravdové (myslím tím, že nezpochybňují zásadně jeho autenticitu, nepoukazují na 
vynucenost nebo ji odmítají při konfrontaci ze strany tazatelky). Pro tyto lidi je 
dobrovolnictví něčím, co „vyplynulo samo“, co nemá a nemělo být zdůvodněno 
specifickým cílem nebo důvodem. I když je spojeno s vírou nebo s pomáháním svým 
dětem, v rozhovoru je konstruováno i před rokem 1989 jako samozřejmost, téměř 
neoddělitelná od osoby dobrovolníka: 

 

Lada: Já si neuměla představit, že bych nejezdila na hory. V létě bych na nich 
musela být pořád. A to tak vyplynulo samo, protože já jsem na lyžích vyrostla (...) 
a najed- nou když to mé malé první dítě začalo sjezdovat, tak někdo řekl, ať si 
udělám roz- hodčího, ať pro náš oddíl něco děláš, když už tady máš dítě. Tak jsem 
si udělala rozhodčího. A takhle to vyplynulo všechno samo. 

Alžběta: A moc nerozumím k tomu dobrovolnictví, co by se mělo jako 
vztahovat. To bylo tak, že můj muž je profesí farář, takže my jsme vlastně vždycky 
žili na nějakém sboru– to pomáhání v podstatě dobrovolné bylo součástí našeho 
života. (…) Pomá- hání máme zakotvené, zakódované. Není to pro mě nic nového. 

 

Dobrovolnictví jako samozřejmá součást osobnosti byla u dvou účastníků spoje- 
na s vírou. I když není tématem článku zkoumání souvislostí víry a dobrovolnic- tví, je to 
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relevantní pro porozumění interpretaci dobrovolnictví před rokem 1989. Víra byla stíhaná 
režimem a náboženské aktivity měly často podobu „kulturně kódovaného“ odporu proti 
režimu [Marada 2003]. Setkala jsem se přitom s tím, že autentické dobrovolnictví před 
rokem 1989 bylo osobou bez vyznání lokalizo- váno právě do „kostela“, kde jsou lidé 
zvyklí pomáhat – zatímco majoritní popu- laci by to „ani nenapadlo“. Autentické 
dobrovolnictví před rokem 1989 je zde konstruováno jako kuriózní aktivita (vyhrazená 
věřícím), nedostupná normální většině („my“), která vše sleduje pouze z povzdálí: 

 

 

Kateřina: Ale ještě do toho roku 84, na tom malém městě, nikdo nám k 
tomu nic neřekl nebo nás k tomu nevedl, nebo nás to ani nenapadlo. (…) Že některý 
lidé jako věřící kolem kostela, takže se třeba setkávali a že tam byla nějaká větší 
pomoc, ale to jsme vnímali z dálky, protože my jsme nechodili do kostela. A prostě 
nás ta myšlen- ka, dá se říct, nenapadla. 

 

Paralelní existenci dobrovolnického světa věřících, který fungoval „potlačovaný“ 
režimem, „načerno“ a neveřejně, samozřejmě nacházíme ve výpovědích církev- ních 
dobrovolníků. Dobrovolnictví, jehož autenticitu dobrovolníci vůbec nezpo- chybňují, však 
kontinuálně existovalo i mimo církev, a po roce 1989 proto dobro- volníci nenahlíží 
dobrovolnou činnost jako něco, co začíná od nuly či na bílém papíře: 

 

Marie: Tuhletu práci, o kterou vy se zajímáte, že to nebylo placený, to jsem 
dělala celou tu dobu i při tom mytí nádobí. Takže jsme to hnedka obnovili a v tom 
roce 90 jsem i dvakrát měsíčně jezdila s mládeží (…) Čili my jsme tu organizaci 
dělali furt. 

 
Kontinuita dobrovolnictví není zcela popřena ani v případě, kdy dobrovolník ho- voří o 
rázné diskontinuitě vlastního statutu jako občana. Pan Vojta se nemohl vě- novat 
dobrovolnictví před rokem 1989, jak by chtěl, přesto si způsob dobrovolné činnosti i ve 
státem schválené organizaci našel. Rok 1989 pro něj přinesl ukázkové změny, které jsou 
v souladu s příběhem o budování občanské společnosti a o pří- chodu svobody. Přesto 
ani pan Vojta rok 1989 jako zásadní změnu v dobrovolnic- tví nezdůrazňuje, ani on to 
nestaví jako otázku toho, zda dobrovolnictví bylo, či nebylo: 

 

Vojta: Tak to je, ta doba byla taková, že nepřipadalo v úvahu se k tý myslivosti 
nějak připojit, protože tehdy to bylo tak, že to bylo vázaný na tu loajalitu s tim 
režimem, což naše rodina nemohla jaksi soutěžit v týhletý oblasti, tak mi maminka 
vysvětlila hned na začátku: „tobě tu flintu v žádným případě nedaj,“ že jo, to jsem 
byl ještě malej kluk, takže jsem to pochopil, proč to je. (…) No tak jsem měl jedinou 
možnost, ten mysliveckej svaz tehdy, komunistickej, mě v podstatě nabídnul, že 
můžu bejt na výjimku členem, ale jenom jako chovatel loveckejch psů. (...) 

TA: Co jsi dělal před tou revolucí, jakou jsi tam měl funkci? 

Vojta: Před revolucí jsem žádnou funkci neměl, protože jsem nebyl 
regulérním čle- nem, že jo, byl jsem členem na výjimku (…) Potom, když přišla 
revoluce, stali jsme se normálními občany a mohli jsme zkrátka i v těch organizacích 
vykonávat nějakou práci. 

 

Z hlediska kontinuity dobrovolnictví je důležitý ještě jeden další moment, který rok 
1989 jako zlom trochu relativizuje či umenšuje. A to nahrazení představy dvou etap (před 
rokem a po roce 1989) představou období tří – před rokem 1989, po roce 1989 a 
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nakonec od přijetí zákona o dobrovolnické službě v roce 2002. Zákon o dobrovolnické 
službě, který vymezuje specifický typ veřejně prospěšného dob- rovolnictví a pro ten 
poskytuje právní ochranu a různé formy veřejné podpory (ale který tím též legitimizuje a 
podporuje dobrovolnictví obecně), lze podle pana Jiřího z hlediska dobrovolnictví 
považovat za zlom srovnatelný s rokem 1989: 

 

Já tam vidím spíš tři mezníky – jedno období, to dobrovolnictví před 89, to byly 
mož- ná soukromý iniciativy, buďto silných jedinců, nebo nějakých společenství. 
Mělo to taky často podobu něčeho, co mělo zůstat skryto. (…) Po revoluci se dělalo 
totéž, ale mohlo to být svobodný, ale pořád to byla taková iniciativa silných 
osobností, kteří samozřejmě zakládali organizace, občanská sdružení a podobně. 
Myslím si, že jaký- si řád do dobrovolnictví vnesl až zákon o dobrovolnictví v roce 
2002, který nepotlačil tohle spontánní dobrovolnictví, ale dobrovolnictví bylo 
povýšený do jakýsi služby, kde ten člověk – nejenom se od něj něco čeká, ale taky 
je pro něj něco systematicky dělaný. (…) Vidím tam tedy tři období – před revolucí 
a po revoluci a po revoluci ještě dvě období. Bylo to pro mě období, než bylo 
dobrovolnictví povýšeno na dob- rovolnictví s velkým „D“, do nějakého řádu. (…) Čili 

tři, ne dvě období.13 

 

Pan Jiří představuje v podstatě alternativní interpretaci historie dobrovolnictví, 
kde klesá význam roku 1989 jako jediného mezníku a zároveň je položen důraz na 
kontinutitu dobrovolnictví v celém období. V souvislosti s tím v citátu definuje v podstatě 
dva typy dobrovolnictví: na jedné straně „spontánní“ dobrovolnictví (před rokem 1989 i 
po něm) a na straně druhé dobrovolnictví „povýšené“ na služ- bu, dobrovolnictví s 
velkým „D“ (od roku 2002). Otázce definice dobrovolnictví se důkladněji věnuji v další 
části článku. 

 

3.3 Definice  dobrovolnictví 
 

Rok 1989 figuroval jako skutečně zásadní předěl v rozhovoru s panem Rostisla- 
vem, který explicitně dobrovolnictví před rokem 1989 odmítá jako nemožné. Při- tom 
spojuje dobrovolnictví s konceptem občanské společnosti, a výpověď o dobrovolné 
činnosti před rokem 1989 je tak spojena s konkrétní definicí dobrovolnic- tví: 

 

 

TA: Jestli bych tě mohla poprosit, jenom pro odlišení, teď ti dám obyčejnou 
tužku, jenom jestli bys mi tam teď zaznamenal ty roky, kde vlastně – nebo zhruba 
nějaké to období. Stačí když mi to tady vyznačíš, jako kde – [účastník má do grafu 
na časovou osu zakreslit epizody dobrovolné činnosti] 

Rostislav: To nebylo tady, tady to ještě bylo placený, tady jsem ještě nedělal 
pro žád- ný neziskovky. Za totáče ani nebyly, víš. To jedině, že jsem byl někde ve 
Svazarmu v Autoklubu a tak. To byla zájmová činnost a ne dobrovolnická práce – 

TA: Takže ta nebyla jakoby z tvé vlastní vůle? 

Rostislav: Byla, byla, ale bylo to zájmový, protože různí lidé, když nefungoval 
trh, tak třeba autaři se sjednotili do nějakého klubu, kde si vzájemně pomáhali s 
distri- bucí náhradních dílů, s opravama. (…) Pak taky sport. Ale to taky nebylo 
dobrovol- nický, to bylo zájmový, protože rozhodčí berou náhrady. 

 

Pan Rostislav v rozhovoru  spojuje  dobrovonictví  striktně  s  „neziskovkami“ (tj. 
s nestátními neziskovými organizacemi, což jsou občanská sdružení, obec- ně 
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prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy a církevní právnické osoby). Tím jeho 
existenci před rokem 1989 nepřipouští, protože uvedené typy organizací umožnil zákon až 
v době po roce 1989. V závěrečné části rozhovoru znovu suma- rizuje svoji definici 
dobrovolnictví, když se ho tazatelka ptá, proč se před rokem 1989 žádné dobrovolné 
činnosti nevěnoval: 

 

 

Protože tam nebyla občanská společnost. Tehdy občanská sdružení nebyla 
možná, všechno v Národní frontě a všechno pod nějakou hlavičkou. A tak byly 
brigády, jo, možná že jsem se někdy– Bezplatnou činnost jsem dělal na vojně, to 
musím říci, protože tam nás zneužívali. (…) Čili tam když dobrovolná, povinně 
dobrovolná spíš takovýho charakteru. Čili to je s rozvojem, to je rok 89 naprostá 
změna, začaly vznikat občanský společnosti, občanský sdružení, ze zákona, obecně 
prospěšný společ- nosti a tak dále. Bezesporu. Pravděpodobně bych v tom byl 
daleko dřív, kdyby to tak bylo. 

 

Představa roku 1989 jako zlomu a začátku dobrovolnictví od nuly se tedy po- jí s 
konceptem občanské společnosti nejen na úrovni akademické literatury, jak jsem 
ukázala v teoretické části článku, ale i ve vnímání některých dobrovolníků. 

V kontextu otázek na situaci před rokem 1989 dochází ke spontánnímu 
vyjednávání (upřesňování, diskutování) definice dobrovolnictví téměř ve všech 
rozhovorech, a to přesto, že široká definice dobrovolnictví byla tazatelkami vždy uvedena 
na začátku rozhovoru. Čím to je, že definice dobrovolnictví je pro dob- rovolníky 
relevantní ve chvíli, kdy se začne hovořit o dobrovolnictví před rokem 1989? Problém by 
neměl být v definici, použité ve výzkumu samotném, protože výzkumem nastolená 
definice byla úmyslně dostatečně široká na to, aby teore- ticky pokryla všechny možné 
případy dobrovolné činnosti před rokem 1989 (od zametání sněhu před oddílovou 
lyžařskou chatou až po Akce Z). Víme, že dob- rovolnictví bylo s režimem před rokem 
1989 pevně spjato, ať již je interpretujeme jako vynucené, nebo jako autentické. Jak 
popisuje Nosková, dobrovolnictví pat- řilo k oficiálnímu diskurzu režimu před rokem 1989 
jako součást „socialistického způsobu života“, který zdůrazňoval společenskou aktivitu, 
dobrovolné závazky apod. [Nosková 2010: 215]. V tom smyslu je tedy postoj k 
dobrovolnictví vždy zčásti postojem k minulému režimu a může vyvolat trochu zmatku. 

Jestliže se současní dobrovolníci identifikují s příběhem o úplně novém startu 
dobrovolnictví po roce 1989, je pro ně otázka na dobrovolnictví před rokem 1989 nutně 
výzvou, která je vyvede „z konceptu“ a musí se s ní nějak vypořádat. V rámci rozhovoru 
se téma dobrovolnictví před rokem 1989 stává výzvou, která k definicím a redefinicím 
dobrovolnictví vede. Z toho hlediska bychom mohli na jednu stranu postavit pana 
Rostislava s jasnou definicí dobrovolnictví jako akti- vity vázané na právnické formy 
občanské společnosti po roce 1989, které proto nebylo před rokem 1989 možné. Na 
straně druhé můžeme vidět paní Janu, která si v průběhu rozhovoru vytvořila svoji 
definici dobrovolnictví, o které předtím nepřemýšlela. 

Paní Jana začíná rozhovor popisem svých aktivit způsobem, který jasně říká, že její 
dobrovolnictví začalo až v roce 1996, když založila sdružení: 

 

Ale určitě tady rok 95, to byla doba, kdy bylo mému staršímu synovi 2,5 
roku, a tehdy jsem se začala aktivně zajímat o založení sdružení, které jsem pak v 
roce 96 založila. A tady, bych řekla, začalo to moje dobrovolnický působení. 

 

Když se jí tazatelka detailněji vyptává na její činnost v době před rokem 1989 spo- 
jenou s oddílem mládeže, Jana říká: „Nevybavuju si něco, co člověk mohl dělat 
dobrovolně.“ Potom však přechází k pohledu, že „v té době se to moc nerozlišo- valo, že 
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tenkrát se všechno dělalo dobrovolně, co bylo jako nad rámec (...) Myslím, že to slovo 
dobrovolnictví mělo úplně jiný význam, než má teďka.“ V rozho- voru několikrát znovu 
statut dobrovolnictví před rokem 1989 promýšlí a dochází k závěru, že dobrovolnictví 
vlastně existovalo: 

 

Pokud se prostě pěstovali holubi, tak prostě– A to byla dobrovolná činnost, to 
byla komunitní činnost. Když se vrátím jako, to dobrovolnictví bylo dobrý. Možná 
jsme tomu neuměli tak říkat. 

 

Když se podíváme ještě jednou na citát z rozhovoru s panem Rostislavem, všim- 
neme si, že (kromě odmítnutí dobrovolnictví před rokem 1989 kvůli neexistenci 
občanské společnosti) svoji činnost odmítá jako dobrovolnictví i jinými způsoby. Jednak 

podle něj byla finančně ohodnocená14 a především šlo o tzv. „zájmovou činnost“. 
Někteří dobrovolníci ji stejně jako Rostislav vůbec nevnímají jako dob- rovolnictví: 

 

Kateřina: Byly to nějaké prostě zájmové aktivity, že jo, lyžovala jsem, chodila 
jsem prostě do lyžařského oddílu, ale že bychom třeba někde jako pomáhali nebo 
něko- mu něco dělali, to [nesrozumitelná dvě slova]. (…) 

TA: A v tom oddílu nebo v rámci tý zájmový činnosti, jestli tam bylo – 
? 

Kateřina: To je pravda, že jsme třeba, si uvědomuju, vyklízeli koupaliště, nebo 
jsme uklízeli tenisové kurty, to by se dalo říct, ale– Byly to vlastně činnosti toho 
oddílu a nazvat to dobrovolnictvím, to by mě ani nikoho jinýho nenapadlo. 

 

Jiní dobrovolníci podobně rozlišují dobrovolnictví na spolkovou činnost („turis- 
tický oddíly a vedení dětí“) a na „významnou“ práci „opravdového dobrovol- níka“, 
která je „prostě kategorie něčeho trochu jiného“ (Miriam). Miriam v roz- hovoru 
vysvětluje, že starší generace lidí obtížně vnímá nové pojetí „vážného“ dobrovolnictví 
takto: 

 

Mnohdy nechtějí mít to označení dobrovolník, mnohdy nerozumí tomu, že 
mají projít nějakým školením, že mají určitou zodpovědnost za něco jako 
dobrovolník, a tam je jako dlouhý vlastně proces toho uvědomění si, že je v tom 
dobrovolnictví rozdíl, který byl před tím rokem 89 a po tom roce 89, že už to není 
prostě jenom má sousedská pomoc nebo pomoc v nějakým spolku, ale že to má 
určitou vážnost. 

 

V rozhovorech tedy najdeme dvě pojetí dobrovolnictví. Na straně jedné „zájmo- 
vé“ dobrovolnictví ve spolcích a oddílech, které bylo před rokem 1989 i po něm. Na 
straně druhé „vysoké“ dobrovolnictví, spojené s dobrovolnickými programy a zákonem o 
dobrovolnické službě (pan Jiří), které začíná až v době po roce 1989. 

 

Dobrovolnictví jako druh vážné činnosti, spojené s občanskými ctnostmi, pro- 
paguje v české společnosti Národní dobrovolnické centrum Hestia [Tošner, So- zanská 
2006; Tošner 2008] a je ohniskem činnosti řady neziskových organizací. Dvě uvedené 
kategorie se v daších výzkumných rozhovorech aktualizují v přímé souvislosti se 
současnými diskusemi o rozdělení organizací občanské společnosti na veřejně prospěšné 
(ty, jejichž činnost přináší obecný prospěch, a měla by tedy být zvýhodněna státem), a 
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vzájemně prospěšné (ty, jejichž činnost je prospěšná především pro členy organizace 

navzájem15): 

 

Vojta: Samozřejmě, že člověk může říct, že tohle je jenom zájmová oblast, že 
se tady řeší nějaký psiska a že daleko potřebnější jsou problémy, řešení problému 
dětí z dět- skejch domovů, to určitě, ale v týhletý oblasti je spousta lidí, pro který 
ten pes je takovej záchrannej parťák a nemá smysl to nějak soudit, co má větší 
význam v ži- votě. 

Ondřej: No jako instruktor jsem pomáhal vedoucímu oddílu s přípravou 
aktivit pro děti. To je– Jako já tomu rozumím, protože jaksi možná by, možná by 
se to mělo nějakým způsobem rozčlenit na– To je právě otázka pojetí toho 
dobrovolnictví. Já nevím, jak vy to máte v tý práci pojímaný, protože jsou tam ty 
různý kategorie jako toho obecně prospěšnýho (…) A teď je otázka právě toho 
pojímání, jestli je to– Pro koho je to přínosný. (…) Já třeba jako předseda rady 
jsem byl teda nějaký top manažer, řečeno dnešní mluvou, a já jsem to přesto dělal 
dobrovolně. A odved jsem tam nějaký objem práce a vlastně teďka bych se měl 
dozvědět, při takovýmhle pojímání toho dobrovolnictví, že to vůbec nebyla 
dobrovolná práce. 

 

Současná debata o rozdělení dobrovolnictví na vzájemně a veřejně prospěšné se 
evidentně dotýká dělicí linie z roku 1989. Současné diskuse tak svým způsobem 
aktualizují problematiku dobrovolnictví před rokem 1989. Nemám k dispozici analýzu 
probíhající veřejné diskuse, ani to nebylo cílem článku, ale je pravdě- podobné, že 
bychom v současných diskurzivních rámcích dobrovolnictví našli přinejmenším implicitní 
odkazy na souvislosti s dobou před rokem 1989. 

 

 

3. Závěr 

 

V článku jsem se věnovala interpretaci dobrovolnictví před rokem 1989 samotný- 
mi dobrovolníky. Zaměřila jsem se přitom na to, jak odpovídá představa „povin- ně 
dobrovolného“ dobrovolnictví před rokem 1989 interpretacím dobrovolníků, a na to, zda 
vnímají rok 1989 jako mezník vzhledem ke své dobrovolné činnosti. Jak se ukázalo, 
zkušenost nedobrovolného dobrovolnictví před rokem 1989 záleží na konkrétní 
interpretaci režimu před rokem 1989. Představa „povinně dobrovol- ného“ dobrovolnictví 
je spojena s dominantní interpretací tehdejšího politického režimu jako doby nesvobody 
a s distancí od režimu a s ním spojených činností. Zároveň je dobrovolnictví v tehdejších 
„společenských organizacích“ něčím, co je třeba vysvětlovat a ospravedlňovat. Vedle 
toho dobrovolníci používají označení 

„zájmová činnost“ jako bezproblémovou kategorii pro volnočasové dobrovolné 
činnosti před rokem 1989, která však pro část současných dobrovolníků nemá s 
dobrovolnictvím mnoho společného a odmítají ji za dobrovolnictví považovat. 

Ve výše uvedené interpretaci rok 1989 figuruje jako podstatný mezník dob- 
rovolnictví, protože před ním – v režimu nesvobody – skutečné dobrovolnictví ani z 
definice nebylo možné. Současní dobrovolníci tak mohou být dobrovolní- ky až po roce 
1989, a pokud se dobrovolné činnosti věnovali před tím, pak to buď vnímají jako 
angažmá s dnes odmítaným režimem (což je třeba vysvětlit a ospravedlnit), nebo jako 
„zájmovou činnost“. Každopádně jejich identita jako dobrovolníků se váže až na dobu po 
roce 1989. Jinou strategii v rozhovoru zvolil člověk, který před rokem 1989 pracoval 
dobrovolně ve státem preferované orga- nizaci. Důrazně odmítl představu „povinného“ 
dobrovolnictví jako součást dneš- ní mylné dominantní interpretace doby před rokem 
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1989. Odmítl se distancovat od režimu před rokem 1989, což mu umožnilo zachovat 
„tehdejší“ interpretaci dobrovolnictví jako radostné práce pro druhé a tím si také 
zachovat kontinui- tu své identity dobrovolníka před rokem i po roce 1989. Vedle 
potvrzení nebo odmítnutí představy „povinného“ dobrovolnictví jsem se však setkala v 
rozho- vorech i s tím, že dobrovolníci „povinné“ dobrovolnictví připouštěli, ale odmítli je 
jako relevantní zkušenost, která by pro ně jako dobrovolníky měla význam. To jim v 
kontextu rozhovoru umožnilo podržet si identitu dobrovolníků před rokem i po roce 
1989, aniž by se zároveň museli od režimu distancovat nebo jej naopak hájit. 

Dobrovolnictví je pojem, který stojí klíčovým způsobem na konceptu dob- rovolnosti 
(svobody zvolit si činnost podle své vůle, nevynucenosti činnosti). Ptát se na 
dobrovolnictví před rokem 1989 je proto samo o sobě výzvou, protože se tím evidentně 
přímo dotýkáme představy o povaze tehdejšího politického režimu. Jak ukázal 
současný výzkum, nestačí to řešit použitím široké definice dobrovol- nictví a 
předpokladem, že před rokem 1989 dobrovolnictví z hlediska dobrovol- níků možné 
bylo. Dobrovolníci v rozhovoru používají svoje vlastní definice dob- rovolnictví, aby řešili 
dilema dobrovolné činnosti v době před rokem 1989, nebo je téma staví před nutnost si 
definici v rámci rozhovoru vytvořit. 

Ve světle zjištění z výzkumu bych pojem „dobrovolnictví“ nedoporučila jako 
vhodnou kategorii pro zarámování empirického výzkumu dobrovolných činností před 
rokem 1989 a jejich obsahové nebo významové kontinuity po roce 1989. Jako vhodnější 
se jeví hovořit o spolkové činnosti na straně jedné a o kon- krétních typech činností 
(jako byly Akce Z, brigády socialistické práce, chození do průvodu apod.) na straně 
druhé a pojmu dobrovolnictví se minimálně ve fázi zarámování výzkumu pro 
respondenty a ve fázi sběru dat systematicky vyhýbat. 

 

Důvodem jsou právě komplikované způsoby, jakými je pojem vevázán do para- 
lelních a stále ještě živých diskurzů. Dnešní diskurzy implicitně nebo explicitně staví na 
významech a kategoriích dobrovolnictví utvářených v době před rokem 1989 tím, že je 
pro sebe mobilizují nebo se od nich distancují. Zde potom pojem 

„dobrovolnictví“ jako ústřední kategorie výzkumu má místo a způsob, jakým na 
sebe v současnosti diskurzy dobrovolnictví odkazují a navazují, považuji za vhodné téma 
pro další výzkum. 

 

 

Použité transkripční značky 
 

(...) vypuštění časti transkriptu 

– pauza ve výpovědi 

[směje se] komentář   přepisovatele/přepisovatelky 

 

Poznámky (ty byly v publikovaném články řešeny pod čarou):  

 

1 ČR se svými 30 % dobrovolníků má však nejvyšší podíl dobrovolníků v tomto regionu, 
srovnatelný s Belgií a vyšší, více než v Rakousku či Německu; např. v Rumunsku je 14 % 
dobrovolníků [Hodgkinson 2003]. 

2 Devaux pojem „dobrovolnictví“ používá jen místy a píše především v kontextu pojmů 
„sdružování“ a „spolkový život“. Naopak explicitně a na několika místech se v knize distancuje 
od pojmu „občanská společnost“, který považuje za příliš normativní a nevhod- ný pro empirické 
bádání. 

3 Členství v dobrovolných organizacích a dobrovolnictví spolu ve většině zemí úzce sou- visí 
[Musick, Wilson 2008] a v České republice je dobrovolnictví na členství v organizacích občanské 
společnosti vázáno velmi silně, protože 90 % dobrovolníků je zároveň členy organizace, pro kterou 
dobrovolně pracují [Frič, Pospíšilová et al. 2010]. 
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4 Přitom by se dalo čekat, že v režimu, který v jádru ideologie obsahoval dobrovolnou prá- ci a měl 
potřebu demonstrovat loajalitu svých občanů, nějakou formou „dobrovolně“ pra- coval téměř každý. 
Problémem mohla být formulace otázky: „Zapojil(a) jste se někdy jako dobrovolník (dobrovolnice) 
do práce pro nějakou organizaci?“ Respondenti možná svoji tehdejší práci nepovažují za 
dobrovolnou. Vedle toho mohlo jít prostě o neochotu přiznat jakoukoli angažovanost v minulém 
režimu. Machonin, Tuček et al. uvádí, že ve výzkumu z roku 1993 se čtvrtina až třetina lidí již 
nehlásila ke svému členství v komunistické straně [Machonin, Tuček et al. 1996: 209]. 

5 Osnova rozhovoru: 1. Každá dobrovolnická zkušenost (proč začala, proč skončila, struč- ně jakou 
práci obnášela, co to znamenalo pro respondenta); 2. Vidí dobrovolníci své dob- rovolné zkušenosti 
jako celek, jako směřování; 3. Explicitně, proč se rozhodli právě pro tu činnost; 4. Jak dobrovolnické 
aktivity souvisely s placenou prací; 5. Rok 1989 (5.1) Jaká byla osobní zkušenost dobrovolníků s 
dobrovolnictvím před rokem 1989? (5.2) Jaký má tato zkušenost dopad na jejich současný vztah k 
dobrovolnictví? (5.3) Jaký je jejich názor na dopad doby před rokem 1989 na dobrovolnictví ve 
společnosti obecně? 

 

6 Výjimkou byla paní Marie, které bylo 76 let, a byla tedy o 10 starší než druhý nejstarší účastník a 
vyprávěla o událostech ještě roku 1948 (zatímco ostatní se zaměřili především na 70. a 80. léta). 
Specifika, která by do interpretace vneslo zahrnutí takové delší časové perspektivy, v analýze 
nechávám stranou (šlo jen o jeden takový rozhovor, neměla jsem s čím porovnávat). 

7 Z dosavadních výzkumů v Česku a v zahraničí víme, že formální dobrovolnictví je záležitostí 
lidí s vyšším vzděláním [Musick, Wilson 2008; Frič, Pospíšilová et al. 2010]. 

8 Za konkrétní názvy organizací je použito organizace; podobně fungují slova sport či měs- to. 

9 Došlo k redukci tzv. slovní vaty, k vynechání načatých vět, které nenesly vlastní význam, a k 
částečnému odstranění hovorových prvků mluveného projevu účastníků. 

10 Nosková píše o „veřejné angažovanosti“ a s dobrovolnictvím zachází jako s její součástí. 

11 Takto byl již nastaven výzkum samotný, protože se explicitně ptal na povinné dobro- volnictví 
před rokem 1989. Proto nelze tvrdit jednoznačně, že by takto definovali situaci dobrovolníci 
spontánně (osobně jsem o tom však přesvědčena). 

12 Kusá píše o snaze hned po převratu v roce 1989 ustálit novou kategorizaci aktérů, s klí- čovou 
otázkou „Kdo byl komunista“ [Bunčák, Harmadyová, Kusá 1996: 18–22]; obecněji vzato byla silná 
snaha identifikovat osoby spojené ve větší míře s minulým režimem (funk- cionáře, ředitele apod.) s 
následnými postihy v zaměstnání apod. 

13 Pan Jiří artikuluje představu tří období velmi jasně, protože se sám na budování dobro- volnické 
infrastruktury (legislativní a institucionální) po roce 1989 aktivně podílel. 

14 Bezplatnost je jedním ze dvou základních definičních znaků dobrovolnictví, ze kterého vychází i 
tento článek. Jedná se o kritérium, které lze teoreticky i empiricky diskutovat, ale to není cílem 
článku. 

15 Mám na mysli diskuse, které se odehrávaly a odehrávají v souvislosti s přípravou a nyní novelizací 
zákona o dobrovolnické službě nebo v rámci prací na novém občanském záko- níku a navazujícím 
zákonu o veřejné prospěšnosti (diskuse kolem občanského zákoníku z let 1999 až 2005 shrnuje 
např. Kroupa s kolegy [Kroupa et al. 2006]). 
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Poznámka: Článek byl součástí mezinárodního projektu The Patterns and Values of Volunteering (čer- ven 
2009 až prosinec 2010), který byl financován Finančními mechanismy EHP a Norska a státním 
rozpočtem České republiky prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu. Ráda bych 
poděkovala Pavlu Fričovi, se kterým jsem na projektu spolupracovala. Téma dobrovolnictví před 
rokem 1989 jsme po dobu projektu promýšleli i dohromady a některé myšlenky v článku obsažené 
jsou společné. Sběr dat pro článek proběhl díky podpoře ze specifického výzkumu Fakulty 
humanitních studií UK, projekt č.j. 11/SV/2009 a ve spolu- práci s mými studentkami na Katedře 
studií občanské společnosti FHS UK, kterým tím též děkuji. Velký dík patří i anonymním 
recenzentům za to, že vyvolali radikální přepracování původní verze článku a pomohli jej přetvořit 
do současné podoby. 

 

Příloha: Tabulka 1 Účastníci  výzkumu 

 

Pseudonym Věk Vzdělání Oblast současné dobrovolné 
činnosti pro NNO* 

Jana 
44 

VŠ péče o děti; sociálně odborné 
poradenství   

Miriam 
46 

SŠ duchovní formace, vzdělávání a 
charitativní činnost 

Monika 
47 

VŠ zahraniční mobilita mládeže 

Kateřina 
54 

VŠ vzdělávání 

Lada 
54 

SŠ tělovýchova a sport 

Alžběta 
57 

VŠ humanitární pomoc 

Marie  
76 

VO
Š 

volný čas dětí a mládeže 

Ondřej 
46 

VŠ volný čas dětí a mládeže 

Vojta 
58 

VŠ myslivost  

Karel 
59 

VŠ psychologické poradenství  

Jiří 
59 

VŠ humanitární pomoc 

Rostislav 
67 

VŠ hudba; kultura 

* NNO – nestátní nezisková organizace 

 

 


