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Abstract 

The article in the form of an overview study focuses on one of the interdisciplinary methods 
of a qualitative scientific method based on the life story, oral history. Person shares his 
memories of the specific era, process or personality of the past with the interviewer. The 
study introduces the origin and development nowadays commonly used methods of scientific 
research in the Czech academic environment and also its establishment in the world. The 
article focuses on the methodological process and also on one of the questions currently being 
discussed in the methodology of oral history, insider and its influence on the process of 
interviewing. 
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Úvod 

Vývoj lidské společnosti neprocházel zřejmě v žádném historickém období natolik 

skokovým vývojem, jako tomu bylo ve dvacátém století. Poslední století druhého tisíciletí 

přineslo dva světové válečné konflikty, které pro Evropu a její obyvatele znamenaly počátek 

konce dominantního postavení v rámci historického vývoje. Změny politického, 

ekonomického i hospodářského charakteru měly samozřejmě neoddiskutovatelný význam pro 

společnost, která byla šokována masovým vražděním ve jménu nacionalismu, rozdělením na 

dva ideologicky odlišné světy a zároveň se stále učila, jak být tzv. moderní společností. 

Vědecké a technické pokroky značně předstihly v některých oblastech lidské chápání. 

Heterogenní společnost si začala uvědomovat potřebu poznávat svou každodenní realitu 
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způsobem, který se značně diferencoval od dosavadních zvyklostí. Doposud byly dějiny 

psané z pohledu elit a vítězů, vyzdvihovaly se úspěchy dosažené na bojištích nebo na 

politických kolbištích. Ženy, nižší sociální vrstvy, různé profesní, náboženské nebo sexuální 

skupiny či etnika zůstávala mimo hlavní proud bádání.1 Dvacáté století kromě hrozby 

jaderného konfliktu ve 44 let trvající proxy válce, kterou výstižně charakterizoval francouzský 

filosof a politolog Raymond Aron výrokem „mír nemožný, válka nemyslitelná“2 přineslo 

zjištění, že ne všechny procesy se dají poznat kvantitativně, že lidská společnost je 

nekompaktní, složitý organismus, který nelze charakterizovat na základě grafů a tabulek, že 

nabízí pro studium více než konflikty mocností, panovníků nebo politických struktur. Do 

tohoto prostředí přicházejí společenské vědy, které slovníkem ekonomie řečeno, využívají 

mezery na trhu, započínají studium člověka prizmatem sociologie, kulturní a sociální 

antropologie či soudobých dějin. Za novátora v tomto směru lze považovat první 

sociologickou školu ve Spojených státech amerických chicagskou školu, která se proslovila 

ve dvacátých letech dvacátého století v souvislosti s výzkumy zaměřenými na prohloubení a 

pochopení přeměn společnosti z tradičního společenství (Gemeinschaft) na tzv. moderní 

společnost (Gesellschaft) dle rozdělení německého sociologa Ferdinanda Tönniese.3 

Průmyslové racionální organizace žijící ve městech, stavící na individualismu, 

sekularizovanosti a slabších sociálních vazbách, to vše v pomyslné opozici k pospolitosti, se 

začal věnovat právě tento myšlenkový sociologický proud na půdě univerzity v Chicagu. 

Sociologie města s jeho specifickým způsobem života i funkcemi, urbanizace, odlišné sociální 

i profesní struktury a další jevy související s rozvíjející se společností městského typu (např. 

kriminalita, prostituce, chudoba, rasismus) se staly hlavními tématy kvalitativně zaměřeného 

výzkumu.4 Změny v předmětu bádání, použitých metod a přístupech se netýkaly pouze 

sociologie, ale také vědy historické, která upouštěla od univerzitní historie, exaktního 
                                                 
1 IGGERS, Georg. G. Dějepisectví ve 20. století: Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. 2002. s. 36–41. 
2 ARON, Raymond. Introduction à la philosophie de l’histoire: Essai sur les limites de l’objectivité historique. 
Paris: Gallimard, 1938. s. 521. 
3 ERIKSEN, Thomas, H. Sociální a kulturní antropologie: Příbuzenství, národní příslušnost, rituál. 2008. s. 24. 
4 Mezi nejvýznamnější díla představitelů chicagské sociologické školy patří studie z roku 1932 od Paula 
Cresseyho Taxi taneční klub, kde autor využívá etnografického popisu pro výzkum fenoménu či instituce, která 
měla své kořeny na konci devatenáctého století s masovou imigrací do Spojených států Amerických. V tanečním 
klubu si muži předpláceli tanec s mladými ženami. První etnografickou prací zaměřenou na život ve městě však 
byla „The Hobo“ od Nelse Andersona z roku 1923. Anderson představil novodobí fenomén migrujících dělníků 
(nebo také „pracujících bezdomovců“) za pomoci zúčastněného pozorování, kdy se sám stal na čas členem této 
subkultury, která začala vznikat s koncem občanské války v USA. Veteráni nenacházeli ve společnosti uplatnění, 
a proto vyhledávali sezónní práce např. na stavbách. Zprvu tento způsob života neznamenal životní styl, ale 
napovídal o těžké životní situaci z důvodu diskriminace na pracovním trhu, rozpad sociálních vazeb atd. 
Anderson tak upozornil na problematiku chudoby a bezdomovectví, jevy spojené se společností modernity. Mezi 
další proslavené studie patří např. Outsajdři od Howarda Beckera z roku 1963 popisující sociální vztahy mezi 
skupinou džezových hudebníků a také proces vzniku návyku na kouření marihuany. HENDL, Jan. Kvalitativní 
výzkum: Základní metody a aplikace. 2005. s. 78. Více k chicagské škole a antropologii města např. Václav 
Soukup Antropologie: Teorie člověka a kultury, s. 383–394. 
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zachycování významných dějinných milníků, biografií národních velikánů a tzv. makro 

historie národů. Jedním z prvních kritiků teoretické koncepce dějepisectví se stal Karl 

Lamprecht5, který již na konci devatenáctého století upozorňoval na fakt, že je nutné předmět 

historie rozšířit o studium společnosti, hospodářství a kultury. Dvacáté století tak i pro 

dějepisectví znamenalo rozsáhlou přeměnu od opomíjení pramenů osobní povahy, 

vyzdvihování objektivních archivních a písemných materiálů a zájmu o velké dějiny k interesu 

o bezprostřední, osobně prožitou minulost, ke svědectví účastníků událostí a procesů. 

Všechny tyto aspekty měly zásadní důležitost pro formování nové kvalitativní techniky 

a posléze metody, orální historie.  

Vznik a vývoj metody orální historie 

Vznik orální historie lze zasadit do třicátých let dvacátého století Spojených států 

amerických, kde historik a žurnalista Allan Nevins přišel s myšlenkou založení organizace, 

která by systematicky mapovala životy významných Američanů (decision makers) působících 

v kulturním, hospodářském či společenském prostředí. První orálně historické centrum bylo 

založeno Nevinsem v roce 1948 společně s jeho žákem, Louisem M. Starrem, při 

Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Druhý proud orální historie vzešel z již vzpomínané 

Chicagské školy. William Thomas byl v určitém slova smyslu radikálnější a nespokojil se 

pouze se studiem tzv. elitních vrstev společnosti, ale zajímal se o nižší společenskou vrstvu 

amerických velkoměst. Pod heslem „Opusťte knihovny, vzhůru do terénu!“ vyzýval k realizaci 

výzkumu v ulicích. Jeho dílo Polish Peasant in Europe and America6, které napsal společně 

s polským výzkumníkem Florianem Znanieckim, se stalo stěžejním nejen pro tento obor, ale 

v zásadě i pro etnologii a další společenské vědy, které využívají k interpretaci společnosti 

biografického výzkumu. Thomas a Znaniecki položili základ myšlence tzv. životních příběhů 

(life stories), které se staly protikladem k tradičním, akademicky psaným dějinám. Třetím 

významným milníkem pro rozvoj této kvalitativní metody se stal soubor projektů financovaný 

vládou Spojených států amerických v době Velké hospodářské krize ve třicátých letech 

                                                 
5 Německý historik Karl Lamprecht se jako jeden z prvních historiků na konci devatenáctého století zabýval 
kulturními a hospodářskými dějinami, které co do jejich obsahu a významu považoval za důležitější oproti 
dosavadnímu proudu dějin elit, osobností a politiky. Dílo Deutsche Geschichte (Dějiny Německa) vycházelo 
mezi lety 1891–1901 a na jeho základě se proti Lamprechtovi vytvořila „opozice“ historiků, kteří nesdíleli názor 
Lamprechta o nutnosti změny v historickém bádání a stále prosazovali tzv. klasický historismus. Tento spor na 
vědeckém poli historie je znám pod názvem „spor o Lamprechta“. IGGERS, Georg. G. Dějepisectví ve 20. 
století: Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. 2002. s. 36–41. 
6 ZNANIECKI, F., THOMAS, I. W. The Polish Peasant in Europe and America: A Classic Work in Immigration 
History. s. 152. 
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dvacátého století, kdy se pořídily tisíce záznamů vzpomínek různých profesí, etnik či regionů. 

Výsledky tohoto výzkumu jsou doposud uloženy v Kongresové knihovně ve Washingtonu.7 

Třetím směrem v bádání využívajících vzpomínek očitých svědků se stala tzv. labour 

history a obecně zájem o sociální dějiny ve Velké Británii. Na počátku sedmdesátých let 

věnovala pozornost orální historii televizní a rozhlasová stanice BBC, která navázala na 

úspěšný projekt vysílání životních příběhů prostřednictvím rádia. V dalších státech jako 

v Itálii nebo Německu se museli nejen badatelé potýkat s minulostí fašistického 

a nacistického režimu a svoje výzkumy orientovali na tzv. bezdějinné vrstvy společnosti.8 

Vzestup a rozšíření orální historie přišlo ve středoevropském prostoru v osmdesátých 

a devadesátých letech dvacátého století s pády diktátorských a totalitních režimů. 

Orální historie v českém prostředí 

V české, resp. československé vědecké obci došlo k výraznému zpoždění, co do 

používá nových metodických postupů spojených s postmoderním pojetí badatelské činnosti. 

Stalo se tak především z politických důvodů, kdy socialistický režim neumožňoval přílišnou 

výměnu informací a zažité, osvědčené postupy nebylo relevantní měnit. Se změnou 

politického systému souvisely změny v mnohých oblastech, především pak v postupné 

přeměně myšlení, přibližování se trendům nejen na poli badatelském, ale i ekonomickém, 

kulturním atd. 

Pomyslným průkopníkem, propagátorem techniky a posléze metody v českém či 

československém prostředí je Miroslav Vaněk, který se o obor začal zajímat v souvislosti 

s hledáním vhodné metody pro zachování a následné zpracování událostí roku 1989. Mezi 

jeho první práce zpracované metodou orální historie patří knihy Nedalo se tady dýchat: 

Ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989 z roku 1996 nebo Sto studentských revolucí: 

Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění, kterou vydal v roce 1999 

společně s Milanem Otáhalem. Následovaly další publikace především z provenience Centra 

orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (dále jen COH ÚSD)9 pod vedením 

                                                 
7 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. 2011. s. 30─34. 
8 Tamtéž, s. 34─42. 
9 Centrum orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR bylo zřízeno k 1. lednu 2000 a jeho prvním 
ředitelem se stal Miroslav Vaněk. Cílem COH je především základní výzkum, tj. zmapování a interpretace určité 
historické události, problému či fenoménu za pomoci orálně-historických pramenů. Centrum orální historie, 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Dostupné z: http://www.coh.usd.cas.cz/o-nas/. Druhou významnou institucí 
pro rozvoj a zdomácnění metody orální historie v českém prostředí se stala Česká asociace orální historie 
(COHA), která vznikla 8. ledna 2007 a jejím předsedou se stal Miroslav Vaněk, kterého ve funkci vystřídal 
Pavel Mücke. COHA si klade za cíl podporovat a prezentovat vědecké výzkumy a projekty uskutečněné 
metodou orální historie. Tento zapsaný spolek založený za účelem podpory a prezentace vědeckých výzkumů a 
projektů vedených metodou orální historie, vznikl na popud orálně-historických badatelů na 14. mezinárodní 
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pedagoga a historika soudobých dějin Miroslava Vaňka. Jeho interdisciplinární badatelský 

tým analyzoval a interpretoval v knize z roku 2009 Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. 

mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence více než 

100 životních příběhů a zabýval se otázkami všedního dne a každodennosti, regionálními 

dějinami, tématy spojenými se soudobými dějinami a dějinami reprezentací, studiem 

jednotlivých profesních skupin nebo sociálních struktur. Kniha se skládá jak z jednotlivých 

interpretačních studií, tak z pořízených rozhovorů. Další kniha od kolektivu autorů kolem 

Vaňka z roku 2014 Příběhy (ne)obyčejných profesí: Česká společnost v období tzv. 

normalizace a transformace se zabývá jednotlivými profesními skupinami a jejich osudy 

v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Interpretační studie se zabývají mimo 

jiné příslušníky hasičského sboru, armádou, policejními sbory nebo situací v populární hudbě 

či v pohostinství. Ke každé studii byly natočeny rozhovory s příslušníky dané profese a 

následně analyzovány a interpretovány v souladu s metodologií orální historie a zasazeny do 

historického kontextu. Publikace se tak může stát i příhodným návodem pro práci 

s životopisnými rozhovory. Sami autoři ji pak považují za své doposud nejlepší dílo 

z hlediska zpracování orálně-historických interview. V rámci COH ÚSD vznikly nejen 

publikace věnující se životopisným vyprávěním zástupců dělnických profesí a tzv. pracující 

inteligenci, která zpracovávají téma reálného socialismu z pohledu tzv. obyčejných lidí10, ale 

také pohled jiné části společnosti na období socialismu v Československu, např. 

komunistických funkcionářů nebo příslušníků disentu, např. mimo jiné v knize Miroslava 

Vaňka a Pavla Urbáška z roku 2005 Vítězové? Poražení? Životopisná interview nebo Mocní? 

a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie 

životopisných interview z roku 2006 od Vaňka. Badatelské počiny zástupců orální historie 

v rámci české historiografie byly oceněny mimo jiné i ojedinělou nabídkou nakladatelství 

Oxford University Press. Autoři Miroslav Vaněk a Pavel Mücke vydaly v roce 2016 tomto 

                                                                                                                                                         
konferenci orální historie (International Oral History Association Conference) konané v Sydney v červenci 2006, 
kde v panelové diskusi o národních asociacích padl dotaz na možné vytvoření národní asociace také v České 
republice. Mezi její aktivity patří např. pořádání každoročního setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci 
(v roce 2017 se koná již 16. ročník), kde se dostane zpětné vazby začínajícím badatelům na své projekty, 
diplomové či disertační práce vedené touto metodou, dále organizuje přednášky nejen orálních historiků, 
naposledy v dubnu 2017 Alessandra Portelliho a Indiry Chowdhur nebo vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou 
práci, ve které studenti základních, středních i vysokých škol pracovali s životopisnými rozhovory a přiblížili se 
tak práci orálních historiků. Česká asociace orální historie. Dostupné z: http://www.coha.cz/. 
10 Tzv. obyčejného člověka Miroslav Vaněk považuje za příslušníka profesní či sociální skupiny, které nejsou 
hlavními hybateli dějinných událostí z pohledu tzv. velkých dějin, resp. dějin psaných ze shora. Lidem, kteří 
nestáli v pomyslném bitevním poli, ale bezprostředně prožívali důsledky rozhodnutí tzv. elit a museli myslet 
v dobách míru, politické nestability i války na každodenní činnosti, je přisuzováno adjektivum „obyčejní“. Bez 
těchto „obyčejných“ dnes nemůžeme nalézt skutečný smysl politických či válečných důsledků pro danou zemi, 
národ či sociální skupinu. Miroslav, VANĚK, Lenka, KRÁTKÁ (ed.). Příběhy neobyčejných profesí – Česká 
společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha 2014. s. 2–10. 
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světově uznávaném vydavatelství knihu Velvet Revolutions: An Oral History of Czech 

Society, která analyzuje a interpretuje více než 300 orálně-historických interview, skrze nichž 

podává svědectví tzv. obyčejných lidí na dobu druhé poloviny dvacátého století. Autoři 

popisují proměny hodnot v československé společnosti v éře tzv. reálného socialismu, které 

následně komparují s hodnotami společnosti po ekonomické a demokratické transformaci. 

Záměrně využívají plurálu revolutions z důvodu přeměny a zdánlivě malých revolucí 

v každém obyčejném člověku, které se odehrávaly v nesčetných oblastech, např. vztahu ke 

svobodě, hodnoty práce, rodiny, vzdělávání nebo volného času. Nejnovějším badatelským 

počinem z COH ÚSD je kniha od Lenky Krátké z roku 2017 Domovský přístav Praha: 

československá námořní plavba v letech 1948 až 1989, ve které se autorka věnuje dosud 

nepříliš známému tématu československých plaveb a národní lodní dopravy v době 

socialismu za použití archivního výzkumu v kombinaci s orálně-historickými rozhovory 

námořníků v československých službách. 

Orální historii pro její interdisciplinární charakter využívají nejen soudobí historici a 

historičky, ale badatelé a badatelky z oborů etnologie a etnografie, sociologie nebo 

politologie. Tento metodický postup je uplatňován v případě etnologie ve výzkumech, ve 

kterých se stává zdrojem informací o zkoumaném problému narativní vyprávění. Využívá se 

nejen v bádání o tradiční lidové kultuře, ale umožňuje proniknout do tzv. žitého všedního 

světa aktérů a jejich zkušenostem, které jsou nezbytné pro pochopení, popis i intepretaci dané 

kultury.11 V případě etnologie či sociologie, obecně v biografickém bádání, se pro narativní 

formu textů využívá různé terminologie, např. výše používaný životní příběh či historie, 

životopisná vyprávění, orální biografie či autobiografická a osobní narativa, přičemž se práce 

badatelů neomezuje pouze na vlastní vyprávění pamětníků, ale k objektu zájmu patří i tzv. 

ego dokumenty a narativní texty.12 Ve stejné době, tj. v devadesátých letech, kdy Miroslav 

Vaněk objevil orální historii, se Zdeněk Konopásek, významný český sociolog, začal zajímat 

o životní příběhy pro sociologický výzkum. V publikaci, kterou editoval Konopásek, z roku 

1999 Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu sociologický projekt 

SAMISEBE prostřednictvím biografického výzkumu představuje pohledy sociologů a 

socioložek na dobu tzv. státního socialismu. Účastníci projektu vytvořili vlastní autobiografie 

a vyzkoušeli na sobě samých možnosti i limity biografického výzkumu. V sociologické vědě 

jsou rovněž průkopnicemi narativního vyprávění Olga Šmídová (např. z roku 2001 Němci 

                                                 
11 NOSKOVÁ, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 
2007. s. 27, 28. 
12 KREISSLOVÁ, Sandra. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých 
Němců. 2013. s. 56, 57. 
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v českém, Češi v německém zrcadle či Obraz první republiky v kolektivní paměti českých 

Němců z roku 2004), která se v rámci svého odborného zaměření věnuje kvalitativním a 

kombinovaný metodám v sociologickém výzkumu nebo Barbora Spalová (např. nejnověji v 

Rodinné paměti z pohraničí: Familiarismus v pohledu do minulosti z roku 2013; Bůh ví proč. 

Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách z roku 2012) 

zabývající se antropologií křesťanství či sociální pamětí. Mezi zásadní periodika, ve kterých 

mají autoři a autorky možnost publikovat své poznatky z kvalitativního typu výzkumu 

uskutečněného biografickou metodou, patří Biograf – časopis pro kvalitativní výzkum, 

vycházející pravidelně od roku 1994. Jedním z příkladů etnologické práce, která staví na 

orálně-historických/biografických interview je publikace z roku 2007 od Jany Noskové, 

v současné době působící na Etnologickém ústavu AV ČR, Reemigrace a usidlování 

volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Nosková využívá dvou 

analogických metod – biografické a orálně-historické. V teoreticko-metodologické části 

představuje jejich historický vývoj a především se zamýšlí nad totožnými prvky obou metod 

i nad jejich specifiky. Mezi další výzkumníky a výzkumnice využívající metody s narativním 

vyprávěním patří i etnoložka Sandra Kreisslová. Biografickou či orálně-historickou metodu 

dlouhodobě využívá v bádání týkající se Němců v českých zemích ve druhé polovině 

dvacátého století, např. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických 

vyprávění českých Němců z roku 2013 a dále ve zpracovávání otázky každodennosti na česko-

rakouské hranici, např. ve společné studii s historikem Davidem Kovaříkem Die Entwicklung 

des Eisernen Vorhangs im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet und seine Präsenz in den 

Erinnerungen der Bewohner auf der tschechischen Seite13 z roku 2015. Orální historií pro 

etnologický a etnografický výzkum se také ve svém odborném zaměření zabývá slovenská 

etnografka a folkloristka Hana Hlôšková, která se např. v rámci konference Etnolog v teréne 

ve slovenské Banskej Štiavnici v roce 2016 zamýšlela nad problematikou etiky a metodiky 

orální historie v rámci etnografického výzkumu. 

Česká orální historie se po roce 1989 začala díky zájmu badatelů a badatelek ze 

zmíněných vědních disciplín etablovat mezi četně využívané metody i díky zintenzivněnému 

interesu o zachycování lidských svědectví, paměti a vzpomínek různých sociálních, etnických 

či profesních skupin. Její nespornou výhodou je i mimo orálně-historických projektů 

uskutečňovaných ve vědeckých ústavech i silné institucionální, metodologické a technické 

zázemí a také aktivní vystupování zástupců české orální historie v mezinárodních 

                                                 
13 Vývoj železné opony na česko-rakouské hranici a její přítomnost v paměti obyvatel české strany hranice. 
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institucích.14 Institucionální zakotvení nejen v rámci vědeckých pracovišť, ale také ve formě 

výukových programů na vysokých i středních školách a snahy vysokoškolských pedagogů 

předat budoucím či začínajícím badatelům znalosti o této mnohostranně využitelné metodě. 

Za všechny lze uvést obor Orální historie – Soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy, kde si studenti osvojují teoretické i praktické dovednosti z oboru, dále 

např. obor Hospodářská a kulturní studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 

univerzity v Praze, v rámci něhož se posluchači seznamují se základy orálně-historického 

výzkumu, které následně aplikují v projektech týkající se např. výzkumu etnických minorit 

nebo urbánní antropologie. 

Orální historie na pomezí metody a techniky 

Byť je ve středoevropském prostředí orální historie relativně novým oborem, metodou 

i technikou v jednom, zažívá renesanci z mnoha důvodů. Za prvé se jedná o metodu/techniku 

interdisciplinárního charakteru, která svým metodickým postupem umožňuje použití 

v různých oblastech bádání, od příběhů profesních skupin přes folkloristiku k dějinám 

institucí. Ke společným jmenovatelům výzkumů prováděných orálně-historickou metodou 

patří snaha o poznání dosud neprobádaných, neidentifikovaných témat v minulosti, ke kterým 

existují svědci, a zároveň se nedostává pramenů archivní povahy. Ustálená metoda 

kvalitativního výzkumu je založená na dialogu mezi narátory15 a tazateli. Za stěžejní lze 

považovat nahrávku celého interview. Pamětníci jsou přímými svědky dějinných událostí, ale 

i běžných okamžiků života – každodennosti. Orální historie se snaží zaměřit svou pozornost 

právě na příběhy lidí z řad široké veřejnosti a dát tak hlas těm, kteří v klasickém pojetí dějin 

nemají možnost se vyjádřit. Jejich hlas, tj. vzpomínky, názory, pocity jsou pak analyzovány 

a interpretovány v souladu s dobovým kontextem. Tento přístup k historickým tématům dává 

možnost vidět věci v pozadí, tzv. malé dějiny. Elity z různých oborů a sfér lidské činnosti a na 

druhé straně jejich odpůrci mají vždy možnost do jisté míry promlouvat do dějin. Skupina 

stojící mezi nimi, většinová společnost, nikoliv. Orální historie se snaží svou specifickou 

metodou zachovat příběh; příběh každého člověka je pro ni přínosným a především 

neopakovatelným svědectvím určité doby. Reflektuje tak individuální prožitky, dějiny psané 

zdola, rozměr každodennosti apod. Orální historie je specifická i tím, že v rámci ní dochází ke 

vzniku nového historického pramene, který je výsledkem interakce mezi tazateli a narátory. 

                                                 
14 COHA v červenci 2010 pořádalo v Praze XVI. Mezinárodní konferenci orální historie (International Oral 
History Conference). V Brně únoru 2017 se již po páté konala konference příznivců orální historie 
s mezinárodním zastoupením pořádaná COHA. 
15 Narátor je specifické označení pro pamětníka, který vypráví svůj životní příběh. 
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Samotný rozhovor je veden tazatelem, který je předem obeznámen s osobností 

a životem narátora. Rozhovor je veden formou navozených otázek. Projekt zpracovávaný 

touto metodou by měl spojovat tři časové složky – přítomnost, kdy se rozhovor pořizuje, 

minulost, o níž se vypráví, a budoucnost, pro kterou by měl být přínosem. V interview orální 

historie by měly zaznít alespoň v hrubých rysech důležité mezníky narátorova života, na 

jejichž základě se sestaví jeho biogram. Životní příběh ukazuje celek a sami pamětníci tvoří 

témata pro analýzu. V další fázi rozhovoru by mělo dojít k rozvíjení témat nabídnutých jak 

narátorem, tak tazatelem16. Diskutabilní je poslední fáze, která slouží k objasnění nesouladu 

mezi vyprávěním a informacemi z literatury či jiných primárních a sekundárních zdrojů 

většinou psané povahy, tzv. fáze sporu, která ovšem není českými orálními historiky 

doporučována, a to z toho důvodu, že tazatel fakticky zpochybňuje jeho upřímnost, 

pravdomluvnost a především jeho paměť a vzpomínky. Zastáncem fáze sporu je např. 

německý historik a filosof Alexander von Plato, který se domnívá, že konfrontace narátora 

může vést ke snazšímu odmítnutí viníků či přílišné identifikaci s oběťmi ze strany tazatele.17 

Samotný rozhovor je velice ovlivněn vztahem tazatele a narátora. Roli zde hrají např. věk 

a gender, chování a vystupování tazatelů, zájem o narátory apod. 

Dalším specifikem orální historie je zpracování celého interview. Důležitá je kvalita 

a autentičnost nahrávky, která je pak podrobena doslovnému přepisu. Tazatelé musí zpracovat 

protokol, záznam o rozhovoru, kde lze nalézt podrobný popis obsahu a průběhu rozhovoru se 

všemi jeho odchylkami; mimoslovními projevy narátora, témata pro další setkání, rozebírané 

okruhy, neobvyklé události apod. Protokol slouží dalším výzkumníkům, kteří by chtěli využít 

rozhovor, aby měli jisté povědomí o okolnostech natáčení rozhovoru. Doporučované je také 

nahrát si prvotní dojmy, nápady, postřehy z rozhovoru, které mohou být přínosné právě při 

zpracování protokolu. Orální historie klade důraz i na etickou a právní rovinu svého výzkumu 

v souladu s Etickým kodexem České asociace orální historie18 (v případě používání orálně-

historické či biografické metody se etnologové řídí Etickým kodexem České národopisné 

společnosti19), proto je zapotřebí souhlas narátora s použitím nahrávky k účelu výzkumnému 

projektu. 

V odborných kruzích se často diskutuje o objektivitě orální historie, především, zda je 

možné věřit ústním pramenům. Alessandro Portelli ve své eseji What Makes Oral History 

                                                 
16 Tazatel si předem připraví otázky/témata k interview dle svého badatelského záměru. 
17 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. 2011. s. 152, 
153. 
18 Etický kodex COHA. Česká asociace orální historie [online]. [cit. 12. 5. 2017]. Dostupné z: 
<www.coh.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Eticky-kodex-COHA.pdf>. 
19 Etický kodex. Česká národopisná společnost [online]. [cit. 12. 5. 2017]. Dostupné z: 
<http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/o-nas/eticky-kodex-cns>. 
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Different20 pokládá paměť za aktivní proces tvorby významů. Skrze proces paměti se orální 

historie zabývá tím, co lidé dělali i co chtěli dělat, v co věřili, že chtěli dělat a jak svůj život 

hodnotí s odstupem času. Namítá, že ani písemné prameny nemusejí být stoprocentně 

objektivní a vždy mohou být zpochybnitelné. S tím souhlasí např. americká historička Alice 

M. Hoffman, která shledává výhody orální historie interview oproti psaným zdrojům v jasně 

deklarovaném autorství, v otevřenosti a „svěžesti“, jež jsou typické pro konverzaci. Kritici 

orální historie zpochybňují validitu a reliabilitu vedeného výzkumu především kvůli 

omylnosti lidské paměti. Hoffman chápe spolehlivost jako shodu, se kterou člověk vypráví 

ten samý příběh o těch samých událostech při různých příležitostech. Platnost uchopuje jako 

míru shody mezi záznamem o události a události samotné zaznamenané v jiném primárním 

zdroji. 

I v současné době lze rozeznat několik trendů v rámci orální historie vycházející 

z původních záměrů otců zakladatelů; bádání o elitách společnosti, ať se jedná o osobnosti 

činné v politice či kultuře ze strany mocenského výběru nebo opozice nutné v každé formě 

státního řízení, dále o tzv. bezdějinných a vyloučených skupinách, charakteristicky etnických, 

náboženských, sexuálních nebo sociálních menšinách, o tzv. mikrohistorii (community 

history), dějinách určitého regionu, lokality, které doplňují poznání např. o historii určitého 

národního celku. Další proud by se dal nazvat záchranným, mapujícím skupiny, resp. 

jedinečné vzpomínky pamětníků, u kterých hrozí, že budou nenávratně ztraceny z důvodu 

pokročilého věku příslušníků skupiny, svědků události atd. Tento typ výzkumu však lze nalézt 

v zásadě v každém zmíněném směru orální historie a příbuzných oborů. Nejen ve vědě se 

setkáváme s tím, že pozornost vzbudí skupina/proces/jev v momentě, kdy je ohrožena její 

budoucí existence. Jistou analogií mohou být snahy o záchranu specifického živočišného 

druhu, který díky činnosti člověka je odsouzen k vyhynutí. Sice archivní materiály jsou nutné 

k poznání struktury a fungování jakéhokoli etnologického či historického tématu, ale lidská 

paměť zachová detaily, nezapsaná nepohodlná fakta pro dobu – režim, nebo jednoduše 

osobitý smysl pro životní příběh jedince. S každým zachovaným životním příběhem 

dotváříme obraz nedávné minulosti a také (nejen) nové prameny pro budoucí generace vědců. 

I proto se ve druhé polovině dvacátého století do popředí dostává význam technického 

pokroku, např. v podobě používání nahrávacích zařízení, které se staly nepostradatelnou 

součástí zaznamenávání unikátních sdělení narátorů a pamětníků. Na počátku jednadvacátého 

století, které je charakteristické turbulentními změnami nejen v oblasti technického pokroku, 

                                                 
20 PORTELLI, Alessandro. What Makes Oral History Different. In: PERKS, R., THOMSON, A. The Oral 
History Reader. 1998. s. 63─74. 
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stojí před badateli několik otázek spojených právě s technickým provedením a především 

uchováváním orálních pramenů. Alessandro Portelli21, italský etnolog, muzikolog, folklorista, 

profesor literatury a jeden ze zakladatelů bádání o paměti a jejích proměnách prostřednictvím 

orální historie, vyslovil při své návštěvě Prahy myšlenku, že zatímco audio nahrávka zahrnuje 

celý kontext, veškeré vzruchy, zvuky atd. (social events), video zabírá pouze jednoho 

z účastníků rozhovoru. Portelli v tomto ohledu připomíná, že interview vedené mezi tazatelem 

a narátorem je v prvé řadě dialogem a role v něm by měly být rovnocenné. Video (většinou) 

zachycuje narátora jako „objekt“ badatelova zájmu, vytrácí se z něj základní pravidlo, které 

by měl ctít výzkumník pracující s pamětníkem a to, že každý narátor je dárce životního 

příběhu a výzkumník by se měl chovat dle etických zásad. Tyto etické zásady mimo jiné 

přikládají význam chování tazatele, který by měl aktivně naslouchat donátorovi a být 

partnerem v dialogu, nikoliv pouze pasivním přihlížejícím sledující stopáž na nahrávacím 

zařízení. Při pořizování video záznamu se často výzkumníci soustředí více na techniku než na 

samotný rozhovor a jeho obsah. I narátoři se chovají odlišným způsobem oproti již známému 

klasickému diktafonu, který v současném světě možných i zdánlivě nemožných technických 

vymožeností nepřekvapí téměř nikoho. Narátor se možná na úkor vlastních vzpomínek 

a prožitků soustředí před kamerou více na svůj zevnějšek, mimiku a gestiku. Video nahrávka 

má svůj smysl např. ve výuce, kdy slouží snímek za studijní materiál pro začínající badatele 

nebo v případě, kdy je následná analýza zaměřena na neverbální projevy nebo na 

psychologický rozbor, kde může být videozáznam pomocníkem při rozklíčování významu 

vyřčených i nevyslovených či tabuizovaných témat22 v podobě zachycení nonverbálních 

projevů, které při audio nahrávce jsou jen těžko zachytitelné v podobě tazatelových 

poznámek. Portelli dále vyslovil myšlenku, že je zapotřebí nejen kvalitní technické vybavení, 

ale i zdatný dokumentarista, který narátora neposadí např. do rohu místnosti před bílou stěnu, 

kdy toto prostředí může evokovat spíše výslech nežli dialog a přátelskou atmosféru. Struktura 

samotné videonahrávky totiž může mnohé vypovědět o záměrech natáčení, např. posadíme-li 

pamětníka před černou stěnu, divákovi podsouváme – demonstrujeme, že se jedná 

o traumatizující prožitek, na který se očekává společností přijatelná reakce v podobě soucitu 

apod. Publikum tak přejímá pouze cíl tvůrce bez vlastní úvahy nad posláním nahrávky. 

                                                 
21 Alessandro Portelli spolu s orální historičkou a archivářkou pocházející z Indie, Indirou Chowdhury, přijali 
pozvání Etnologického ústavu AV ČR a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR k přednáškám věnovaným paměti 
a kultuře i orální historii. Přednášky proběhly v dubnu 2017 v Knihovně Kabinetu hudební historie 
a v přednáškové místnosti Fakultu humanitních studií na Veleslavíně. 
22 VANĚK, Miroslva, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. 2011. s. 178. 



Kulturní studia • 1/2017  

 

 
90 

Existence insiderství v orálně-historickém výzkumu 

Obecně bývá společenským vědám vytýkána, nejen z řad vědců z exaktních disciplín, 

nízká objektivita bádání, která je dána používanými metodickými postupy. Stále se řeší 

validita a reliabilita provedeného výzkumu v těchto společenských či humanitních oborech, 

které ovšem mají oproti matematice či fyzice zcela odlišný předmět zkoumání, tj. člověka 

a jeho chování, jednání v systému, společnosti. Stejně je tomu v případě orální historie, u 

které se zpochybňuje právě její „exaktnost“ z důvodu použité techniky dotazování či 

vypravování a následné práce s objektem výzkumu, lidskou pamětí. Kritici mnohdy opomíjí 

skutečnost, na kterou upozorňuje např. Alesadro Portelli, že i archivní materiály byly 

vytvořené člověkem a jeho vztahem k tehdejšímu ideologickému systému, osobním názorům 

či momentálnímu psychickému rozpoložení.23 Na tuto diskuzi do jisté míry navazuje jedna 

z otázek, která nabývá na aktuálnosti, insiderství v kvalitativním vědeckém přístupu. Metoda 

orální historie se stále častěji využívá nejen ve vědecké sféře, ale i ke zpracování např. 

diplomových prací zabývající se nikoliv pouze historickými tématy. Zvyšuje se tím její 

využití a badatelé a badatelky zkušení i začínající mají zájem o rozmanitou škálu témat 

mnohdy vycházející z jejich osobního života. Na tomto místě bych připomněla slova 

Miroslava Vaňka24, že v orální historii snad ani nejde předstírat, že se jedná o badateli či 

badatelce vzdálené téma. Domnívám se, že v každé vědecké činnosti se zabýváme svým 

předmětem zájmu, ať už za ním stojí rozdílné příčiny. Shledávám však rozdíl v zaujetí pro 

téma, ve kterém není tazatel v případě orálně-historického rozhovoru tzv. od fochu, anebo ve 

zpracování předmětu bádání, v jehož prostředí se výzkumník či výzkumnice pohybuje 

i v rámci svého soukromého nebo profesního života. Následující odstavce přinášejí některé 

z překážek i zjištěných výhod insiderství zmíněného druhého typu. 

Výzkumník je vždy součástí výzkumu a v případě orální historie je spolutvůrcem 

pramene použitelného pro další badatele i nová témata. Svými názory, myšlenkami, 

zkušenostmi i hodnotami ovlivňuje průběh i výsledek svého bádání a ne jinak je tomu při 

vedení rozhovoru, kdy je tazatel součástí určité skupiny lidí, spojené společnými zájmy, 

postoji, způsobem života apod. Pro exaktní vědy nepřípustné, vždyť biolog se nemůže stát 

součástí hnízda nebo mraveniště, ten pozorujeme daný systém zvenku, bez jakéhokoli sebe 

zapojení. U historika, etnologa nebo antropologa je v zásadě možné použít podobných metod, 

                                                 
23 PORTELLI, Alessandro. What Makes Oral History Different. In: PERKS, R., THOMSON, A. The Oral 
History Reader. 1998. s. 63─74. 
24 Miroslav Vaněk se ve svém příspěvku s názvem Teorie a praxe OH: malé ohlédnutí za padesáti lety 
organizované orální historie ve světě a dvaceti lety její existence v ČR v rámci V. Mezinárodní konference orální 
historie uskutečněné v Brně v únoru 2017 zabýval nejen otázkou insiderství v orálně-historickém výzkumu, ale 
např. vztahem orální historie a demokratizace, svobody, revolučnosti a ideologie nebo svobody. 
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např. ve formě nezúčastněného nebo dokonce, eticky diskutabilního, skrytého pozorování či 

bádání v archivních pramenech. Přesto vědci z oborů, zabývající se sociální realitou, preferují 

přístup, kdy jsou součástí výzkumného vzorku. Sami vytvářejí nebo jsou spoluautory nového 

pramene z jediného důvodu – porozumět lidskému chování, jednání, společenským procesům. 

Role tazatele bývá v metodologických příručkách popisována jako „postup 

zasvěceného motivátora, profesionála seznámeného se zkoumanou problematikou, 

psychologa zvládajícího naklonit si „srdce dotazovaného“ i partnera v rozhovoru.“25 Ovšem 

role tazatele v pozici člena skupiny, tj. insidera, je v mnoha ohledech složitější. Ano, tazatel-

insider by měl být lépe srozuměný s procesy, zásadami, hodnotami skupiny než tazatel stojící 

mimo ni, ale již zde se může objevit sporný bod – do jaké míry by měl být tazatel připraven. 

Tazatele disponujícími pouze obecnými znalostmi o tématu napadnou v průběhu interview 

otázky, které plynou z jeho vlastní neznalosti a mohou být analogické s dotazy, jež si bude 

klást např. čtenář. Svým zájmem se stává i lepším partnerem v dialogu s dotazovaným. Na 

druhé straně insider se může vyvarovat elementárním dotazům a své znalosti využít k tomu, 

aby se v tématu dostal pod povrch věci. Kromě toho by pro insidera neměla být cizí 

používaná terminologie, která by mohla bránit neznalému tazateli v porozumění. 

Další rozdíl v obou přístupech shledávám v emocionální složce rozhovoru. Tazatel se 

mnohdy stává terapeutem či důvěrníkem, kterému narátoři svěřují svá tajemství, citlivé 

okamžiky ze svého života atd. Tím, že se insider pohybuje ve skupině, zná i některá „veřejná“ 

tajemství jejích jednotlivců, ví, jaký status má jedinec ve společnosti. Z této příčiny může 

dojít k situaci, že narátor není příliš sdílný při sdělování svého životního příběhu, a to 

z několika důvodů. Může se domnívat, že osobní historii tazatel-insider zná a není nutné ji 

vykládat na nahrávací zařízení, nebo nechce pro něho bolestivé, choulostivé momenty 

oživovat před známým člověkem. Mnohdy lidé sdělí neznámému člověku více, patrně právě 

z důvodu neznalosti jeho osoby. 

Sporný bod nalézám i v samotném tématu rozhovoru. Insider je někdy až příliš zatížen 

svými osobními postoji a oprostit se od svých přesvědčení bývá mnohdy velice obtížné tím 

spíše, když naprosto nesouhlasí s narátorem. Dojde-li na sporné téma, tazatel-insider by měl 

být schopen vymanit se ze svého pohledu. Naproti tomu tazatel či tazatelka „laik“ nezatíženi 

svými stanovisky mohou nalézt jiné významy ve výpovědi narátora, jež pro insidera zůstanou 

skryté, protože mnohdy není schopen ustoupit ze svého stanoviska. Zde narážíme na výše 

zmíněnou míru objektivity interview. Na druhé straně by poučený, vyškolený pracovník, který 

si je vědom možných úskalí tohoto typu rozhovoru, měl být schopen zachovat profesionální 

                                                 
25 VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. 2011. s. 135. 
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přístup nejen k samotnému obsahu slov narátora, ale i osobně dotazovaného a jeho postojům 

a názorům. 

Výhodou insidera je schopnost oslovit vhodné narátory pro svůj badatelský záměr. 

Jedná-li se o specifickou skupinu lidí (subkulturu), může být pro tazatele obtížné se v ní 

orientovat a osloví tak nezkušeného nebo nového člena, který má pouze zdánlivě co říci 

k tématu. Insider ví, jaké osobnosti skupina zahrnuje, jakého požívají statusu v rámci ní i ve 

společnosti obecně. Do jisté míry zná i jejich postoje a může tak v případě, že se v roli 

badatele bude snažit o co největší míru objektivity, vhodně zvolit celý vzorek výzkumu, 

řečeno slovy statistiků. Zde se nabízí otázka tzv. motivační relevance, co bylo hlavním 

důvodem pro souhlas s pořízením interview. Za příklad mohu uvést vlastní zkušenosti 

s projektem, kdy se stalo hlavním motivátorem k souhlasu téma, tj. kynologie, dále tzv. 

biografická relevance, protože až na dvě výjimky jsem se jako tazatelka s pamětníky osobně 

dobře znala. Téma bylo relevantní i pro samotné dotazované, protože v něm spatřovali 

příležitost pohovořit o své zálibě, způsobu života, profesi atd. Na druhé straně docházelo 

k tomu, že prvotní nadšení po krátké době vyprchalo a narátoři nevěděli, jakým směrem se ve 

vyprávění dál ubírat. Pozici insidera v tomto momentě shledávám výhodnou, protože ze svých 

zkušeností vím, jaká témata jsou v rámci skupiny probírána nebo jakým není věnována 

pozornost a návodnými otázkami může posunout vyprávění dále. 

Problematická se jeví i pozice mladých výzkumníků, kteří přicházejí do jim známého 

prostředí nikoliv z pozice člena skupiny, ale badatele. Věkový rozdíl mezi insiderem 

a narátory může být překážkou v již samotném kontaktování potenciálních dotazovaných, 

protože z jejich strany se mnohdy považují za starší a zkušenější a tedy kompetentní posoudit 

vhodnost tématu apod. Tím, že prožili pro badatele relevantní období, se staví do role experta 

a snaží se insidera poučit o správnosti jejich pohledu na věc i s ohledem na věkový rozdíl. 

Narátor vystupuje z pozice autority, která ne vždy naslouchá mladšímu členovi skupiny 

a badateli v jedné osobě. Další překážkou v bádání o tématu, jež je výzkumníkovi vlastní, je 

gender. Mladá žena badatelka má v tomto prostředí složitější pozici jednak vzhledem k věku, 

jednak i z důvodu, že staršími muži-narátory nemusí být shledána za způsobilou ke 

zpracování tématu. 

Všechny výše zmíněné výhody i negativa pozice insidera-tazatele se dají přeměnit 

v opak. Neobratný badatel může vystupovat nejen ve známém prostředí těžkopádně a odradí 

svým přístupem nejednoho pamětníka, a naopak pohotový a důvtipný mladý badatel si může 

svým vystupováním získat zájem i respekt pamětníka. Domnívám se, že záleží především na 

schopnosti přizpůsobit se nastalé situaci, pružně reagovat na podmínky každého jednotlivého 
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rozhovoru a být flexibilní v komunikaci s různými věkovými či profesními skupinami 

narátorů. U každého rozhovoru vedeného pro účely vědecké práce, ať u sociologického 

polostrukturovaného, etnologického biografického nebo orálně-historického, se jedná 

především o interakci mezi tazatelem a dotazovaným. Především empatie, naslouchání 

a pozornost vede k cíli v podobě kvalitního a podrobného rozhovoru. 

Úvaha namísto závěru 

Orálně-historická metoda skýtá značný potenciál vzhledem k výzvám a modernizaci 

vědy v kontextu počátku třetího tisíciletí. Veškeré oblasti lidské činnosti se musí přizpůsobit 

tzv. turbulentní době, chtějí-li obstát v éře neustálého se zrychlujícího pokroku a inovací. 

Historikové a historičky, ať již jsou příznivci vyprávěných dějin či stoupenci klasického pojetí 

historie, budou zřejmě v brzké době nuceni přikročit k využívání metody, která staví na 

životopisném a tematickém vyprávění aktérů doby. Bude třeba pracovat s očitými svědky 

událostí, protože archivní materiály budou stále podléhat zákonem stanovené lhůtě pro jejich 

zpřístupnění, ale společnost i sami badatelé a badatelky budou dychtiví po aktuálních 

tématech a zdlouhavé čekání na zpřístupnění archiválií nebude odpovídat trendu co 

nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu informačnímu nasycení čtenářů. Množství eventuálních 

i snad zdánlivě neuskutečnitelných výzkumů však pro metodu samotnou může znamenat 

ohrožení v podobě příliš volné interpretace již ustáleného metodického postupu vědecké 

práce. Orální historii lze charakterizovat jako metodu demokratického charakteru, která je 

typická velkou mírou svobody při jejím používání. Nelze o ní hovořit jako o direktivní, jenž 

neumožňuje badateli či badatelce upravit postup dle momentální situace. Na druhé straně má 

svá pravidla, doporučení a rysy, bez kterých by se nedal aplikovaný metodický postup 

považovat za orálně-historický, např. naplnění a dodržování etických zásad v podobě 

písemného souhlasu narátora s rozhovorem a jeho následným užitím, dodržení životopisného 

vyprávění v kombinaci s tematickým rozhovorem či analýzu a interpretaci v kontextu 

dobových reálií. Orální historii lze přirovnat k demokratickému systému vlády, která má 

obdobě volný systém správy oproti autoritářsky nastaveným režimům, ale má svá pravidla, 

bez jejichž existence by byla pouhým chaosem. Rovněž může být orální historie uplatnitelná 

v množství vědních disciplín, institucionálně ukotveném výzkumu i v prvotních studentských 

pracích. Nejen v posledně zmíněném případě pak může nastat situace, kdy se orální historie 

stane spíše než dobrým sluhou, zlým snem, protože kvůli nedostatečné znalosti metodického 

postupu i zkušeností práce s narátory může dojít k podcenění prostředí nebo technického 

zázemí, schopností tazatelů reagovat na neobvyklé situace v komunikaci s dotazovaným apod. 



Kulturní studia • 1/2017  

 

 
94 

K závěrečné myšlence o orální historii bych ráda parafrázovala slova Alesandra Portelliho26, 

který ve své přednášce o významu orální historie ve folkloristice poznamenal, že pomocí ní se 

snažíme rozklíčovat druhou sloku, nikoliv pouze opakující se motiv v refrénu, který je zjevný 

na první pohled. 

                                                 
26 Alessandro Portelli. Guests. Migrant music and memory in Italy. Přednáška proběhla 19. dubna 2017 
v Knihovně Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR v rámci pozvání Alessandra Portelliho 
a Indiry Chowdhury Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Etnologickým ústavem AV ČR.  
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Soužití tureckého a tatarského etnika v Rumunsku 

Martin Procházka, Michaela Drozdová 

Rumunsko je jednou z mnoha evropských zemí, kde existuje turecká minorita. Většina 

zde žijících Turků má předky již od dob, kdy jihovýchodní část Rumunska (Severní 

Dobrudža) patřila k Osmanské říši. Dnes turecká menšina tvoří 0,14 % celkové populace 

Rumunska (asi 28 000 osob). 

Není to ale pouze turecká minorita, která obývá rumunskou oblast Dobrudži. 

V 60. letech 19. století sem pod záštitou turecké (osmanské) vlády, která podporovala 

rozšíření islámu, zavítalo více než 30 tisíc Tatarů z poloostrova Krym, kteří se zde také 

usadili. Dnes jich v Dobrudže žije asi 22 000, což tvoří 0,12 % celkové rumunské populace.  

Obě zmíněná etnika ovšem mimo Dobrudžu skoro nenajdeme, obývají totiž zejména 

východní (a jediné) pobřeží Rumunska, omývané Černým mořem. Od sebe je můžeme 

rozeznat zejména vzhledem. Tataři mají totiž „asijštější“ vzezření než Turci, kteří jsou ale 

velmi podobní samotným Rumunům. Dále se dají samozřejmě rozeznat i jazykem, kterým 

mluví. 

Jazyk je pro obě etnika velmi důležitou složkou jejich identity. Tatarština a turečtina se 

od sebe sice v mnoha ohledech liší, stále jsou si tyto jazyky ale velmi podobné a zástupci 

obou etnik si navzájem dokážou s menšími překážkami rozumět. Rumunská vláda je výuce 

těchto jazyků na školách naprosto otevřena, a proto mají jak turecké, tak tatarské děti mezi 

povinnými předměty zařazen i původní jazyk svého etnika. Doma s rodiči ovšem 

v současnosti mluví nejčastěji rumunsky. Jejich prarodiče naopak rumunsky neumí skoro 

vůbec. 

Státní podpora zahrnuje i výuku 

náboženství. Hodiny islámu pro muslimy, 

stejně jako hodiny křesťanství pro křesťany 

jsou zde naprostou samozřejmostí. U Turků 

a Tatarů nejčastěji náboženství vyučuje tatáž 

osoba, která učí i jazyk svého etnika. 

Po celé Severní Dobrudži můžeme 

najít mešity, a to nedaleko místních kostelů. Křesťané a muslimové zde vycházejí bez 

problémů. Jejich vztah posílil v druhé polovině 20. století po nástupu komunismu, kdy bylo 
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nemožné provozovat náboženské obřady oficiálně a na veřejnosti. Proto si zdejší muslimové 

i křesťané domlouvali pro své modlitby a obřady společná tajná místa. 

Rumunští Turci i Tataři jsou zároveň velice hrdí na svůj původ, a proto si zejména 

v menších městech a vesnicích udržují malá muzea s tradičními nástroji, oblečením a dalšími 

předměty. Turecké muzeum se nachází například ve vesnici Cobadin a tatarské v Constanțe, 

největším městě rumunské Dobrudže. 

Jako zástupce Turků a Tatarů v Rumunsku existovala společná Turko-tatarsko-

muslimská unie (Democratic Union of Tatar, Turkish Muslims from Romania), která se 

rozpadla na Tureckou unii (Uniunea Democrată Turcă din România) a Tatarskou unii (která 

stále nese jméno původní společné unie). Obě unie vydávají vlastní časopis, který je 

v rumunštině a turečtině nebo tatarštině (podle příslušeného etnika). Existuje i jejich společné 

rádio „Radio T“, které střídá své vysílání v turečtině, tatarštině a rumunštině. V oblastní 

televizi pro rumunskou Dobrudžu je dokonce vyhrazena jedna hodina vysílacího času lekci 

tatarštiny. 

Obě etnika se zároveň společně setkávají na společných oslavách a svátcích, týkající se 

islámu. Jsou tím buď svatby, pohřby nebo události jako „sunnet“ (oslava obřízky malých 

chlapců mezi třetím a čtvrtým rokem života), dále potom tradičnější islámské svátky jako je 

například oslava konce postního měsíce Ramadánu. 
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Postřehy z putování po Vietnamu 

Andrea Štolfová 

Co si vybavíte, když se řekne Vietnam? Válku ve Vietnamu, vietnamskou menšinu 

v ČR či vietnamskou kuchyni, kterou ocení i ti nejzarytější hipstři z Krymské? 

Následující text nemá ambice na hloubkový postih vietnamské kultury, spíše je 

souhrnem postřehů třítýdenního cestování, pozorování a občasnými rozhovory s místními 

v rozmanité zemi jménem Vietnam. 

 

„Where are you from?“, oslovily nás studentky místní univerzity, které si 

procvičovaly angličtinu s turisty, kteří si užívali chladnějšího vánku v podvečerních hodinách 

na břehu řeky města Hue. „The Czech Republic“, zaznělo od nás. Vrtěly neznale hlavou. 

Nenecháváme se odradit, zkoušíme Czechia, Czechoslovakia… nic. Po chvíli snažení přijde 

na řadu překladač na googlu, přeci jen wifi chytíte ve Vietnamu úplně všude. Studentky jásají, 

naši zemi znají, jen my ji neumíme vyslovit tak, aby tomu rozuměly (ostatně jako všechno, 

dobrý den, děkuji, pho bo, bahn mi… výslovnost má velmi jemné nuance, které sluchem 

nejsme schopni zachytit, natož vyslovit). Jásot vystřídá rozporování našeho státního zřízení. 

Na světě je podle studentek jen šest republik, ta jejich, Kambodža, Laos, Severní Korea, Čína 

a Kuba. Pojmy jako demokracie a kapitalismus byly pro studentky dost neznámé. Naše 

vysvětlení je spíše neuspokojilo, jelikož přišla otázka podpásovka, a je tedy kapitalismus 

dobrý, nebo špatný? Z debaty se těžce bruslilo, studentkám nepřišlo zvláštní plně placené 

školství i zdravotnictví občany země, či ve veřejném parku vystavený ohromný 3D billboard 

s reklamou na pivo. 

 

Vietnamská vlajka (vlevo) a reklama na 
Heineken, 
Saigon. 
Archiv autorky. 
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Místní pan průvodce nám později osvětlil, že ke komunismu je cesta dlouhá 

a „abychom tu cestu zvládli, musíme udělat mezikrok ke kapitalismu“. Tak to prý hlásá 

propaganda, ale nikdo tomu nevěří… opravdu? Zmíněný průvodce projevil pokročilý zájem 

o Českou republiku a začal ji sám od sebe hledat v atlase. Po chvíli to vzdal, ukázala jsem 

tedy do středu Evropy. Průvodce vytřeštil oči a jeho prst se zabořil do středu Sibiře! Můj 

lehce zděšený výraz se po chvíli uklidnil, když vysvětlil, že jeho příbuzní dřív, v dobách 

našeho přátelství, jezdívali do ČSSR. Odkaz je dodnes hmatatelný, resp. pitelný v hlavním 

městě. Dodnes se ve Vietnamu vaří pivo Bia hoy (bia = pivo, hoy = ahoj), doteď je to jedno 

z mála točených piv za 5 000 dongů (tzn. asi 6 Kč/0,4 l), chuťově výrazně pitelnější 

v porovnání s ostatními nadnárodními značkami, hlava z toho ráno bolí stejně. 

Ve Vietnamu pocítíte stále silnou stopu po válce. Muzea odkazující se na toto téma lze 

nalézt v každém větším městě se společnou propojující linkou. Prezentují válku jen z jednoho 

pohledu – špatní Američané, zbídačení Vietnamci a neexistující Viet Cong. Pokud se vydáte 

do muzea v Saigonu, čeká vás ve venkovní expozici část koncentračního tábora 

s vypovídajícími fotkami, ze kterých se slabším jedincům může udělat výrazně nevolno. 

Venku jsou také vystavené americké vrtulníky a ostatní válečné stroje, absurdní pocit ve vás 

vyvolá „selfíčkaření“ pištících Američanek, které se s nimi nadšeně fotí. Muzeum nabízí 

i silnou výstavu fotek od slavného fotografa Roberta Capy, pomocí které si skutečně 

uvědomíte, jaká válka byla a jak se dá historie interpretovat ze zcela odlišných úhlů pohledů. 

Ten nejméně americký vám představí průvodci ve viet congských tunelech Cu Chi. Dávejte 

pozor vy, kteří trpíte klaustrofobií: málo světla, stísněný prostor, opocené zdi od 1000% 

vlhkosti, sauna na 50 stupňů. Vrcholem prohlídky tunelů je možnost si zastřílet z amerického 

samopalu. Bylo pozoruhodné sledovat typy turistů, kteří si střílení vyloženě užívali. 

Muzeum války, Saigon. 
Archiv autorky. 
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Až si budete chtít odpočinout od těžkých témat, vřele doporučuji k návštěvě 

etnologické muzeum v hlavním městě. Rozhodně má co nabídnout, udává se, že ve Vietnamu 

žije více jak sto minorit. 

Tradiční oblečení jedné z mnoha 
minorit, 
Ha Noi. 
Archiv autorky. 

 
Ovšem koho muzeum dostatečně neuspokojí, nechť se vydá na sever do oblasti Ha 

Giang ležící na hranici s Čínou a minority navštíví přímo. Nejlepší je půjčit si vietnamský 

dopravní prostředek číslo 1, motorku, a projet základní trasu Ha giang – Quan ba – Yen minh 

– Meo vac – Dong van – Yen minh – Ha giang. Odměnou je bezstarostná jízda nádhernou 

krajinou a pozorujete každodenní život místních, děti ve školách, péči dospělých o terasovitá 

políčka šplhající až do 2 000 m. n. m. Zastavili jsme jednou u skupiny místních, která 

okopávala kamenité pole kolem hlavní cesty. Stojící pán u cesty na nás začal hovořit místním 

jazykem, který zněl jako mlaskání a klapání. Místní ženy měly na sobě tradiční oblečení, 

které tvoří zejména pestrobarevné sukně a halenky. 

Rozmluva s místními, 
Ha Giang 
Archiv autorky. 
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Romantický dojem brzy vystřídal běhající mráz na zádech. Tradiční oblečení doplňují 

plastové pantofle bez ponožek (upozorňuji, že ve 2 000 m. n. m. padá teplota přes den i pod 

10 stupňů). Kamenitá pole okopávaly ženy a děti. Kdo neokopával, nosil dřevěné klády, či 

otepi roští. 

 

Běžný náklad na 
zádech, 
Ha Giang 
Archiv autorky. 

Vybízí se otázka, kolikrát týdně děti navštíví místní školu a kolikrát tahají klády po 

kopcích. Petr, absolvent oboru HKS, který nyní vyučuje v Ha noi angličtinu, nám popisoval 

osobní návštěvy škol, ve kterých není často sociální zázemí. Což může klamat projíždějící, 

kteří ohodnotí školy jako nové barevné budovy s radostně běhajícími dětmi po dvoře 

a propagandistickými plakáty a vlajkami na plotech. 

 

Obsah billboardů 
se od ČR liší, 
Ha Giang. 
Archiv autorky. 

Malé děti, které jsme potkávali, nosily na zádech menší děti. Sice se na vás smějí, ale 

hluboko v jejich očích vidíte smutek. Místní babičky již pomalu začínají brát bosá vnoučata 
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k cestě a vybírat peníze od turistů na „nové botičky“. Turisté ochotně přispívají. Je otázkou, 

za jak dlouho jich bude stát u silnice většina a práci v zemědělství se nikdo nebude věnovat. 

Přišly na mě morální výčitky, jezdím si tu na motorce, obdivuji tu nádheru, původní život, 

políčka, přírodu, nepřispívám na nové botičky, ale jako morální záplatu rozdávám pastelky… 

a za 3 dny odjedu, to nezní zrovna udržitelně. 

Bojovat proti podobnému pocitu můžete s pomocí některých cestovek, které se snaží 

o udržitelný turismus. S jednou jsme se setkali v národním parku Pho Nha. Se společností 

Oxalis jsme podnikli v malé skupině osmi turistů výlet do krasových jeskyň. Pocítili jsme 

důraz na ekologii a podporu místních prostřednictvím nákupu lokálních potravin na naše 

občerstvení. Tento model zavedli Britové, kteří převážnou část jeskyní objevili před pár lety. 

Výlet na stejném principu jsme zažili i v zátoce Bai tu long Bay (Ha long bay je již turisty 

vykořeněná) s cestovkou Ethnic travel – omezený počet turistů, podpora místních pomocí 

nákupu lokálních potravin a ubytování. 

Při několikahodinových přejezdech za turistickými atraktivitami se jako studenti HKS 

nebudete ani minutu nudit. Cesty jsou lemovány pro nás nezvyklými domy, které vypadají 

jako takové 4 patrové nudle s lomenou střechou, balustrádami, antickými sloupy, 

nezapomeňme na chromované zábradlí!, okna zásadně jen na úzkých stranách. Každý dům je 

jinak vysoký i rozdílně odsazený od silnice… jediným pojítkem je nevkus. Úzké domy jsou 

výsledkem daně z uliční čáry a také dělením nemovitosti dalším generacím, které si místo 

garáže otevřou vlastní živnost (od opravny motorek až po restauraci). Každý je tu totiž 

obchodníkem tělem i duší. 

Plynoucí krajina je kolem silnic lemována políčky s přezdobenými hřbitovními 

náhrobky. Zajímalo mě, jestli není nebezpečné mít hřbitov na poli. „Ne, proč?“, zněla otázka 

průvodce. „Po smrti se pohřbí rakev na klasickém hřbitově, po třech letech je rakev vytažena, 

seberou se z ní ostatky a přesunou se do malé truhličky, která je vložena do mohyly. Čím větší 

náhrobek, tím lepší vizitka rodiny.“ Tento úkol má na starost nejstarší syn, proto je lepší mít 

v rodině chlapce, než děvčata. 

Hřbitov na poli, 
Phong Nha 
Archiv autorky. 

 



Kulturní studia • 1/2017  

 

104 

Po náboženském vyznání Vietnamců jsem se začala pořádně pídit až po krátké 

zastávce na autobusovém odpočívadle. K mému překvapení jsou jednotlivá náboženství 

zastoupena nízkými procenty, ke křesťanství se hlásí asi 7 % obyvatel, k buddhismu cca 9 %, 

islám a další východní náboženství vždy pod procento. Nicméně na každém kroku vidíte 

nějaké obětiny, u stromů jsou vonné tyčinky, zbytky jídla, nedopalky cigaret, v chrámech 

květiny i třeba Coca Cola a cigarety. Z „obyčejného“ odpočívadla se vyklubalo křesťanské 

poutní místo, na kterém se nachází částečně vybombardovaný kostelní skvost postavený 

Francouzi. Hned za ním se staví (prý) největší křesťanský kostel, který poznáte pouze pomocí 

kříže. 

 
Poutní místo. 
Archiv autorky. 

 

Co by to bylo za terénní „výzkum“, kdybych se nezmínila alespoň krátce o místní 

kuchyni. Pro milovníky „vietnamu“ je město Hue jídelní Mekkou. Food tour jsou neuvěřitelně 

drahé (i 50 dolarů/osoba, ač polévka pho bo stojí 1 dolar). Dostanete se ovšem k jídlům, na 

které byste nenarazili, protože byste si je nedokázali objednat. Naším vrcholem byla ještě 

nevylíhnutá kachnička ve vejci, které se nejprve uvaří ve vroucí vodě, pak jej rozklepnete 

a vyjíte lžící to nejjemnější maso pod sluncem. Někdo se může nad předchozí větou 

pohoršovat, ale během cesty po Vietnamu jsem zjistila, jak výrazně je jídlo determinováno 

kulturou. Švýcarský pár, který nás odsoudil, že jsme kachničku snědli, posléze přiznal, že 

koňskému masu se u nich doma nic nevyrovná, a jak se rozvášnila švýcarská vegetariánka, 

„maso nepozřu, ale tomu koňskému, tomu neodolám nikdy“. U gurmánských zvláštností bych 

ještě zůstala a zmínila jednu kuriozitu města Hoi An, a to sépii plněnou vepřovým masem 

(je to moc dobré!). 
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Sépie plněná vepřovým 
masem, 
Hoi An. 
Archiv autorky. 

 

Mléčné výrobky tu neočekávejte, krávy se tu nechovají na mléko. Jediná značka sýru 

je tu zastoupená „taveňákem Veselá kráva“. Kdo se zaradujete a objednáte si banh mi 

(bagetu) with cheese, počítejte s tím, že vám do ní nalámou jeden taveňákový trojhránek! 

Přímo pochoutka! Milovníky kávy čeká ovšem ve Vietnamu nový zážitek. Místní káva je 

vynikající a chuťově zcela odlišná než všechny napražené Afriky a Střední Ameriky, na které 

jsme u nás zvyklí. Mléko si do kávy můžete přidat také, avšak pouze kondenzované! Vřele 

doporučuji pít ve vlhkých horkých dnech s ledem, je to přímo první pomoc proti točení hlavy. 

Po návštěvě Vietnamu si buď jako jezdec zamilujete motorku, nebo ji jako chodec 

budete proklínat. Rozhodně je to ten nejdůležitější dopravní prostředek v zemi. To znamená, 

že když ve městě žije 10 milionů lidí, je v něm také 10 milionů motorek. 

 
Na přechodu nám skočila zelená… 
přecházíme! 

Autorka objevuje Ha Giang na motorce. 
Archiv autorky. 
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Po prvních dnech strávených v Saigonu jsem došla k závěru, že místní již ztratili 

schopnost chůze a jen jezdí na motorkách. Přejít silnici bylo nemožné. Přechody pro chodce 

existují, jsou u nich i světla, ale zásadně na chodcovu zelenou jezdí víc motorek ze všech 

směrů než na jeho červenou. Taktika přecházet s místními v hloučku a nechat se jimi obalit, 

aby se člověk ochránil z každé strany, nefungovala, místní totiž nepřecházeli. Jedinými 

chodci byli zmatení turisté. Po dvou dnech, co jsem opustila Saigon, jsem již nacvičila 

přecházet silnici klidnou chůzí a s jistotou, že se mi ta řítící se tisícovka strojů nějakým 

zázrakem vždy vyhne. 

Nepříjemný zážitek vystřídalo zamilování si řízení motorky na severu Vietnamu. 

Nečekala mě jízda v chumlu 10 milionů motorek, nýbrž klikaté silničky s pár stroji. Noční 

můra projet menším městem brzy opadla, jelikož ostatní jezdci vás respektují, můžete jet 

pomalu a nikomu to nepřijde divné, ostatní také jedou pomalu. Nečekají vás žádné nadávky 

nervózních řidičů aut, protože ti jsou tu v silniční hierarchii až v pořadí druzí (ne-li třetí za 

autobusy). Kdo se chystáte do Vietnamu, rozhodně si motorku půjčte! 

Ghanou za domorodci s domorodcem  

Jakub Jelínek 

 
Cestu do Ghany, středoafrické pobřežní země, si je možné nechat do detailu 

naplánovat cestovní kanceláří, jako i do jiných „exotických“ či nemasových cestovních 

destinací. Doporučuji se oprostit od tohoto jednoduššího typu sbírání zážitků a zažít svět 

autenticky, se vším, co vám nabízí. Něco takříkajíc na vlastní pěst, tak jak se to zadařilo mně, 

když jsem se díky svému ghanskému „bratrovi“ mohl dostat do míst, kam se „lástminit ól 

inklusif“ turista jen těžko dostane. Africká země o rozloze třikrát větší než je území České 

republiky, je podle některých zdrojů druhou nejrozvinutější zemí západní Afriky.1 Jen těžko 

dopočitatelný počet obyvatel, z důvodu sporadického vedení matrik o počtu narozených 

a zemřelých, je soustředěn hlavně kolem pobřeží, na rozdíl od vnitrozemí země, které je kvůli 

nehostinným přírodním podmínkám velice řídce osídlené. Při každém pohledu do rudě 

zbarveného vzduchu od červené zeminy je vidět nespoutaná africká příroda. Zároveň je ale při 

                                                 
1 THE WORLD BANK: world bank group. The world bank [online]. Web: The World Bank Group, 2017 [cit. 
2017-04-13]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/country/ghana 
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stejném pohledu vidět obrovské množství poházených odpadků. Ghanský svět je značně 

dichotomický.  

 
Bez vody, ale se satelitem 

 

Na jedné straně vás hostí, smějí se na neznámého cizince a rozdělí se o poslední kus 

jídla nebo vás nechají sednout na jedinou židli v domě, jen aby projevili úctu obruni („bílému 

muži“). Druhá stránka Ghany není pro Evropana natolik přívětivá. Překvapilo mě množství 

odpadků, které místní lidé vyhazují kdykoliv, a hlavně kamkoliv, i rozprodávání věcí 

z humanitární pomoci od mezinárodních organizací. 

 
Nádoba na vodu váží přes třicet kilogramů, žena s ní půjde až několik stovek metrů na hlavě 
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Hygienické podmínky jsou pro tuto zemi velkým problémem. To dokládají i statistické 

údaje, až 88 % všech žaludečních onemocnění je způsobeno kontaminovanou vodou.2 Před 

navštívením Ghany je povinné podstoupit očkování na žlutou zimnici a žloutenku typu A i B. 

Další očkování jsou pouze doporučená, ale rozhodně se vyplatí, například očkování na břišní 

tyfus či malárii.3 Společné stravování tak kromě sociální interakce může přinést i rizika 

v podobě nemoci. Za risk to ovšem stojí. 

Jídlo je pak kapitola sama o sobě. Světoznámý je místní tradiční pokrm fufu, jenž se 

skládá ze dvou surovin – syrové kasawy a vařeného plantainu, což je v podstatě zeleninový 

banán. Když se tyto dvě ingredience tlučením dřevěnou tyčí v hliněné míse spojí, uhnětou se 

do kuličky, která se následně zaleje soup, pikantní omáčkou. Na vrch se položí vařené maso, 

které je zrovna k dispozici, nejčastěji se používá rybí, kuřecí nebo skopové. Z jedné takto 

připravené mísy se může najíst tolik lidí, kolik se k ní vejde. Záleží ovšem na velikosti mísy, 

proto se obvykle u fufu sejdou čtyři spolujedlíci. Jí se pouze pravou rukou, protože levá ruka 

je považována za ruku nečistou. Strávník se musí držet své strany misky, není přijatelné 

sáhnout pro jídlo do části svého spolustolovníka. 

 
Fufu se soap a masem 

 

I cestování Ghanou má svá pravidla. Pít za volantem se dle zákona nesmí, ale 

dodržování normy příliš místní „strážci zákona“ nehlídají. Stejně tak je to i s dodržováním 

rychlosti, místní si s překročením dovolené rychlosti na vozovce nedělají těžkou hlavu. 

Úroveň bydlení v Ghaně je až propastně rozdílná, stejně tak životní standard chudé většiny 

obyvatelstva a bohaté elitní menšiny. Domy finančně zajištěných vrstev obyvatelstva jsou 
                                                 
2 KOKINOPULOSOVÁ, Iva. Zdravotní péče v Ghaně [online]. Olomouc, 2014 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z: 
https://theses.cz/id/2lu7me/diplomka.pdf. Diplomová práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. 
Vedoucí práce RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. 
3 Očkování.cz [online] Očkování.cz, 2013 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.ockovani.cz/ghana/ 
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honosné, dopřávají si luxusu vlastní studny a zavedenou elektřinou. Takové pozemky téměř 

vždy chrání před nechtěnými hosty vysoká zeď ozdobená ostnatým drátem či elektrickým 

ohradníkem. Naproti takové vile pak stojí chýše postavená z různých typů materiálu. 

Obyvatelé tohoto domu musí pro vodu chodit i několik set metrů, ač je nejbližší voda přes 

ulici u sousedů. Lidé spolu ovšem dobře vychází. Nebyl jsem svědkem, že by si sousedé 

značně rozdílných socio-ekonomických poměrů vyjadřovali vzájemné antipatie. Naopak na 

mě zdejší situace působí, že obě strany se mají v oboustranné úctě. 

Ghana je země svobody, nepořádku, dobrých i špatných lidí. Stejně tak je to země plná 

nebezpečí v podobě zvířat a výše zmíněných nemocí. Jeden den na pohřebišti utíkáte před 

hadem, každý den před sluncem, a ten nejlepší den pak na pobřeží společně s kraby běžíte 

závod při odlivu zpátky do oceánu. Zhostí se vás nepopsatelné emoce, když stojíte na místě, 

kde se odehrávaly dějinné události světového významu týkající se jednoho z hrůzných 

procesů – otrokářství. Stejně tak, když stojíte jen pár metrů od slona, který se zrovna špatně 

vyspal. V takových situacích si ale právě přijdete nejvíc naživu a ten pocit za to stojí! 

 
Ghanou na korbě pick-upu 

 

Ještě si dovolím poslední tip. Pokud vás rozčilují davy turistů na dovolené u moře, tak 

se nemusíte bát. Tady jsem prvního turistu viděl až po čtyřech dnech, a to na plakátu, živého 

až po týdnu a půl na ulici. Byl jím nějaký irský misionář, který v Ghaně prováděl duchovní 

osvětu. Abych nezapomněl, málokterý bibiny („černý muž“) umí plavat. To se vyplatí vědět, 

pokud budete chtít mít chvilku klidu od prodavačů všech možných suvenýrů, a zároveň se 

budete chtít trochu zchladit. Není pak totiž nic jednoduššího, než si jít zkrátka zaplavat. 

Místní za vámi nepůjdou a vy se navíc položíte do osvěžujících vln Guinejského zálivu. 
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Medailonek absolventů oboru Hospodářská a kulturní studia (HKS) 

Pavel Hanuš 

Studium na oboru Hospodářská a kulturní studia jsem dokončil 

v roce 2016. Těch několik let mi přineslo nejen nové znalosti, 

ale především spoustu zkušenostní z projektů a cest, ke kterým 

jsem díky HKS dostal. Již během prvního ročníku bakalářského 

studia jsem se zapojil do projektu Pestrá Evropa. Díky tomu 

jsem měl možnost poznat, jak vypadá situace slovenských 

menšin v zemích bývalé Jugoslávie. Během dalších cest jsem 

měl možnost navštívit Slováky v Maďarsku, Srbsku, 

Chorvatsku. Promluvit si s Čechy v Bosně a Hercegovině 

a v jedné zapadlé vesničce na Balkáně natočit dokument 

k bakalářské práci. Na magistru jsem dostal šanci rok studovat 

v Jižní Koreji. Během tohoto jsem získal spousty nových kamarádů doslova z celého světa 

a navštívil mnoho zemí – od Barmy, přes Malajsii až po Brunej. Mimo to jsem dostal šanci 

vyjet na letní školu v Indii, objet na kole Taiwan s Taipei National University či natáčet 

dokument s českými mnichy v korejských buddhistických klášterech. Přes jeden školní 

projekt v posledním ročníku jsem se dostal ke své současné práci v Ernst & Young (EY) – 

jedné z nejprestižnějších poradenských společností. Díky velkému množství možností mi 

studium na HKS doslova otevřelo svět. 
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