
 

BYTOVÉ SEMINÁŘE DIAKONIKA A OTEVŘENÉ BYTOVÉ SEMINÁŘE 

2019: ROK S ANTROPOLOGIÍ   

Praktický teologický obor Křesťanská komunitní krizová a pastorační práce 

(Diakonika) pořádá od roku 2010 na Evangelické teologické fakultě Univerzity 

Karlovy podzimní mezioborové konference.  

Po tematické řadě jsme v roce 2018 začali řadu oborovou konferencí s názvem 

(Za) co můžou média? Chceme se takto každý rok věnovat jednomu z oborů, 

které do Diakoniky vstupují. Na podzim 2019 bychom rádi uspořádali konferenci 

antropologickou.  

Rozhodli jsme se připravovat průběžně, scházet se s antropology ve skupině 

rozmanitých lidí každou první středu v měsíci od 17.30 do 19.30 ve druhém 

patře ETF = Praha 1, Černá 9.  

DĚKUJEME všem kolegům, kteří se semináři ochotně a z dobré vůle 

pomáhají. Zvláštní poděkování patří Markétě Zandlové, která řadu 

seminářů odstartovala a doporučila nám další řečníky.  

 

9. ledna 2019 

Katedra obecné antropologie Fakulty humanitních, Univerzita 

Karlova:  Kulturní a sociální antropoložka Markéta Zandlová, 

Ph.D.: Antropologie klimatických změn.  

 

6. února 2019 

Katedra obecné antropologie Fakulty humanitních, Univerzita 

Karlova: Kulturní a sociální antropoložka Petra Ezzeddine, Ph.D.: 

Antropologie migrace a péče. 

 

6. března 2019  

Sociologický ústav Akademie věd ČR: Kulturní geograf Petr Gibas, 

Ph.D.: Městská politické ekologie a městská příroda.  

 

 

 



LEDEN 2019 

Markéta Zandlová, Antropologie klimatických změn  

 

Na co se sociálně-kulturní antropologie ptá? 

Jak člověk vytváří sociální svět (= svět, v němž žije) svou sociální praxí, 

mluvením (diskursem) a tvorbou materií. 

Jejím úkolem je dělat ze samozřejmého nesamozřejmé a z nesamozřejmého 

samozřejmé.  

 

Co dělá antropoložka Markéta? 

Bere vážně, co lidi říkají.  

 

Nad čím jsme udělali otazník?  

Jaké jsou nástroje výkladu toho, co člověk pozoruje (= jaká jsou 

kognitivníschémata, do nichž pozorované umísťuje)?   

Jak je to s hodnocením žitého světa?  

Dodatečně:  Jaká jsou současná antropologická paradigmata? 

 

Co bylo předmětem sporu?   

Antropologova angažovanost.  A výsledná kategorie Gabalova činění „sociálně 

vyloučená lokalita“.   

Tedy:   

 Je nutné používat kategorie, jako je sociálně vyloučená lokalita, nebo lze 

zvolit alternativu? Jaká je alternativa? Například charakterizovat lidi a obce 

procesně, nikoli kategoriálně („Jak žije?“ namísto „Jaký je?“) Nebo vždy 

znovu s důslednou participativností konstruovat význam pojmu „Chánov“.  

Tam se (podle domněnky psychosoc. krizové spolupráce) promítne i možná 

hrdost této identifikace: „Já jsem z Chánova, co vy ostatní víte o životě“.  + 

Samozřejmě s tím souvisí i inspirace, co dělat architektonicky, aby se 

z „vyloučené lokality“ stala „dobrá adresa“.  

 Rozdíl mezi pojmy a kategoriemi (tedy tříděním). Rozdíl mezi identitami 

(„Kdo jsem, kam patřím.“) a politikami identit („Skupina lidí, k nimž patřím, 

si zaslouží být víc slyšet a vidět, protože máme práva“).  

 Téma HODNOCENÍ v tomto sporu rozhodovalo, vytvářelo ho.  A k hodnocení 

(čili k problému) vedou kýžené hodnoty - rovnost a sociální spravedlnost.        

Co nás spojovalo?  

(Vědecká) poctivost, to znamená povinnost reflexe, a otevřená mysl.   

 

Co jsme mohli vylepšit na průběhu setkání?  

Po skončení přejít do volného povídání (se skleničkou). 

 

 



ÚNOR 2019  

Petra Ezzeddine, Antropologie migrace a péče 

 

Opět se vynořila ta dvě nadtémata = kategorie vs. situace + hodnotová 

angažovanost antropologa při zdůrazňované hodnotové neutralitě 

antropologické metody. 

 Řešení kategorií tentokrát: „žena s migrační zkušeností“.   

 Angažovanost a výzkumné výsledky (píšu já – BB): Zdůraznění rovnosti 

z pozice feminismu (péče, která není braná jako práce) je téma politické. 

Můžu se ve jménu rovnosti angažovat. Výzkumně jde ale o zkreslení pohledu 

(volba otázek, výzkumníkovo zdůrazňování určitého typu odpovědí, a apriorní 

nastavování mysli respondentů do výseku skutečnosti daného tématem 

výzkumu). Ve výzkumu to řešíme tak, že svoje zkreslení nahlížíme.  

Ale co s tou angažovaností? Výzkumník, který výzkum plný pochybností a 

zkreslení zjednoduší a nabídne jako podklad pro politické rozhodování, chce 

ovlivnit společenský myšlenkový hlavní proud. Hlavní proud postupně 

převezme, že péče je práce.  

Z mého pohledu se tímto směrem sune hlavní proud i bez pomoci („There is 

no sacrifice“, jak zpívá Elton John již drahně let.) Proč se tak sune, vysvětluje 

např. Illich už od 70. let. To může problematicky zvěcňovat tmel lidských 

společenství, tedy vzájemnou péči. (Diakonika směřuje k vytváření prostředí 

„vzájemné péče“, což je způsob žití, nikoli /jen/ práce.) Myslím Husserl řekl, 

že podstatou bytí je starost (myšleno /též/ péče o druhého). (Celé okořeněno 

tím, že mezi posluchači sedělo několik žen v situaci domácích pečujících.) 

 Další okolnosti nerovných pracovních podmínek při pečování (píše 

Květa): Prostředí, ze kterého děvčata z východu pocházejí - nemyslím si, že 

je to až tolik matriarchát. Po několik desetiletí je v těch oblastech opravdu 

hodně vysoká nezaměstnanost, což se především týká mužů, kteří mají pocit, 

že by měli uživit rodinu. Ti odcházejí na kratší či delší dobu za prací a část z 

nich se nevrátí, nebo začnou pít, což je opravdu hodně časté, a přestanou 

fungovat úplně. - Další problém, který tam měl zaznít je, že u těch 

pečovatelek nemůže být rovnoprávnost, protože nemají vzdělání a nesplňují 

standardy, které jsou u nás nastavené, aby mohlo pečování být 

považováno za práci.  

 

Dodatek (píše BB): Vzorec mužského odcházení, který ženy staví do 

pozice živitelek, jsem zaregistrovala v afrických popisech dopadů katastrof. 

Zajímavá byla ambivalence, s kterou to bylo podáváno: sebevědomí žen vs. 

jejich odchýlení od původních společenství (tedy ten - taktéž známý - vzorec 

„obětované generace“ sociálnímu přechodu: vyšvihnu se, ale nepatřím). 



Obdobný vzorec se popisuje, když se vysvětluje změna postavení žen 

v západních společnostech ve 20. století: první světová válka a 10 milionů 

mužů, kteří „odešli“.  

 

Další informace:  

 Dynamické vzorce „migrace za péčí“ – senioři např. za levnější péčí (k nám 

senioři z Rak.) 

 „live in service“ – pečovatelky žijí přímo v domácnostech, nemají svůj čas a 

svoje místo, a když jedou s rodinou, kde pečují, na hory, nedostanou někdy 

vůbec mzdu; pečovaly, ale byly přece na horách; u nás v této situaci často 

ukrajinské ženy; doma v péči příbuzných nechají vlastní děti  

 Situace „transnacionálních matek“ a jejich strategie kontaktu s vlastní 

rodinou 

 Statistika jako nástroj moci 

 Označení zemí: země periferie – centra (jádra) - země semiperiferie (= ČR; 

levná pracovní síla jako periferie a vyspělé technologie jako jádro) 

 

 

Co z toho všeho plyne pro konferenci?  

Témata, která probíráme, jsou z hlediska zaměření našich konferencí zásadní. 

(Klimatické změny, Migrace péče) 

Stále více se však ukazuje důležitost formy a formátu = jak udělat proces 

konference tak, aby rozpouštěl hranice v našich hlavách. Potřebujeme asi 

důsledně každý příspěvek vybavit poznámkami z jiných perspektiv (= člověk 

s osobní zkušeností s daným tématem + odborník s odbornou zkušeností 

s daným tématem, avšak z jiné perspektivy). 

Děkuji všem! BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BŘEZEN 2019  

Petr Gibas, Městská politická ekologie a městská příroda 

Petr Gibas: Nejsem urbánní antropolog, jsem kulturní geograf. V dělení 

společenských věd na pozitivistické a interpretativní jsem na straně 

interpretativismu - významově vykládáme lidskou praxi a zkušenost. - U nás se 

učila spíše pozitivistická sociální geografie, která zkoumala např. hranice 

kulturního rysu (např. na jakém území se vyskytuje jaký kroj). Postupně 

hybridizace disciplín.  

 Antropologie se vyrovnává s koloniální minulostí. Vznikla proto, aby 

porozuměla divochům („těm, co se od nás liší“), dnes jde spíš o porozumění 

různorodosti.  

 Osvojila si nástroje dlouhodobého pobytu v jiných kulturách - zúčastněné 

pozorování mezi lidmi, kteří jsou jiní.  

 Už koncem 19. století se objevuje etický rozměr - „dáme utlačovaným hlas“. 

A postupně také nápad, že Indy by měl zkoumat nejspíše Ind.        

 Koncem 20. století uvědomění, že „ti jiní jsou taky u nás doma“.  

 Otázkou je, jak z „antropologie ve městě“ (zkoumání určitých skupin ve 

městě, např. pankáčů) získat „antropologii města“. Tedy např. zachytit 

společenské mechanismy moci, které ovlivní mj. to, jak město zachází s 

přírodou: v Indii např. s distribucí vody (do slumů se nedostane), v Praze 

např. s prostorem zahrádek. 

 Vychází se přitom z axiomu, že město není spravedlivé. To je též výchozí 

pozice výzkumníka P. Gibase - to, o co mi jde, je městská politická ekologie, 

společenské mechanismy moci.  

Diskuse:   

 ploty kolem a uvnitř zahrádkářských kolonií (někdy zakončené ostnatým 

drátem, někdy žiletkové) - moc a bezmoc (moc oplotit, vlastnit, nepustit; 

bezmoc okradených - ale raději se nechám okrást, než abych stavěl plot - 

tedy mám moc se k tomu jinak postavit), krása a ošklivost (ploty hyzdí 

prostor, ač jde o krásný prostor přírody) 

 společenství ano či ne - pomáhá si ta oplocená komunita? Někde ano, někde 

ne. Jak komunikuje s vnějšími? Jak ji vidí vnější? (Z pohledu zahradnice to, 

co a jak tam pěstují, vypadádost hrozně, ale na druhou stranu je to baví, 

dává náplň.) 

 vznik kolonií 

Otázky, otazníky, výzvy:  

 Východisko moci a ne/spravedlnosti je - zdá se - soudobým diktátem 

společenských věd. Jak zacházejí s blízkostí, důvěrností, přátelstvím (které je 

podle Aristotela základem obce), láskou?  



 Zdá se, že jde o procesní spravedlnost, nikoli o spravedlnost výsledku. Proč? 

Protože výsledek stejně nedohlédneme? Nebo jsme rezignovali na vizi?  

 Je skutečně nezbytná kategorie „těch druhých“? Z pohledu „nových my“ není. 

Je skutečně nutné zobecňovat? Z pohledu „nových my“ je to spíš zlo.   

 Povzbudivé je, že zazněla proměnlivost rolí. Že se moc neváže na člověka, 

nýbrž na jeho pozici, na které může být za chvíli vystřídán.  

 Zdá se, že opakovaně kroužíme kolem teorie zájmových skupin. Stálo by za 

to ji prozkoumat. 

 Slyšíme opakovaně silný antropologický vtisk, téměř „velký příběh“ o tom, 

jak se antropologie vyrovnává s dědictvím „mocného bílého muže“. - 

Reflektují antropologové, že jsou nadále mocnými bílými muži a ženami? Že i 

oni jsou intelektuálové a opory establishmentu a tvůrci diskursů? - Proto 

jsem si oblíbila článek do Skinnerové a Masudy, kde výzkumníky byli sami ti, 

o něž šlo - na sobě, svém vyhýbání, svém strachu zkoumali „barevní“ „svoje“ 

město. Proto pořád mluvím/e o transdisciplinaritě - spolupracovat v týmech, 

kde členem je též zahrádkář, pokud zkoumáme jev zahrádek. 

Zdroje:  

SAMEC, Tomáš, GIBAS, Petr (2018): Urban Political Ecology of Worth and Value: 

Enacting Allotments in Media Discourse. Space and Culture, 1-14. 

SKINNER, Emily, MASUDA, Jeffrey R. (2013): Right to a healthy city? Examining 

the relationship between urban space and health inequity by Aboriginal youth 

artist-activists in Winnipeg. Social Science & Medicine, 91: 210-218. 


