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Předložená disertační práce je vydařenou antropologickou interpretací lifestylové migrace. 
Tato forma migrace je v práci pojatá jako součást hledání smysluplné podoby existence a 
realizace alternativního životního způsobu, který je umožněný rozvojem globalizace 
turismu a nejrůznějších technologií. Text má srozumitelnou výkladovou struktury a je 
napsaný kultivovaně. 


Jelikož lifestylová migrace tvoří součást procesů kontraurbanizace, autorka klade důraz 
na rekonstrukci teoretických souvislostí v pozadí pojmů, které současná antropologie a 
sociologie používá pro interpretaci migračních pohybů směřujících ven z urbánních 
společností do méně modernizovaných regionů. Klíčem k dalšímu pojednání o této 
specifické formě migrace je zájem autorky o odhalení  hodnot v pozadí činností, 
schopností a životních strategií individuálních migrantů. Tato sensitivita ke “vztahování se” 
jednotlivců k nejrůznějším “objektům” je patrná jak v metodologické tak v normativní 
teoretické perspektivě disertační práce. 


Autorka přesvědčivě nastiňuje teoretické, metodologická ale i sociální kontexty, které 
umožňují čtenáři rozumět antropologické interpretaci života lifestylových migrantů v La 
Alpujarra. “Překlad” dlouhodobého zúčastněného pozorování je sdělný. Text ukazuje 
působení kultivovaného výzkumnického přístupu, jenž reflektuje možnosti i meze 
zviditelnění autonomní životní dráhy migrantů. Příklady z lokálního sociálního prostředí 
samot zdařile přibližují dilemata, které se projevují v každodenním životě těchto lidí. Hustý 
popis specifické zkušenosti “cortijeros” s materiálními oblasti vztahování se, v podobě 
půdy, koní a lodí, nabízí empirický referenční rámec, který umožňuje autorce znovu-
promyslet problematiku propojenosti hodnot a lidského jednání. Syntetizující pátá kapitola 
přináší důležité postřehy o tom jak vztahování se k materiálním statkům může 
zprostředkovat vztahování se k budoucnosti. Přináležitost k místům se v těchto případech 
projevuje skrz starost, péči a rozvoj schopností. 


Disertační práci Kateřiny Varhaník Wildové považuji za zdařilou a přínosnou. Přináší 
poznatky, které inspirují k dalším úvahám a vedou k odhalení nových souvislostí. V tomto 
smyslu nastiňuji v následujícím své poznámky, které mohou být podnětem pro zvážení při 
přípravě předložené disertační práce k publikaci, což jednoznačně doporučuji. Jakkoliv se 
mohou zdát kritické, byly inspirovány nesporně podnětným textem. 


1. Kritická antropologie sdílí s “cortijeros” skeptický náhled na stávající Severní/Západní 
svět. Jak autorka ukazuje tato perspektiva není vlastní všem typům lifestylové migrace. 
Nejedná se tedy o charakteristiku migrantů, která získává svoji důležitost díky 
metodologické logiky zastupování. Příbuznost mezi “heretickým” způsobem myšlení 
“cortijeros” a kritické antropologie považuji za klíčovou charakteristiku práce protože 
odhaluje teoretické předpoklady, které umožnili autorce porozumět způsobu života a 
myšlení “cortijeros”.      
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Jak autorčiny interpretace tak činy pozorovaných aktérů jsou poznamenané vědomím 
odstupem od obecně přijatých výkladů. Podstatné je také jejich sdílení obrazu o 
subjektech kdo jsou nositelé (ve Weberovském smyslu) těchto samozřejmostí, které je 
třeba překonat: normální lidé Severu/Západu a místní z La Alpujarra. Ani autorka ani 
“cortijeros” nezůstávají na úrovni kritiky předsudků, ukazují, že jsou možné i jiné způsoby 
myšlení a jiné způsoby života než jsou obecně považované za běžné a žádoucí. V těchto 
souvislostech je důležité poznamenat, že disertace aktivně spojuje kritiku ideologie 
odhalující vztahy dominance v pozadí specifických způsobů života s kritikou současné 
objektivizující perspektivy sociálních věd. 


Je zřejmé, že autorka se snaží postupovat také ve své etnografii v modu kritické 
antropologie. Její forma psaní etnografie, poetika popisů a příběhů odhaluje žité podoby 
rozumění tomu jak žijí a myslí “cortijeros”. Souběžně s touto snahou zprostředkovat svět 
pozorovaných, kritická antropologii směřujč k dalšímu kroku v němž pozorovatelka by 
odhalila takové souvislosti a aspekty zkoumaného světa, které jsou neviditelné nebo 
neartikulované z perspektivy těch aktérů, kteří v tomto světě každodenně pobývají. Tímto 
krokem vzniká kritická interpretace jako kombinace (i) těch výkladů, které 
zprostředkováváme s (ii) výklady těchto výkladů, které jsou našim dílem. Nejde mi o 
schematické rozdělení těchto výkladů, autorka byla schopná ve svém textu kombinovat 
tyto podoby výkladů implicitně. Jde mi spíše o reflexi toho, jak přispívá teoretická 
perspektiva hlubinné ekologie, která spoluvytváří perspektivu etnografického popisu a 
kritické interpretace světa “cortijeros”, k odhalení neviditelných a neartikulovaných 
aspektů tohoto světa, když souběžně také je součástí normativního rámce tohoto světa.  


2. Disertace ukazuje to jak do oblasti La Alpujarra přichází cizinci, a mnozí z nich se snaží 
o vytvoření nového domova prostřednictvím specifickým způsobem života založeném na 
omezení konzumu, samozásobitelství a recyklace. Autorka uchopuje odlišnosti mezi 
životní způsoby “cortijeros”, místních a představitelů jiných podob lifestylové migrace jako 
jsou například důchodci z Británie, pomoci teoretického modelu odhalujícím v pozadí 
lidského jednání hodnoty.

 

Tento teoretický model klade do centra pozornosti lidskou schopnosti činit rozhodnutí, 
následovat toto rozhodnutí ve svém jednání, uvažovat o tomto rozhodnutí ve světle 
následného jednání, a představovat si budoucí situace v nichž bude třeba činit podobné 
rozhodnutí. Jak v sociologii tak v antropologii je známá Durkheimovská verze tohoto 
teoretického modelu v němž sdílené hodnoty a významy zabezpečují sociální zakotvení 
individuálních rozhodnutí. Zdá se mi, že disertace implicitně pracuje v těchto 
souvislostech s odlišnými typy aktérů, jsou to: (i) lidi rozhodující o vlastních činech na 
základě vlastních hodnot; (ii) lidi činící individuální ale sociálně motivované rozhodnutí 
založené na dominantních hodnotách; (iii) lidi žijící životním způsobem plně integrovaným 
do masové společnosti a nevědomě sledující institucionalizované formy sebezáchovy. 
Tyto typy aktérů s velkou pravděpodobností vykazují podobnosti se odlišnými způsoby 
života “cortijeros”, běžných lifestylových migrantů, a místních. 


Kritická antropologie vznikla v druhé polovině minulého století jako souběžná kritika 
imperializmu a antropologie. Důležitou součástí této kritiky byla vedle odhalení 
koloniálního spolupachatelství antropologie také odhalení závislosti etnografického psaní 
a antropologické interpretace na politicko-mytologických obrazech, které antropologové 
sdílí se svými čtenáři, akademickou i širší veřejností. Nejde mi o podřízení pravdy popisu a 
interpretace normám moralizující cenzury, spíše bych rád porozuměl tomu jaké teoretické 
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předpoklady se spolupodíleli na vzniku interpretací v nichž místní z La Alpujarra vykazují 
podobnosti klasickému antropologickému obrazu “domorodců”.


3. Mnozí “cortijeros” přichází do oblasti La Alpujarra  protože, podle interpretace autorky, 
hledají smysluplný život. Důležitou součástí tohoto hledání smysluplného života je 
seberealizace prostřednictvím autonomního jednání. Cesta ke smysluplnosti je cestou 
defragmentace života. Autorka odhaluje v pozadí tohoto způsobu života a její reflexe 
velice zajímavou hru jednoduchosti a složitosti. V rovině sebe-poznání vede životní 
způsob “cortijeros” k uvědomění složitosti celku každodenní péče o jejich místa pobývání. 
Avšak minimalizací komodifikace vztahů produkce a spotřeby, tento způsob života sleduje 
vyvázání se z procesů institucionálně zprostředkované soustavy sociální reprodukce a tím 
pádem zjednodušení cirkulace statků a vědění. 


Již romantická kritika kapitalismu a v souladu s tímto diskursem také Marx, Durkheim a v 
neposlední radě Rudolf Bahro odhalili, že základním problémem lidské společnosti je 
dělba práce. Disertace ukazuje, že touha po defragmentaci žitého světa každodennosti se 
nevztahuje pouze na praktiky výrobu věcí. Plně v souladu s antropologickým pojetím 
dělby práce tato touha po defragmentaci života se zaměřuje také na praktiky výroby 
výrobců (v Graeberovém smyslu), jak o tom svědčí například části textu o fragmentaci 
rodiny vzdělávacími institucemi. Seberealizace skrz defragmentaci nepředpokládá úplné 
zrušení dělby práce, spíše její zjednodušení. Nicméně zjednodušené způsoby dělby práce 
znovuoživují prvky historicky partikulárních, např. pre-moderních podob institucionální 
organizace společenské reprodukce včetně způsobů socializace, spolupráce a forem 
hledání smyslu. Jak odhaluje ekologická perspektiva Rudolfa Bahra, ústup z 
antropocentrické pozice společně se snahou o zrušení dělby práce přináší takové formy 
institucionální organizace bioregionální společnosti v němž jak individuální seberealizace 
tak nukleární rodina ztrácí své opodstatnění ve prospěch komunitním formám 
každodenního života. V této rovině by mohla přispět teoretická perspektiva hlubinné 
ekologie k odhalení rozporuplnosti moderní pre-modernity světa “cortijeros”.


Disertační práci doporučuji k obhajobě. Předložená práce splňuje požadavky kladené na 
doktorské disertační práce. 
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