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Anotace 
Bakalářská práce s názvem Prostorová dimenze systémového rasismu ve městě Myrtle 

Beach se zaměřuje na udržování sociálních a ekonomických nerovností v rámci 

systémového rasismu mezi příslušníky afroamerické komunity ve městě Myrtle Beach, 

USA. Konkrétně sleduje promítání systémového rasismu do prostorové dimenze města. 

Práce využívá jak statistická data ze sčítání lidu v USA, tak i biografické rozhovory 

s příslušníky afroamerické komunity. Data pomáhají odkrýt nerovnosti afroamerické 

komunity v porovnání s bílými Američany, a to zejména na základě map zachycujících 

ekonomické a sociální charakteristiky obyvatelstva v Myrtle Beach. Biografické rozhovory 

se zaměřily na identifikaci mezních či rozhodujících situací, které ukazují vliv 

systémového rasismu na život Afroameričanů, dále na vysvětlení rasismu a nerovností a 

rovněž i na diskriminaci v rámci prostoru města. Práce pracuje s hypotézou historického 

podmínění nerovností, které spolu s nastavením sociálního systému ovlivňují jednání a 

životní rozhodování afroamerické komunity ve městě Myrtle Beach i celkové fungování 

města. Klíčovým konceptem pro pochopení a definování nerovností je prostorový kapitál i 

další druhy kapitálu vycházející z Bourdieho teorie. Výsledky výzkumu potvrdily, že se 

systémový rasismus ve městě Myrtle Beach projevuje segregací. Prostorový kapitál se pak 

projevuje dvěma dimenzemi, jednak tím, že vytváří pomyslnou mapu, která určuje, kde se 

Afroameričan má pohybovat, a kde naopak nemá a dále platí, že prostorový kapitál se více 

projevuje ve čtvrtích, kde převážné procento obyvatel tvoří bílí Američané. Ze závěrů 

práce vyplývá, že Afroameričané, kteří zdědili kapitál v rámci systémového rasismu (resp. 

nezdědili), jsou ovlivňováni systémovým rasismem ve větší míře, a to v různých oblastech 

jako je rodina, zaměstnání, vzdělávání i bydlení. 

 

 

Annotation 
The bachelor's thesis with title The Spatial Dimension of Systemic Racism in Myrtle 

Beach focuses on how inequalities are maintained in case of afroamerican community in 

Myrtle Beach, the USA. Specifically, the thesis follows how is the systematic racism 

projected in a spatial dimension of the city. The thesis work with the data from the census 

in the USA and biographical interviews with members of the afroamerican community. 

The data help to uncover the inequalities of the afroamerican community compared to 



 
 

 

white Americans, especially using the maps of Myrtle Beach. The biographical interviews 

focus on identification of borderline or crucial situations that show the impact of 

systematic racism on the lives of Afroamericans, as well as the explanation of racism and 

inequalities in the city by members of the afroamerican community, and discrimination 

within the city space. The thesis works with the hypothesis of historical conditionality of 

inequalities, which together with the setting of the social system influence the actions and 

life decisions of the afroamerican community in the city of Myrtle Beach and the overall 

functioning of the city. The key concept for understanding and defining inequalities in 

Myrtle Beach is the spatial capital based on the Bourdieu's theory and theory of systematic 

racism. Based on research, I have found that systemic racism in the city is manifested by 

segregation in the city. Spatial capital then manifests itself in two dimensions, by creating 

an imaginary map that determines where the Afroamerican should move and where, on the 

contrary, he does not, and it is true that spatial capital is more manifests in neighborhoods 

where the vast majority of the population is white Americans. The conclusions of the thesis 

show that African Americans, who inherited capital within the framework of systemic 

racism (or did not inherit), are influenced by systemic racism to a greater extent, in various 

areas such as family, employment, education and housing. 
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1. Úvod 

Téma prostorové dimenze systémového rasismu jsem si vybrala jak kvůli svému 

pracovnímu pobytu ve městě Myrtle Beach v Jižní Karolíně, kde jsem měla možnost získat 

přímou zkušenost s prostředím, tak i kvůli tomu, že toto téma je v současnosti velmi 

aktuální. Případy diskriminace afroamerické menšiny ve městě Myrtle Beach jsou podle 

mého názoru skvělým příkladem, na kterém lze ukázat, jak se historické znevýhodnění 

určité menšiny může vyvíjet, jak reaguje sama menšina a jak se toto znevýhodnění může 

projevovat v rámci prostoru. Na příkladu afroamerické komunity lze sledovat mnoho vlivů 

jako je ekonomické znevýhodnění, systémové omezení, nedostatečná kvalita školství, vliv 

politiky a státu i segregace ve městech, které tuto menšinu omezují. Zajímavé jsou i 

způsoby, jakými afroamerická menšina na tato omezení reaguje a jaké strategie při jejich 

překonávání volí.  

Diskriminace Afroameričanů v amerických městech vychází jak z jejich 

historicky ekonomického znevýhodnění, tak z neformálního pokračování zákonů o 

segregaci (tzv. zákony Jima Crowa), které přímo omezovaly pohyb Afroameričanů ve 

městě. V mnoha amerických městech tak v důsledku těchto přetrvávajících vlivů můžeme 

vidět segregaci Afroameričanů i jiných národností v rámci města. Politika bydlení v USA 

tuto segregaci ovlivňuje například sociálním bydlením nebo hypotékami na bydlení 

v předměstích, které mohli čerpat jen Američané bílé pleti (Šafářová, 2021). Tyto faktory a 

další vlivy spoluvytvářejí dnešní situaci v USA. Současná skutečnost tak obsahuje 

viditelnou segregaci v amerických městech na základě pleti. To, jestli je město 

segregováno a do jaké míry, pak vždy záleží na tom, v jakém státě v USA se pohybujeme. 

Ve své práci se zabývám projevy systémového rasismusu a nerovností v prostoru 

města Myrtle Beach. Zkoumám, zda v Myrtle Beach existují prvky systémového rasismu a 

jak se projevují. Konkrétně se zaměřuji na afroamerickou menšinu žijící v tomto městě, na 

životní příběhy, zkušenosti a názory příslušníků této skupiny. Využívám přitom metodu 

biografických rozhovorů doplněnou o analýzu dostupných statistických dat o tomto městě, 

včetně map znázorňujících sociální i ekonomické struktury v prostoru města. Cílem práce 

je zkoumání projevů systémového rasismu a nerovností se zvláštním důrazem na jejich 

prostorovou dimenzi.  

Práce se dělí na tři základní kapitoly: teoretickou část, část metodologickou a část 

analytickou. V rámci teoretické části představím základní koncepty, jako je sociální prostor 
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od Lefebvra, habitus, symbolický a prostorový kapitál od Bourdieuho, koncept 

systémového rasismu od Feagina a teorii kultury chudoby od Lewise, pomocí kterých lze 

lépe porozumět nerovnostem v prostoru. Dále se v teoretické části zaměřím blíže na 

historii bydlení v USA a případ města Myrtle Beach. V metodologické části vysvětlím 

výběr respondentů a terénu i výzkumné metody a reflexi výzkumníka i etiku výzkumu. 

V analýze poté rozeberu jak data o městě Myrtle Beach, tak zpracované rozhovory, které 

propojím s teoretickou částí a analyzuji zejména na základě teorie Bourdieho. V závěru 

pak zodpovím dané výzkumné otázky. 

 

2. Teoretická část 

2.1. Sociální prostor - Lefebvre 

Jako základ k pochopení města a sociálního prostoru je nejprve důležité představit 

teorii Lefebvra. Ten představil nový pohled na prostor a ovlivnil tak další směr studia 

prostoru v sociologii a sociální antropologii. Prostor podle Lefebvra (2008) není jen 

geografické umístění, ale je to sociální produkt. Prostor má komplexní charakter a vstupuje 

do sociálních vztahů na všech úrovních. Sociální prostor je vnímán, reprodukován a žit, ale 

také přivlastňován, obdařován významy, manipulován, symbolicky interpretován (i 

politicky). Sociální prostor vychází z minulosti, je jejím odrazem, odkazem, ale nabízí, aby 

se objevily nové akce. V sociálním prostoru jsou ustavená centra a jejich hierarchie, 

například hlavní město je politickým centrem (ale existují i náboženské, kulturní, 

ekonomická centra). Sítě cest a způsob pohybu dále utváří prostor. Prostor je tedy podle 

Lefebvra (2008) sociálně utvářen a můžeme z něj vyčíst reprezentaci společnosti. Sociálně 

utvářeny jsou tak cesty obyvatel, rozmístění obchodů, možnosti vzdělávání, uspořádání 

nových domů a nerovnosti v prostoru. Díky této teorii lze pracovat s prostorem jako 

sociálně podmíněným a na základě sociálních věd ho také zkoumat. 

 

2.1.1. Produkce prostoru 

Pro pochopení a zkoumání prostoru je zásadní, jak je prostor produkován, protože 

právě to nám ukazuje, jaké vlivy na prostor působí a jak prostor tvoří. Lefebvre (1991) 

popisuje tři roviny produkce prostoru. První rovinou jsou spatial practices (prostorové 
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praktiky), do kterých patří například cesta do práce, do školy, na nákup, za kulturou nebo 

obydlením nebo opuštění konkrétního prostoru. Do prostorových praktik patří tzv. rytmy 

města, probouzení města, opakované cesty za prací, do škol, na nákupy, o víkendu do 

přírody. Další rovinou je representation of space – conceived space (reprezentace 

prostoru). To je konceptualizovaný svět, který utvářejí urbánní plánovači a sociální 

inženýři. Patří do něj symboly, kódy a řád, kterým jsou vztahy vynucované. Prostor je 

teoreticky vnímaný v rámci symbolů - například ho může představovat mapa. Třetí a 

poslední rovinou je representational space („lives space“ - žitý prostor). Ten znamená už 

vtělený komplex symbolů, žitý prostor, který využívá imaginace a symbolů (Lefebvre, 

1991). Pro Lefebvra je prostor politický. Lefebvre vyzdvihuje důležitost utváření prostoru 

mocnými a symbolickou rovinu prostoru. 

Lefebvre rozlišuje mezi abstraktním prostorem a sociálním prostorem. Abstraktní 

prostor je hierarchický prostor, který je konstituován věděním a mocí. Abstraktní prostor 

chtějí kontrolovat například političtí lídři nebo osoby s ekonomickým zájmem. Sociální 

prostor na druhou stranu vyplývá z každodenní žité zkušenosti, která se projevuje navenek 

a je materializována skrz činnost všech členů společnosti i pravidel. Lidé, kteří se snaží 

ovládnout abstraktní prostor, pracují na tom, aby z modelu abstraktního prostoru 

kontinuálně ovládli a kontrolovali sociální prostor každodenního života. Součástí prostoru 

je tak také abstrakce, která nás informuje, jak lidé navigují prostor (Gottdiener, 1993). 

Prostor je politický a je tedy řízen lidmi s velkým množstvím peněz, kteří mohou 

rozhodovat o tom, do jaké části města peníze budou investovat. Investice do částí města 

jsou rozloženy nerovnoměrně. Z toho vychází teorie nerovného rozvoje (uneven 

development). Investice tak často nesměřují do distriktů města, které se zdají být 

ekonomicky neatraktivní. Kapitalisté tak často odmítají investovat do chudších částí a 

hledají pouze prestižnější distrikty. Krize menšiny se může projevit upadáním a chátráním 

jejich části města (Gottdiener, 2019). 

Na práci Lefebvra navazuje teorie tzv. socioprostorové perspektivy. 

Socioprostorová perspektiva uvažuje o zástupcích politiky jako o subjektech se svými 

vlastními zájmy a úmysly a bere tak politiku jako silně spjatou s majetkovým rozvojem. 

Socioprostorový přístup vidí nerovnosti jako důsledek rozdílné koncentrace zdrojů ve 

specifickém prostoru. Koncentrace kapitálu v jednom osídleném prostoru pak vyžaduje 

absenci kapitálu na jiném místě (Gottdiener, 2019).  
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2.1.2. Rasismus a sociální prostor 

Podle Gottdienera (2019) se změnila forma segregace ve městech a namísto 

segregace na principu sociální třídy se stala klíčovou segregace na základě rasismu. 

V některých oblastech tak nastává problém v tom, že minoritní populace je nucena žít ve 

specifické oblasti a je pro ni nemožné nebo obtížné se vystěhovat z této oblasti právě kvůli 

její rase, a nikoli sociální třídě. Nucené zadržování minoritní skupiny ve specifických 

oblastech nebo naopak její nucené přemísťování je tak znakem systémového a 

institucionálního rasismu a jeden z důsledků je existence diskriminace ze strany investorů, 

bankéřů, právníků, politiků a obyčejných bílých rezidentů, kteří jsou zapojeni do produkce 

prostoru. Rasismus tak hraje roli v definování prostoru i jeho používání i v tom, jak je 

prostor reprezentován. Rasismus transformuje obecné urbánní problémy do černých 

urbánních problémů (Gottdiener, 2019). 

Městské části používají v prostoru symboly, a to k tomu, aby získaly atraktivní 

obraz, který se líbí jak turistům, investorům do nemovitostí, prospektivním zájemcům a 

firmám, tak i samotným rezidentům a konzumentům. Tyto symboly se pak podílejí na 

vytváření smyslu tohoto žitého prostoru. V prostoru se nacházejí znaky a označení, které 

označují teritorium individuí a skupin a jeho důležitost a reflektují jeho význam. 

Tematizace prostředí může probíhat i na základě globálních fenoménů jako např. Trumpův 

hotel, Hard Rock Café nebo Margaritaville Jimmyho Buffeta. Symbolické mechanismy 

navigují zákazníka v době kapitalismu v metropolitním regionu za účelem opatřit potřeby 

nebo i při hledání bydlení (Gottdiener, 2019). 

Podle Harveyho (Harvey, 2010) má v současnosti zásadní vliv na město a urbánní 

plánování kapitalismus. Ve městě funguje proces soutěžení v prodeji produktů, jako jsou 

nemovitosti nebo pozemky. Jako vedlejší důsledek kapitalismu tak vznikají například 

slumy bez infrastruktury a zdravotnictví, protože do nich nikdo nechce investovat. To 

souvisí právě s rasismem. Určité menšiny mohou být spojovány s neatraktivitou místa, 

kvůli kriminalitě, ale zejména prestiži. Snaha o zachování nebo vytvoření atraktivní čtvrti 

tak má jako důsledek snahu o zachování určitého typu obyvatelstva a segregace ve městě. 
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2.2. Bourdieho teorie a habitus 

2.2.1. Habitus 

Na sociální prostor a jeho tvorbu tak působí různé druhy kapitálů. S bydlením 

v určité oblasti například ve slumu nebo bohaté čtvrti souvisí koncept Bourdieuho habitu 

(Bourdieu, 1998). Habitus je internalizovaná socioekonomická pozice, je to set predispozic 

k určitému jednání, které vycházejí ze sociálního postavení jedince a z různých druhů 

kapitálu, kterým disponuje (ekonomický, politický, sociální, kulturní, symbolický). 

Habitus lze popsat jako socializované tělo, tělo, které do sebe pojalo struktury určitého 

světa nebo jeho části. Habitus tak může představovat například to, jaké má člověk zájmy 

(golf, sledování fotbalu), jak se chová (gesta) nebo jeho řeč (spisovný jazyk, slang, sprostá 

slova) (Bourdieu, 1998). Společnost a její sociální struktura se pak reprodukuje právě za 

přispění individuálních schopností (habitů), strukturálních omezení (velikostí kapitálů) a 

sociálních tlaků (pravidel sociálních polí) (Szaló, Katrňák, 2002).  Habitus i kapitály jsou 

tak zásadní jak pro společnost, tak pro sociální prostor, kde se reflektují a který určují. 

 

2.2.2. Habitus a změna 

Habitus není zvyk, který se člověk naučil a ve svých názorech neustále opakuje. 

Naopak je neustále vytvářen a přetvářen (podobně jako prostor) a jeho podoba není nikdy 

definitivní, jeho charakter je kulturní (sociální) a biografický (individuální). Tato 

skutečnost tak umožňuje proměnlivost a flexibilitu strategií jednání a vznik nových forem 

jednání. Bourdieu představuje jednání jako koncept strategie, kdy aktéři mají možnost 

změny nebo posunu. Lidé jsou v tomto pojetí aktéry a sociální struktura ani habitus 

nedeterminují jejich jednání. Tak jako habitus může změnit sociální strukturu, sociální 

struktura má schopnost měnit a vytvářet jiné habity (Szaló, Katrňák, 2002). Koncept 

strategie lze aplikovat i na prostor, kdy v prostoru má jedinec určitá omezení, ale může 

svou situaci změnit. 

Jak popisuje Bourdieu (1997), nejlepším příkladem dispozice je cit hráče pro hru. 

Lidé figurují jako aktéři v systému a vytváří si strategie, jak v systému uspět. Szaló a 

Katrňák (2002) popisují pozici aktéra, který vytváří své jednání v rámci sociálních struktur. 

Před aktérem stojí paleta možností, které jsou ohraničeny pravidly a normami, ale aktér si 

může vybírat, improvizovat, aktivně odpovídat na měnící se herní situaci a má různé 
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motivace. „Jednání je rámované jednak pravidly hry (pravidla vůči ostatním. Když hráči 

nerespektují pravidla, můžou být potrestáni nebo vyloučeni) a je rámováno vymezením 

zvenku, velikostí kapitálu člověka (tím, co člověk drží v ruce) a podmíněné zevnitř jeho 

habitem (osobními dispozicemi).“ (Szaló, Katrňák, 2002:98).  

To lze vidět i v rámci systémového rasismu, kdy je jedinec omezován například 

historicky přejatými kapitály v rámci systémového rasismu, ale může částečně omezení 

překonat díky ekonomickému, sociálnímu nebo kulturnímu kapitálu. Na jedné straně 

existují systémové překážky a nastavení, na druhé straně oni sami jako aktéři si z těchto 

možností a cest mohou vybírat. 

 

2.2.3. Symbolický kapitál 

Symbolický kapitál není konkrétním kapitálem, ale vyústěním všech druhů 

kapitálů. Důležitou předávající složkou symbolického kapitálu je rodina, která předává 

zejména kapitál symbolický, sociální, ale i ekonomický a kulturní. Držitelem 

symbolického kapitálu je také stát, který je držitelem všech druhů kapitálu – politického, 

ekonomického, kulturního, a i právě symbolického. Symbolický kapitál je společný všem 

příslušníkům skupiny. Jde o vnímané bytí, bytí založené na vztahu mezi vlastnostmi aktérů 

a kategoriemi vnímání (nahoře-dole, mužské-ženské, velké-malé), jimiž se ustavují a 

vytvářejí sociální kategorie (ti nahoře-ti dole, muži-ženy, velcí-malí) (Bourdieu, 1998). 

„Symbolický kapitál se váže ke skupinám – nebo ke jménům skupin, rodin, klanů, 

rodů – a je zároveň i předmětem jak strategie kolektivní, směřující k jeho uchování nebo 

zvětšení, tak strategie individuální, směřující k jeho získání či uchování.“ (Bourdieu, 

1998:132). „Jednou z dimenzí symbolického kapitálu je v diferenciovaných společnostech 

právě i etnická identita, která spolu se jménem a barvou kůže představuje rovněž určité 

percipi – vnímané bytí a funguje jako pozitivní nebo negativní symbolický kapitál.“ 

(Bourdieu, 1998:132). Symbolický kapitál tak úzce souvisí s rasismem. Vytváří kategorie a 

předsudky a také je vykonáván politickou mocí, která celý systém ovlivňuje.  

Struktury vnímání a hodnocení mají sklon ke stabilitě, protože vznikají v podstatě 

přijetím objektivních struktur. Změna symbolického kapitálu tak předpokládá radikální 

převrat v nástrojích poznávání a kategoriích vnímání (Bourdieu, 1998). Systémový 

rasismus vycházející ze symbolického kapitálu se tak zdá samozřejmý a neměnný, i když 
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tomu tak není a například v jiných zemích se situace může zásadně lišit. 

 

2.2.4. Prostorový kapitál 

Prostorový kapitál je koncept, který je odvozen z teorie Bourdieho, a to ze 

symbolického kapitálu. Prostorový kapitál se tak v prostoru performuje jako síla, která 

vychází ze všech druhů kapitálu a která se zdá být samozřejmá a legitimní. Prostorový 

kapitál podobně jako abstraktní prostor (Lefebvre, 1991) lze vyčíst ze způsobu využívání 

prostoru a také ze symbolů v prostoru. Prostorový kapitál se zároveň neustále mění s tím, 

jak se mění využívání města, jak se lidé stěhují, staví se nové části města a také jak se mění 

politika a kategorie vnímání. Jedinci, kteří v prostoru žijí, mají schopnost prostorový 

kapitál, tak jako symbolický kapitál, přeměňovat a inovovat, například tím, jakým 

způsobem tento prostor využívají. 

Koncepce prostorového kapitálu vychází z teorie Bourdieho (1998), který ho přímo 

nedefinuje, ale v jeho teorii se objevuje určitá prostorová dimenze konceptů, jako jsou 

kapitály nebo habitus. Bourdieu (1998) také popisuje tzv. sociální pole, což je v jeho pojetí 

určitá část společnosti s vlastní distribucí kapitálu. Sociální pole lze přirovnat k sociálnímu 

postavení, je ale více specifické ve vztahu k jednotlivým oblastem. Bourdieu (1998) tak 

popisuje například byrokratické, akademické nebo literární pole. Tyto pole tak nejsou 

přímo svázány s určitým prostorem, ale částečně jsou s ním spojovány a na určitém místě 

vykonávány, nejsou tedy jen sociálním prostorem části společnosti, ale i fyzickým. 

Prostorový kapitál je například to, jak privilegovaní používají městský prostor nebo pohyb 

v městském prostoru ke svým výhodám a jak tato skutečnost produkuje nerovné příležitosti 

(Mace, 2017). Sociální problémy jsou pak způsobeny právě prostorovou distribucí 

kapitálů, která je nerovnoměrná (Gottdiener, 2019). 

Lefebvre (2009) v (Mace, 2017) zdůrazňuje vztah mezi fyzickým a sociálním 

prostorem a to, že spolu přirozeně souvisí vzhledem k tomu, že lidé s určitou sociální 

pozicí podmíněně zastávají určité fyzické místo. Vše, co souvisí s habitem, má určitou 

prostorovost: typ školy (kvalita může být vázána na místo), pravidla a hodnoty (jsou 

rozdílné na různých místech), možnost mobility (souvisí se všemi druhy kapitálů), sociální 

a kulturní kapitál (a možnosti ho získat v okolí), ekonomický kapitál (nabídka prací 

v okolí, ale i vázanost na předešlý sociální a kulturní kapitál a habitus obecně) a 
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symbolický kapitál (má vliv na rozhodnutí ohledně investicích ve městě). Habitus tedy 

ovlivňuje jak současnou, tak budoucí prostorovost jedince a má vliv na jeho příležitosti a 

systémová omezení. Z této perspektivy tak habitus pomáhá vysvětlit prostorovost 

nerovností a její reprodukci (Mace, 2017). 

Habitus v sobě tedy obsahuje určitou prostorovost. Wacquant například popisuje 

habitus boxera a to, jak se propisuje do těla a jednání, a také to, jak se do habitu propisuje 

sociální pozice a reakce na okolní společnost. Tento habitus také automaticky souvisí 

s konkrétní čtvrtí v New Yorku, kde Wacquant habitus studuje, a s tím, jak tato skupina 

lidí reaguje na majoritní společnost (Wacquant, 2014), 

 

2.3. Systémový rasismus 

Na symbolický kapitál tematicky navazuje systémový rasismus. Na něm můžeme 

vidět, jak se symbolický kapitál projevuje ve společnosti a jak se různé druhy kapitálů 

prostřednictvím systémového rasismu vytváří a předávají z generace na generaci. 

Systémový rasismus v pojetí Feagina (2006) je materiální, sociální a ideová 

skutečnost, která je vytvářena a promítá se v hlavních institucích USA (Feagin 2006). 

Vychází z představy, že současná zkušenost vychází z dlouhé historie a 

institucionalizovaného zvýhodňování nebo naopak znevýhodňování určitých rasových 

skupin nebo jedné rasové skupiny (Feagin, 2013). Feagin (2006) popisuje systémový 

rasismus těmito dimenzemi rasismu v USA: (1) dominantní rasová hierarchie, (2) rozsáhlé 

rasově bílé rámování, (3) individuální a kolektivní diskriminace, (4) sociální reprodukce 

rasově-materiálních nerovností a (5) rasistické instituce integrované do bílé dominance 

barevných Američanů (Feagin, Bennefield 2014). Podle Feagina (2013) současná realita 

rasismu vychází z otroctví a systému legální segregace, která představuje 85% historie 

USA (335 let otroctví). 

Základ rasového útlaku funguje prostřednictvím sociální úrovně: skupinové vztahy, 

instituce, organizace, mocenské struktury. Systémový rasismus rutině reprodukuje sociální 

instituce a sítě, které podporují asymetricky strukturovaný příjem materiálních zdrojů a 

sociálně-psychologické vztahy mezi vztahy skupin (Feagin, Bennefield 2014). Sociální 

struktura také pomáhá předávat materiální, kulturní a symbolický kapitál z jedné generace 

na druhou (Feagin, 1999). V rámci tohoto procesu pokračuje diskriminace Američanů jiné 
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barvy pleti v přístupu k lepším pracovním pozicím, kvalitnímu vzdělávání, zdravému 

prostředí, bydlení, kvalitní zdravotní péči a politické moci. 

Rasismus je často vysvětlován jako problém vycházející z rasových předsudků, 

rasových identit a diskurzu a reprodukovaný na základě sociálních interakcí. Teoretický 

koncept systematického rasismu Feagina (2013) popisuje jak formu institucionální 

diskriminace, tak jeho individuální a skupinové nepřátelství. Weiss (2010) popisuje, že 

přemýšlení v kategoriích jako černí Američané a bílí Američané je v mnohém pomýlené, 

protože má za důsledek pomíjení habitu daných lidí, což právě koncept systémového 

rasismu překonává. Mezi systematickým a ideologickým rasismem je distinktivní rozdíl, 

který je podobný rozporu mezi sociálními strukturami a individuálním jednáním. Tento 

rozpor lze díky Bourdieuho přístupu překlenout (Weiss, 2010). 

Záměrnost, přímý rasismus nebo každodenní rasismus pak nejsou podmínkou pro 

samotné definování rasismu, jak popisuje Bolin (2005). Soustředění na otázku, jestli se 

Afroameričané setkávají s přímým a záměrným rasismem, pomíjí úspěšné praktiky 

používání prostoru, jako je segregace v bydlení, finanční praktiky a způsoby, kterými rasa 

prostupuje tzv. zónování, rozvoj, půjčování bank v městských částech nebo 

racionalizované znaky (například jazyk, chování, nereprezentativnost) v nabírání 

zaměstnanců (Bolin, 2005). 

Systémový rasismus má kořeny v historii samotné kolonizace Ameriky. Evropští 

kolonizátoři viděli původní obyvatele jako nebezpečné a necivilizované divochy (savages). 

Etnocentrismus prosazoval evropskou nadřazenost v kultuře (i náboženství) a ukazuje, že 

původní obyvatelé nebo Afroameričané jim nejsou rovni (Feagin, 2013). „Systémový 

rasismus vychází z evropské a americko-evropské dominance a expanze, která převzala 

svou formu z utlačování, genocidy a otroctví. Realita nové země vznikla na ekonomickém 

využívání původních obyvatel, Afroameričanů a později Američanů jiné barvy pleti, což 

generovalo bohatství a prosperitu pro generace evropských Američanů.“ (Feagin, 2013:9). 

 

2.4. Kultura chudoby 

Kultura chudoby popisuje určitý konkrétní habitus, který vysvětluje hodnoty 

minority a její reakci na majoritu. Kultura chudoby je propojená se systémovým rasismem. 

Společným prvkem je zejména nízké zastoupení ve formálních organizacích a nízký 
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zděděný ekonomický kapitál. Systémový rasismus se zaměřuje zejména na příčiny a 

systémová omezení, zatímco kultura chudoby vysvětluje hodnoty menšiny její reakcí na 

okolí a také se zaměřuje na problém reprodukci těchto hodnot. Kultura chudoby rovněž 

souvisí s prostorovostí a je často vázána na bydlení ve slumu, ghettu nebo v jiných 

chudých čtvrtích ve městě. 

Systémový rasismus souvisí s kulturou dané skupiny také proto, že člověk dané 

skupiny není diskriminován pouze na základě barvy kůže, ale i na základě způsobu řeči, 

zvyklostí, oblékání, vzdělání a zájmů neboli habitu. Znaky kultury chudoby mohou být 

například: důležitost příbuzenských vztahů a kontaktů, jiné hodnoty ohledně práce a 

pracovního úspěchu, než jaké uznává majorita, neformální organizace skupiny jako je 

neformální právo, neformální ekonomie a malé zapojení do veřejných majoritních 

společností, jiná důležitost formálního vzdělávání, jiné představy o rodině např. 

nemanželské svazky, děti v brzkém věku apod. nebo častá absence otce například kvůli 

kriminalitě nebo drogám (Lewis, 2006). 

Kultura chudoby podle Lewise (2006) poskytuje lidem návod na život a připravený 

soubor řešení problémů jako reakci na znevýhodněnou situaci. V tom tak můžeme vidět 

určitý internalizovaný habitus, který se vytváří a proměňuje v souvislosti s majoritní 

společností. Výchozími podmínkami pro definici Kultury chudoby jsou podle Lewise 

(2006): „(1) existence peněžně-tržní ekonomiky (cash economy), která využívá námezdní 

pracovní sílu a vyrábí za účelem dosažení zisku, dále (2) stálá vysoká míra 

nezaměstnanosti či nedostatečné zaměstnanosti a nízké mzdy pro nekvalifikovanou 

pracovní sílu, (3) situace, v níž společnost nedokáže lidem s nízkým příjmem nabídnout 

adekvátní sociální, politický ani ekonomický aparát, a to ani na bázi dobrovolných 

organizací, ani prostřednictvím vládních nařízení, (4) uplatňování bilaterálního 

příbuzenského systému, založeného na nukleární rodině schopné reprodukce, který je zcela 

odlišný od unilaterálního rozšířeného příbuzenského systému založeného na rodech a 

klanech, (5) celospolečenské poměry, kdy dominantní třída prosazuje a uplatňuje 

hodnotový systém, který vysoce oceňuje šetrnost a hromadění bohatství a majetku, 

zdůrazňuje možnost vzestupné vertikální mobility a vysvětluje špatné ekonomické 

postavení jako výsledek osobní nedostatečnosti a méněcennosti jednotlivce.“ (Lewis, 

2006:3). 

Důležitým prvkem kultury chudoby je skutečnost, že se lidé kultury chudoby 
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neangažují ve významných sociálních institucích. Důvodem může být diskriminace i 

nedůvěra vůči organizacím. Lidé tak nejsou členy politických organizací a organizace jako 

nemocnice, banky, obchodní domy navštěvují velmi zřídka. Naopak se pak angažují 

v neformálních institucích nebo v ganzích. Zásadní jsou pro kulturu chudoby rodinné a 

další společenské vazby. Organizace a pospolitost skupiny a smysl pro společenství pak 

také závisí na bydlení. Lewis uvádí, že tam, kde jsou například fyzické bariéry, kde jsou 

nízké nájmy, kde lidé bydlí trvale a kde populace tvoří výraznou etnickou, rasovou nebo 

jazykovou skupinu, může vzniknout vědomí podobné pospolitosti jako například na 

vesnici (Lewis, 2006). 

Jeden z problémů kultury chudoby je její neustálá reprodukce (jako symbolický 

kapitál nebo systémový rasismus), kdy dochází k reprodukci postojů, hodnot, ale i majetku 

subkultury. „Lidé kultury chudoby vytvářejí málo bohatství a málo ho také dostávají zpět. 

Chronická nezaměstnanost, nízké mzdy, nedostatek majetku a úspor, absence 

potravinových zásob v domácnosti a chronický nedostatek peněz uvězňují rodiny i 

jednotlivce v bludném kruhu. Pro nedostatek peněz nakupují slumové domácnosti často 

malé množství jídla za vyšší ceny. Ekonomika slumu se tak obrací dovnitř.“ (Lewis, 

2006:4). Ekonomický kapitál se tedy dědí z generace na generaci v rámci systémového 

rasismu i kultury chudoby a reprodukuje i vytváří nerovnosti. 

  

2.5. Prostorová segregace 

Podle Gottdienera (2019) bychom neměli nikdy podceňovat vliv systémového 

rasismu na metropolitní region. Posledních 150 let bílá elita aplikovala de jure a de facto 

praktiky k zajištění toho, aby bílí žili odděleně od černých: zákony Jima Crowa, rasové 

(územní) plánování, přepisování distriktů škol, trh půjček, odchod námezdního trhu 

z černých oblastí. Jelikož jsou části města segregované na základě rasy, etnicity a třídy, 

vytvořila se v rámci historie amerického rasismu koncentrace černých a chudých 

v definovaném geografickém prostoru. Sociální problémy nedostatečného bydlení a 

policejní brutalita se tak stala zejména afroamerickými urbánními problémy (Gottdiener, 

2019). 

Podle Gottdienera (2019) je nejsilnější indikátor systémového rasismu ve 

Spojených státech rezidenční segregace. Rezidenční segregace vychází z koncentrace 
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populace a zdrojů v rámci specifické části prostoru. „Tato segregace vede k sociální izolaci 

a také vytváří oblasti s kriminalitou a policejním násilím. Afroameričané, kteří byli 

systémově diskriminováni v rámci trhu s bydlením, pocítili jeden z nejvíce extrémních 

přetrvávajících efektů rasismu. Vlastnictví domu je pro běžné Američany primární 

mechanismus k vytvoření bohatství a k přenosu bohatství z jedné generace na druhou. Jako 

následek tak systematický rasismus omezuje sociální mobilitu černých více než sociální 

třída. Střední třída Američanů pak žije s větší pravděpodobností ve špatných čtvrtích, než 

chudí bílí Američané“1 (Gottdiener, 2019:228). Podle Gottdienera v roce 2010 třetina 

Američanů žila v podmínkách velmi intenzivní rasové segregace. 

Bydlení v současné době představuje komoditu. Bydlení tedy není něco, co je 

distribuováno za účelem bydlení všech, ale je to komodita, na které někteří mají 

zbohatnout. Tzv. Housing crisis tak není výsledek toho, že se systém rozbil, ale toho, že 

systém funguje právě tak, jak byl zamýšlen (Madden, Marcuse, 2016). To zase souvisí 

s tím, kdo majetek vlastní, což vychází z historie USA, a kdo na něm tedy může profitovat. 

 

2.5.1. Historie prostorové segregace v USA 

Jak popisuje Gottdiener (2019), nemovitostní makléři využívali celou škálu metod, 

jak zabránit černým Američanům obývání oblastí vlastněných bílými. Gottdiener (2019) 

popisuje příklad toho, že když v minulosti šel afroamerický pár do realitní agentury, agent 

navedl pár na místa již obydlená černou populací. Agent mohl také odmítnout prozradit 

existenci bydlení v bílých částech města. Dalším příkladem jsou bílá předměstí, která 

developeři kultivovali, aby prodávali domy zvětšující se střední bílé třídě ve čtyřicátých a 

padesátých letech. Trvali na tom, aby předměstí zůstala bílá, aby tím ochránili hodnotu 

majetku. Například na Long Islandu ve Filadelfii byla platná smlouva o tom, že se domy 

nesměly pronajímat nebo prodávat lidem, kteří nejsou bílí. To mělo za důsledek, že i když 

černí Američané měli finance na to se přestěhovat, nebylo to možné. Přestože rodinné 

příjmy vzrostly a vzrostla i střední třída, rasová segregace zůstává skutečností pro většinu 

Afroameričanů (Gottdiener, 2019). 
 

1 Přeloženo z anglického originálu: This leads to high levels of social isolation, as well as creates pockets of 

crime and police violence. African American, who have been systematically discriminated against in 
empleyment and in housing market, have felt the most extreme and continuing effects of racism. 
Homeownership is primarly mechanism for ordinary Americans to build and tranfer wealth from one 
generation to the next. As a consequence racism constrains black social mobility more than social class. 
Middle class blacks are more likely to live in a bad neighborhood that are poor whites. 
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Legální segregace v USA platila do roku 1968 a to v rámci zákonů Jima Crowa. 

Tato legální segregace se týkala například veřejných prostor, jako jsou parky, pláže, 

veřejné dopravy, záchody, restaurace nebo školy. Segregace byla zejména na Jihu, Sever 

byl v tomto ohledu otevřenější a Afroameričané při nedostatku pracovních pozic pracovali 

například v továrnách. I po zrušení zákonů Jima Crowa přetrvávala a stále jako důsledek 

přetrvává segregace neformální (Šafářová, 2021). 

Zaměříme-li se na historický vývoj, pak podle urbanistky Šafářové (2021) „se 

rasismus propsal do plánování města zásadním způsobem ve 30. letech v USA, kdy vznikla 

série federálních zákonů, které byly explicitně navržené s cílem rozdělit metropolitní 

oblasti v USA.“ Během první ekonomické represe se téměř vůbec nestavělo, takže vznikl 

velký nedostatek bydlení. V závislosti na tom vznikl program Public Works v roce 1933 a 

začalo se stavět masové věžové bydlení. Druhým programem byla Federální asociace pro 

bydlení, která odstartovala o rok později a začala používat tzv. “red lining“, kódování map 

podle barev rasového složení měst. Toto kódování signalizovalo bankám, zda je vhodné 

dům pojistit anebo na něj poskytnout hypotéku a způsobilo, že v oblastech, kde bydleli 

afroameričtí obyvatelé, domy nebylo možné pojistit. Jednou z nejdůležitějších částí těchto 

federálních zákonů bylo stavění satelitů na krajích měst, kde byly levné hypotéky a 

developeři byli podporováni dotacemi, ale ve smlouvách bylo explicitně napsané, že domy 

není možné prodávat Afroameričanům. Populace z věžáků se tak přelila do “suburbs“, 

které rostly závratnou rychlostí, a bydlení ve věžácích se stalo dotovaným sociálním 

bydlením. Věžáky chátraly, až nakonec byly v dezolátním stavu. V průběhu tohoto 

rozdělení bílí obyvatelé akumulovali kapitál, kdežto Afroameričané neměli možnost 

kapitál naakumulovat (v souvislosti s nevýhodami v bydlení a zákony Jima Crowa) 

(Šafářová, 2021). 

V roce 1968 zákon The Housing Act postavil segregaci mimo zákon, ale stále 

přetrvává nabízení typů bytů a lokalit podle barvy pleti. V 70. letech vznikla na tuto 

skutečnost reakce “white flight“, kdy se bílí Američané vystěhovali z centrálních měst do 

satelitů v rámci vlny samosegregace. V druhé vlně v 80 letech se střední třída 

Afroameričanů přestěhovala z centrálních měst na předměstí, což namixovalo rasové 

složení ve městě, ale podpořilo hypersegregaci v centrech měst (Šafářová, 2021), 

(Gottdiener 2019). 
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2.5.2. Vylučování Afroameričanů z možností bydlení v současnosti 

Segregace v bydlení a její legální část se přelila do současnosti. Podle Šafářové 

(2021) se v současnosti segregace ve městech považuje za důsledek příjmové segregace, 

tzv. wealth gap, mezi většinovou společností a menšinami. Segregaci na základě wealth 

gap ovlivňuje také vzdělávací systém. Vysokoškolské vzdělání je v USA velmi nákladné a 

základní a střední vzdělání je často spojeno s bydlištěm obyvatele. Na druhou stranu ale 

existují programy, které pomáhají talentovaným žákům v získání kvalitního vzdělání 

(Šafářová, 2021). 

Feagin (1999) popisuje zakořeněné praktiky obchodníků s nemovitostmi, které 

diskriminují zájemce na základě barvy pleti v současnosti. V tomto vysvětlení hraje roli 

tzv. colorblidness, tedy přístup, kdy se obchodníci snaží zachovat praktiky, které ovšem 

vycházejí a jsou ovlivňovány rasovou diskriminací. Například úvěrové společnosti často 

Afroameričany nepovažují za vhodné žadatele o hypotéku a obecně upřednostňují bílé 

zájemce o byt. Tyto praktiky jsou často ospravedlňované a vysvětlované jinými vlivy, jako 

snahou zachovat zdravé obchodní praktiky, udržet jméno nebo image určité oblasti 

(Šafářová, 2021). 

 

2.6. Myrtle Beach 

Myrtle Beach jsem si zvolila vzhledem k jeho poloze. Nachází se na pobřeží 

Atlantického oceánu ve státu Jižní Karolína a jihovýchodě USA. Přestože je Jižní Karolína 

jižanský stát, nenachází se úplně na konzervativním Jihu. Jak respondenti popisovali, 

situace ve městě je specifická a se liší jak od Alabamy, která je více segregovaná, tak na 

druhou stranu i od větších a více etnicky různorodých měst, jako je například Atlanta. Ve 

městě Myrtle Beach tvoří populace Afroameričanů 16 %, což představuje ve srovnání 

s jižnějšími státy USA nižší zastoupení (viz. mapa2 Censusscope, 2000). Tato skutečnost 

může rasismus zdůraznit, ale i naopak zmírnit.  

Důležitým faktorem, který ovlivňuje charakter Myrtle Beach jako města i jeho 

rozvoj, je turismus. Město se v důsledku turismu velmi rychle rozrůstalo, ale také se mění 

v závislosti na sezóně.  Proudí do něj jak turisté, tak i lidé za prací, takže město i bydlení je 

často v pohybu. V minulosti se také město změnilo z destinace pro bílé turisty střední a 

 
2 Viz. odkaz: https://www.censusscope.org/us/map_nhblack.html (Censusscope, 2000). 

https://www.censusscope.org/us/map_nhblack.html
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vyšší třídy na destinaci pro nižší střední třídu a také i pro Afroameričany. Zajímavé je tak 

to, jak má neustále měnící se skladba města i turismus obecně vliv na rozvrstvení města, 

rasismus a segregaci. 

2.6.1. Myrtle Beach a turismus 

Myrtle Beach je velmi turistická oblast. Každý rok navštíví město kolem 14 

milionů návštěvníků (Worldpopulationreviews, 2018) a rychlý rozvoj je spojen zejména 

s turismem. Turismus může mít zásadní vliv jak na ekonomiku města a jeho způsob 

rozvoje, tak na nerovnosti ve městě a segregaci. Turismus zvyšuje ekonomický růst města 

a jeho rozvoj, ale zároveň lze pozorovat inflaci a to zejména v bydlení (Cohen, 2003). 

Jak popisuje Cohen (2003), turismus mění kritéria ve stratifikaci, například 

zdůrazňuje kritérium peněz místo tradičnějších kritérií jako je původ člověka nebo status. 

Turismus má tak schopnost transformovat stratifikační systém a často vytváří nové sociální 

vrstvy, zejména střední třídu. Na druhou stranu může produkovat lokální elity, například 

v případě, že lokální elita vlastní majetek, který turismem získal na hodnotě. Obecný vliv 

turismu na stratifikaci je, že rozšiřuje sociální nerovnosti. Tato změna reflektuje jak 

rozdělení práce plynoucí z turismu, tak nerovnou distribuci benefitů, které jí doprovázejí 

(Cohen, 2003). 

Turismus také generuje sezónní možnosti práce, zaměstnává jak část obyvatel 

města, která by jinak migrovala pryč, například méně zaměstnatelné mladé, a zároveň láká 

zájemce o práci z okolí. Nárůst turismu je spojován také s významným nárůstem 

kriminality, zejména s menšími přečiny jako jsou kapesní krádeže (Cohen, 2003). 

 

2.6.2. Myrtle Beach a rasismus 

Situaci ve městě si můžeme přiblížit na příkladu tradiční akce a způsobu její 

realizace a vnímání ve veřejnosti i v médiích. Tradicí, kterou je známá Atlantic Beach, 

která se nachází 200 kilometrů severovýchodně od Myrtle Beach, je tzv. Black Bike Week, 

motorkářský festival, který byl poprvé zorganizován v sedmdesátých letech za cílem 

podpory turismu v Atlantic Beach (Charleston city paper, 2014). Myrtle Beach byla 

v souvislosti s touto akcí obviněna z nerovného a rasistického zacházení s účastníky akce. 

V tomto případě se vyskytla kritika, že se restaurace ve městě a celkově město nechovají 

stejně k černým jako k bílým zákazníkům.  
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K této události se vyjadřuje článek Sociologists on colorblinded question 

(McArdle, 2008). McArdle (2008) považuje Black Bike Week za perfektní přirozený 

experiment, kde je možné porovnat dvě akce: „Harley Week (akce Američanů s bílou 

barvou pletí) a Black Bike Week (akce Afromaričanů). Je tedy možné porovnat dvě 

populace, které přicházejí podobně na stejné místo konání v téměř stejném čase. A 

můžeme se tak podívat na zacházení s těmito dvěma skupinami, vidět, jak se toto odlišuje a 

jestli, tak proč.“ „Při Harley Weeku mohli motorkáři křižovat ulicí Pacific Boulevard a byli 

entuziasticky podporováni cedulemi s nápisem welcome, speciálním zbožím a dalšími 

projevy vděčnosti za peníze turistů, které přitékají do města. V průběhu Black Bike Week 

zastavilo město jen jeden pruh v ulici Pacific Boulevard a nutilo motorkáře čekat ve frontě 

před křižovatkou, což mělo za následek vytváření dlouhé dopravní zácpy. Myrtle Beach 

ztrojnásobilo počet policistů ve službě a dávalo pokuty za drobné přestupky. Jako kontrast 

k vítání bílých motorkářů místními podniky 25 restaurací mělo zavřeno přes víkend 

Memorial Day, kdy se Black Bike Week tradičně pořádá.“ (McArdle, 2008: 34-35). 

Na tuto situaci zareagovala organizace National Association for the Advancement 

of Colored People, která v roce 2003 město a 25 restaurací zažalovala s prohlášením, že 

město ohrozilo občanská práva černých motorkářů tím, že s nimi zacházelo jinak kvůli 

jejich rase. Město tento odlišný přístup vysvětlilo jinými důvody, například uvedlo, že 

předpokládali, že zvýšenou kriminalitu ovlivní věkový průměr, nikoli rasa. Na akci 

černých Američanů byl průměrný věk 34, což je nižší věk než na akci bílých Američanů 

(39), ovšem kriminalita u mužů dosáhne nejvyššího bodu v 18 letech a již ve 30 letech 

dramaticky klesá. McArdle (2008) tento případ spojuje s konceptem tzv. colorblidness, 

který prosazuje, že lidé by neměli být hodnoceni na základě barvy jejich kůže a barva kůže 

by tedy neměla být vůbec vnímána jako hledisko. Bílí Američané jsou podle McArdleho 

(2008) zainteresováni do konceptu barvosleposti, protože legitimizuje jejich 

privilegovanou pozici ve společnosti. Problém “barvosleposti“ vůči Afroameričanům je 

v tom, že tento názor udržuje nerovnosti a privilegia bílých Američanů. Což dokazuje tento 

případ, kdy město tvrdilo, že zacházelo s černými a bílými stejně, ale fakta prokazovala 

opak (McArdle, 2008). 

 

3. Metodologie 

V následující části se zaměřím na praktickou část a její metodologii. Nastíním 
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výzkumné otázky, výběr metody výzkumu, respondentů a terénu. V této části se také 

věnuji popisu zvolené metody analýzy i reflexi mé vlastní výzkumné pozice i samotné 

etice výzkumu. 

3.1. Motivace k tématu 

Téma jsem si vybrala v návaznosti na vlastní osobní zkušenost s terénem. Ve městě 

Myrtle Beach jsem strávila 2 a půl měsíce v rámci programu Work and Travel. V průběhu 

pobytu mě zaujala segregace bílé a afroamerické části obyvatelstva, například v práci 

v restauraci, ale i v prostoru města. Tato, pro mě nová zkušenost, i to, že problém je velmi 

výrazný, mě motivovaly k dalšímu studiu Afroamerické menšiny a způsobu jejího života 

ve městě. 

 

3.2. Výzkumné otázky 

Práce vychází ze základní hypotézy, že historicky podmíněné nerovností spolu 

s nastavením sociálního systému i v současnosti ovlivňují jednání a životní rozhodování 

afroamerické komunity ve městě Myrtle Beach. Cílem práce je odkrytí existujících 

nerovností a prvků systémového rasismu a jejich reflexe v rámci komunity, a to se 

zvláštním zřetelem na prostorovou dimenzi města. Výzkumné otázky, které jsem si 

stanovila v rámci výzkumu, jsou: 

▪ Jsou životy Afroameričanů ve městě Myrtle Beach ovlivněny systémovým 

rasismem?  

▪ Souvisí systémový rasismus s nedostatkem jednotlivých druhů kapitálů? 

▪ Jak Afroameričané vysvětlují rasismus a nerovnosti ve městě?  

▪ Projevuje se systémový rasismus a diskriminace Afroamerické menšiny v prostoru 

města? 

▪ Mají Afroameričané v Myrtle Beach jiný prostorový kapitál než bílí Američané a 

využívají tak prostor jinak? 

 

 

3.3. Výběr respondentů a výzkumný terén 

Účastníci výzkumu byli vybráni metodou snowball sampling. Tato metoda 
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umožňuje z jednoho kontaktu nabalováním získat více kontaktů, které výzkumník 

potřebuje. Babbie (2007) zmiňuje, že metoda snowball sampling je vhodná pro získání 

respondentů z určité specifické skupiny. Z tohoto hlediska je vhodná právě i pro tento 

výzkum zaměřený na určitou menšinu v konkrétním městě, která je jinými způsoby obtížně 

dostupná.  

Hlavním kritériem pro výběr respondentů byla podmínka, aby žili alespoň několik 

let ve městě Myrtle Beach. Cílem výzkumu bylo postihnout širší pohled na zkušenosti 

respondentů s rasismem nebo diskriminací. Z tohoto důvodu byli vybráni respondenti s 

různým stupněm vzdělaní, a to na škále od nedokončené střední školy až po dokončenou 

vysokou školu. Tento přístup jsem ve výzkumu zvolila zejména kvůli rozdílným zděděným 

kapitálům, kterými respondenti disponují. Ve vzorku jsou zastoupeni čtyři muži a jedna 

žena, což může ovlivnit výsledky výzkumu, kdy ženy nejsou dostatečně reprezentovány ve 

vzorku. Výzkumu se účastnili respondenti ve věku 24, 28, 34, 43, 61.  Jeden z respondentů 

pak není Afroameričan, ale má tmavou pleť. Jeho otec je z Nigérie, matka z Kalifornie. Pro 

výzkum jsem ho zvolila zejména kvůli rozdílným kapitálům, které lze srovnat 

s respondenty s kapitály zděděnými v rámci systémového rasismu.  

Výzkumný terén je město Myrtle Beach, které se nachází na pobřeží ve státě Jižní 

Karolíně v USA. Město je známá turistická destinace, počet obyvatel ve městě je 34 600 

(census.gov, 2019). Jak popisuje Okely (2012), město netvoří uzavřený celek, ale je nutně 

o něm přemýšlet a studovat ho v kontextu s okolím, například kvůli turismu a sezónní 

práci, která má na město vliv. Okely (2012) také upozorňuje, že urbánní prostředí může být 

vice individualizované a anonymizované než například vesnice a názory v rámci města se 

tak mohou více lišit. 

Okely (2012) také popisuje, že je důležité neizolovat skupinu, protože skupina, 

v tomto případě afroamerická menšina ve městě Myrtle Beach, vždy interaguje s okolím. 

Například to můžeme vidět na turismu ve městě. V rozhovorech se respondentka 3 zmiňuje 

o tom, jak ve veřejné dopravě, která jezdí do města z okolních měst, potkává mnoho lidí, 

kteří cestují za prací. Tyto interakce, jak propojení s okolím města, tak reakce a 

komunikace s bílými Afroameričany, je zásadní pro pochopení situace menšiny i města. 

 

3.4. Metody výzkumu 
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Metodou výzkumu jsou biografické narativní rozhovory doplněné o analýzu 

dostupných statistických dat o městě Myrtle Beach. Jelikož je systémový rasismus velmi 

komplexní problém, který rámuje celý život člověka, biografické rozhovory pomůžou lépe 

pochopit celkovou situaci respondenta, jeho rozhodování i postoj. Biografický rozhovor je 

vhodným přístupem, který pomáhá pochopit struktury, ve kterých jedinec přemýšlí, a to, 

jakým událostem dává význam a proč.  

Rozhovor je rozdělen na dvě pomyslné části, a to biografickou část a navazující 

polostrukturovaný rozhovor, který je zaměřen na rozbor samotné součastné zkušenosti 

respondenta s využíváním prostoru města a s bydlením. Rozhovory s ohledem situaci s 

epidemií koronaviru a vzdálenosti od místa výzkumu proběhly online formou. Celkem 

bylo realizováno 5 narativních rozhovorů v průměrné délce kolem 50 minut. Při vedení 

rozhovoru jsem vycházela z knihy Chápající rozhovor (Kaufmann, 2010). Rozhovor jsem 

se snažila vést jako konverzaci, respondenta se doptávat, přizpůsobovat otázky, vyjadřovat 

zájem a tím podporovat jeho otevřenost k výpovědi. Důležitou součástí a podmínkou 

realizace výzkumu bylo nejen navázání kontaktu, ale i získání důvěry respondenta. V této 

práci dále analyzuji dostupná statistická data a mapy ze sčítání lidu 2019 v USA, které 

ukazují celkový obrázek a kontext segregace afroamerické menšiny ve městě. 

 

3.5. Metoda analýzy 

Narativní analýza podle Bryda (2020) vychází ze sociálního kontruktivizmu. 

„Narativní výzkum je flexibilní a dostupný přístup k exploraci/průzkumu žité zkušenosti a 

procesu re/konstrukce identity“ (Bryda, 2020: 121). Důležité je tak pochopit, co je pro 

respondenty důležité, jak to vysvětlují a jak strukturují danou zkušenost. V práci jsem se 

zaměřila zejména na tematickou narativní analýzu, ale věnovala jsem se i strukturální 

analýze. Tematická analýza se soustředí na to, co respondenti říkají. V tomto případě je 

cílem kombinovat mnoho narativů do podobných kategorií (kódů, konceptů, témat) a 

vytvořit typologie, z kterých se induktivně vytvoří teorie. Strukturální analýza se zaměřuje 

na strukturu jazyka a na to jakým způsobem je narativ předáván (Bryda, 2020). 

 

3.6. Biografická iluze 

Bourdieu (1998) popisuje iluzi, která se v biografických rozhovorech vytváří. Tato 
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iluze je způsobená předpokladem, že život lze chápat jako příběh, jako koherentní a 

orientovaný celek, který má objektivní a subjektivní motivace. Co Bourdieu naznačuje, je 

to, že každý si svoji minulost přetváří a modifikuje a vytváří z ní životní příběh, který dává 

smysl. Na vytváření příběhu má také zásadní vliv rozhovor a výzkumník. Respondent tak 

může vytvořit svůj příběh zejména na základě této situace a toho, co od něj výzkumník 

očekává. Respondent pak má snahu nastolit vztahy mezi příčinou a následkem, představit 

svůj život jako organizovaný do etap, které mají smysl v rámci vývoje. Lidé se také podle 

Bourdieho mají tendenci oficiálně sebereprezentovat. Na můj výzkum, který se zabývá 

rasimem, tak mělo určitý vliv to, že respondent předpokládal, že od něj očekávám 

výpovědi ohledně toho, zda a jak byl zasažen rasismem nebo diskriminován. 

 

3.7. Jazyk citací 

V práci pracuji s citacemi rozhovorů v originálním jazyce pro zachování autenticity 

jazyka a kultury respondentů. Citace v originálním jazyce jsou důležité z důvodu jejich 

kulturní reprezentace. Nářečí afroamerické komunity představuje zároveň jeden z aspektů, 

na jehož základě dochází k diskriminaci této komunity. Proto jedním z důvodů, proč 

uvádím citace v originálním jazyce, je znázornění tohoto nářečí. 

Sociální antropologie popisuje propojení kultury a jazyka a to, že skrz pojmy a 

pochopení jazyka můžeme studovat samotnou kulturu. Překlad originálního znění jazyka 

tak může mít zásadní vliv na pochopení jak menšiny, tak celé situace. Jak popisuje Okely 

(2012), dialog v lokálním jazyce je prostředkem k přímé komunikaci, která se vyvarovává 

etnocentrických předsudků. Použití překladu výpovědí by tak změnilo jejich význam a 

snížilo výpovědní hodnotu celého textu. Z tohoto důvodu a proto, že je originální jazyk 

v angličtině, které většina lidí porozumí, jsem v práci uvedla citace z rozhovoru 

v originálním jazyce. Křestní jména respondentů pak nejsou uvedena kvůli specifičnosti 

těchto jmen, místa, kde se respondenti nacházejí, a jejich životního příběhu. 

 
 

3.8. Reflexivita 

Na výzkum má zásadní vliv pozice výzkumníka. V tomto případě to, že 

výzkumnice má bílou kůži, je Evropanka, je mladá, studuje vysokou školu, je to žena a má 

osobní zkušenost z terénu. Jako výzkumník pak vystupuji v terénu jako outsider. Tato 
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pozice může představovat výhodu a mít pozitivní vliv na sdílnost a otevřenost respondentů, 

kdy v rámci rozhovoru mohou své problémy a zkušenosti vysvětlit nezasvěcenému 

člověku. Výhodou pak je, že nejsem součástí terénu, a proto nemám zažité žádné místní 

stereotypy. Moje pozice také představuje poměrně anonymní osobu zvenčí, která nepředá 

informace jedincům, které jsou pro respondenty zásadní, jako je zaměstnavatel, přátelé a 

podobně. Problém může být ale i tzv. dívání se z vrchu, kdy nejsem přímou součástí 

sociální struktury, o které výzkum vypovídá, ale moje pozice je stále pozicí bílé a 

privilegované osoby (Berger, 2013). 

 

3.9. Intersekcionální přístup 

V rámci rozhovorů a jejich vyhodnocování budu využívat tzv. intersekcionální 

perspektivu. Intersekcionální přístup se podle Anthias (2013) zaměřuje na sociální lokaci, 

ne sociální skupinu, to znamená že se v rámci přístupu výzkumník nezaměří jen na sociální 

skupinu jako jsou Afroameričané nebo ženy, ale na propojení jednotlivých kategorií. Rasa 

je tak spojeny se sociální třídou a sociálním statusem a symboly s nimi spojenými. Při 

zkoumání rasismu je tak zásadní držení kapitálů, pozice ve společnosti nebo právě habitus. 

 

3.10. Etika výzkumu 

K účasti na výzkumu bude podmínkou informovaný souhlas respondenta a souhlas 

s nahráváním rozhovoru, a to slovní formou na začátku rozhovoru. V tomto ohledu je 

důležité dát důraz na to, aby respondent porozuměl tomuto souhlasu. Jako jeden 

z možných obtíží výzkumu je online prostředí, které může komplikovat porozumění nebo 

přinášet technické problémy. Fyzická přítomnost výzkumníka je velice důležitá a proto 

bude nutné se snažit o její suplementaci dostatečnou komunikací s respondentem a 

navozením přátelské atmosféry. 

Téma systémového rasismu a postavení etnické menšiny může být pro respondenty 

velmi citlivé a osobní téma. Samotné vedení výzkumu by mohlo mít jako nepřímý 

důsledek prohlubování rasismu tím, že se na něj nesprávnou formou upozorní. Ve 

výzkumu tak byla nutná opatrnost a dobré nastudování problému, i příprava na rozhovor a 

respekt k respondentům jako jedincům. Důležité bylo si také uvědomit rozdíl mezi českou 

a americkou kulturou. Rasismus vůči afroamerické menšině je v americké společnosti 
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historicky zakotvený a představuje v současnosti velmi citlivé téma, což bylo nutné při 

výzkumu vzít v potaz. Životní příběhy jsou také citlivou osobní výpovědí člověka. 

Samotný pohled na životní příběh jako na předmět zkoumání tak může být vnímán jako 

problematický, proto je důležité s výpověďmi zacházet opatrně a s respektem. 

 

4. Analytická část 

V této části se přesuneme k analýze dat. Nejdříve se zaměřím na analýzy 

dostupných statistik o Myrtle Beach a z toho vycházejících mapy. V následující části se 

pak budu věnovat biografickým rozhovorům.  

 

4.1. Analýza dat o Myrtle Beach 

 
4.1.1. O Myrtle Beach 

Gottdiener (2019) uvádí ve svém textu New urban sociology tzv. segregační index. 

Ten vyjadřuje, jaké procento lidí by se muselo přestěhovat, aby části města byly 

rovnoměrně diverzifikované. Například tedy pokud má město 30 % populace 

Afroameričanů a v jedné části bydlí 90 % bílých Američanů a v druhé 50 % černých 

Američanů, index vyjadřuje, kolik procent z nich by se muselo přestěhovat, aby ve všech 

částech města bylo 30 % Afroameričanů. Myrtle Beach se umísťuje jako 169. nejvíce 

segregovaná metropolitní oblast v USA, její segregační číslo je vysoké a dosahuje 58 

(censusscope, 2000). 

Na datech o Myrtle Beach ze sčítání lidu v USA 2019 je patrné, že vzhledem 

k turismu se jedná o dražší oblast. Podle neigberhoodscout (2019) je celková průměrná 

cena pronájmu v Myrtle Beach 1.285 $, což je vyšší cena než 70 % čtvrtí v Jižní Karolíně. 

V Myrtle Beach je průměrná hodnota bytových nemovitostí 216.100 $ a obecně 

v metropolitní oblasti Myrtle Beach, Conway, North Myrtle Beach (dále MB-C-NMB) je 

to 189.100 $. I když je průměrný plat na osobu podobný jak v Myrtle Beach, tak v MB-C-

NMB, průměrný příjem domácnosti v Myrtle Beach (43.200 $) je nižší než průměrný 

příjem domácností v MB-C-NMB (52.660 $). To může být způsobeno turismem, kdy 

někteří zaměstnanci dojíždějí a zvyšují tak průměrný plat na osobu. 
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Podle data.census (2019) je v Myrtle Beach 16 % černých Američanů a 78 % 

bílých Američanů. Nerovnosti mezi bílými a černými můžeme vidět v datech o chudobě a 

ve vlastnění bydlení. Pod hranicí chudoby žije v Myrtle Beach 17 % bílých obyvatel a 

33 % černých obyvatel. 27 % procent Afroameričanů v Myrtle Beach také dostává 

potravinové lístky. 25 % Afroameričanů v Myrtle Beach vlastní nemovitost oproti 74 %, 

kteří si bydlení pronajímají. Na rozdíl od bílých Američanů, kdy 62 % vlastní bydlení a 

38 % bydlení pronajímá (data.census.gov, 2019). Na těchto datech lze přímo vidět dopady 

systémového rasismu na nerovné rozdělení bohatství.  

Dalším hlediskem znevýhodnění ekonomické pozice afroamerické menšiny je 

znevýhodnění jejich platových podmínek, tedy když Afroameričan dostává za stejnou práci 

nižší platové ohodnocení než bílý Američan. To, jak se liší průměrný plat domácností, 

obecně popisují data ze sčítání lidu. Průměrný příjem domácností černých Američanů 

v Myrtle Beach je 24.200 $, u bílých Američanů se jedná o 42.200 $ (statisticalatlas, 

2018). Z datausa.io (2018) můžeme vyčíst určité rozdíly v průměrných platech černých 

Američanů a bílých Američanů v zaměstnání, například v pozici maloobchodního prodejce 

černí Američané vydělávají podstatně méně (18.176 $ černí Američané, 37.466 $ bílí 

Američané). Plat je také rozdílný v případě pozice učitele na základní nebo střední škole 

(38.714 $ černí Američané, 42.982 $ bílí Američané). U dalších tří nejčastějších profesí 

(registrovaná sestra, pokladní, řidič dodávky) nejsou významné rozdíly. 

 

4.1.2. Mapa Myrtle Beach 

Pro lepší orientaci v mapách je na mapě rozložení rasy (mapa 1; všechny mapy viz. 

Přílohy) vyznačeno město Myrtle Beach (černou čárou). To se rozléhá (podle 

censusreporte, 2019) od Surfside Beach na jihozápadu k Biacliffe Acres na severovýchodě 

a ke Carolina Forest na severovýchodě. Centrum Myrtle Beach je pak oblast u moře 

nacházející se severovýchodně od letiště MYR (dobře vidět na mapě A). Střed města je 

také zásadní pro turismus, je blízko pláže a nachází se tu Ocean Boulevard a Broadway at 

the Beach, což jsou velmi turistické oblasti. Turismus pak souvisí s vyšší kriminalitou 

(mapa A, mapa 10), ale zároveň může kriminalitu zkreslovat, protože se v centru pohybuje 

více lidí, než tam bydlí. 

Šafářová (2021) popisuje americká města jako donuty; uvnitř jsou části města 
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chudší, je tam větší kriminalita a nachází se tam oblasti (ghetta) s vysokým procentem 

minoritních obyvatel, jako jsou Afroameričané nebo obyvatelé hispánského původu. 

Venku, na kraji města jsou naopak bohatá bílá předměstí, kde jsou lepší školy a menší 

kriminalita. To lze pozorovat i v Myrtle Beach a je to velmi dobře vidět na mapě 

kriminality (mapa A) a kvalitě škol (B), ale také na mapě rozložení rasy (mapa 1). Jak 

popisuje Šafářová (2021), segregace v rámci města podporuje i segregaci ve školách. Školy 

jsou spojeny s oblastí, kde se nacházejí, a tak také segregaci v bydlení zesilují 

(censusreporte, 2019). 

Cena pronájmů je v centru nižší (mapa 6) a zároveň je v centru větší procento bytů 

obýváno nájemníky. To může být ovlivněno tím, že v centru bydlí více afroamerické 

populace (mapa 1), která zároveň vyhledává levnější bydlení (mapa 2 a 3) a preferuje 

pronájmy na místo koupě (mapa 6) a rovněž dává přednost bydlení v lokalitě s lehce 

dostupnou méně kvalifikovanou prací v turismu (menší příjmy mapa 4). To souvisí i 

s preferencí dopravy do práce, kdy tato populace oproti bílé populaci méně často vlastní 

auto a častěji chodí do práce pěšky, jezdí na kole nebo veřejnou dopravou 

(data.census.gov, 2019). Vyšší procento nájmů ale také může být spojeno s turismem, nižší 

cena těchto nájmů tomu ale pak neodpovídá. 

Mapa rozložení rasy (viz. mapa 1) je reflektována dalšími mapami: hodnotou 

bydlení, kdy v centru je nižší hodnota bydlení (mapa 2), dále výší nájmu, kdy v centru 

města jsou nižší výše nájmů (mapa 3) a rovněž výší příjmů domácností, která je v centru 

nižší než na kraji města (mapa 4). Obdobnou souvislost najdeme i na dalších mapách. 

Procento příjmu dané na nájem je v centru vyšší než na okraji (mapa 5) a vyšší je tu i podíl 

pronajímaného bydlení (mapa 6). Naopak mapa vzdělání ukazuje, že míra dosaženého 

vzdělání lidí bydlících v centru města je nižší (mapa 7), podobně to platí i pro zastoupení 

rodin jen s jedním rodičem, které najdeme také častěji v centru (mapa 8). Z hlediska 

dalších aspektů můžeme na mapách vidět, že v centru se vyskytuje i vyšší míra 

nezaměstnanosti (mapa 9), vyšší kriminalita (mapa 10) a vyšší pěší dostupnost neboli 

„walkabilita“ (mapa 11) (bestneighborhood, 2019).  

To je reflektováno i v rozhovorech (viz. kapitola Analýza rozhovorů). Respondenti 

rozdělují město na “dobré“ a “bohaté“ čtvrti a “špatné“ a “chudé“ čtvrti. Ti respondenti, 

kteří pak bydlí v lepších čtvrtích, nebydlí v centru města, ale spíše ve středu města dále od 

turistické oblasti a pláže. Respondenti, kteří popisují větší kriminalitu a mají nižší 
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ekonomický a kulturní kapitál, pak bydlí v centru města a také se pohybují po městě 

zejména chůzí nebo na kole. 

 

4.1.3. Doprava 

Rozložení „sil“ a majetku lze dobře vidět na vlastnictví auta. Zajímavým příkladem 

a důkazem určité segregace je pak doprava do práce obyvatel ve městě. Větší procento 

Afroameričanů, než bílých Američanů nemá auto a chodí tedy pěšky, jezdí na kole nebo 

využívají hromadnou dopravu. V centru města bydlí více Afroameričanů, kteří tam také 

pravděpodobně pracují a nepotřebují se tedy každý den dopravovat do práce autem, 

v porovnání s bílými Američany, kteří mají větší zastoupení na předměstí a dopravují se 

zejména autem, což jim také umožňuje bydlet dále od centra a flexibilně fungovat 

(data.census.gov, 2019). 

To dokládají data o způsobu dopravy jednotlivých rasových skupin. Podle 

data.census.gov (2019) 66 % procent černých Američanů jezdí do práce autem, 11 % pak 

auto sdílí, 10 % využívá veřejnou dopravu, 10 % do práce chodí pěšky a 5 % jezdí na kole. 

Oproti obyvatelům v Myrtle Beach obecně 77 % jezdí do práce autem, 10 % auto sdílí, 

1 % využívá hromadnou dopravu, 4 % chodí pěšky a 3 % jezdí na kole. Podle 

data.census.gov (2019) pak 29 % domácností černých Američanů nevlastní auto, oproti 

tomut, jak je to v průměru v Myrtle Beach, kde 10 % domácností všech obyvatel nevlastní 

auto. Kolem 50 % lidí, kteří chodí do práce pěšky nebo jezdí hromadnou dopravou, nemají 

auto. Veřejnou dopravu využívá 16 % bílých Američanů a 84 % černých Američanů 

(data.census.gov, 2019). 

“Walkability“ je proměnná popisující, jak moc lze v oblasti chodit a nepoužívat 

k přepravě auto. Mapa (mapa 11) reflektuje turistické části, kdy zeleně je označená 

turistická promenáda kolem moře a oranžově další turistické oblasti. Mapa nám ale může 

dát také představu o tom, kde je obvyklé přepravovat se pešky, a to má zase souvislost 

s bydlením a možnostmi přepravy. Chudí lidé bez auta, kteří pracují ve službách v centru, 

si pak spíše pronajmou byt uvnitř centra, který je cenově dostupnější a z kterého budou 

moci chodit do práce pěšky nebo jezdit na kole. “Walkability“ souvisí i s mapou 

kriminality (mapa 10). 

Vlastnění auta je v USA často spojováno s ekonomickým statusem. V USA je auto 
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často symbolem dospělosti a také svobody, protože mnoho měst v USA je postavena spíše 

pro dopravu v autě než chůzí, na kole nebo hromadnou dopravou. To, jak je doprava autem 

v Myrtle Beach podstatná, pak můžeme vidět na příkladu několik kilometrů dlouhé ulice 

v Myrtle Beach (N Kings Hwy), ve které se nacházejí pouze restaurace. Restaurace byly 

postaveny v posledních letech kvůli turismu, ekonomicky ale z určitého pohledu nedávají 

smysl, pokud si neuvědomíme to, že se Američané po městě pohybují zejména v autě. Pro 

ty, kteří vlastní auto a bydlí ve větší vzdálenosti od ulice, není důležité, kam pojedou do 

restaurace. Naopak pro Afroameričany, kteří nevlastní auto, je tak často jediná možnost, 

jak fungovat, bydlet v centru, kde je práce a další potřeby dostupné chůzí. Bydlení v určité 

části města bez možnosti dopravovat se jednoduše autem má vliv na další aspekty života 

jedince. To můžeme vidět i v Myrtle Beach. V centru Myrtle Beach nejsou například 

dostupné klasické supermarkety (Walmart), ale jen večerky, které jsou cenově podstatně 

dražší. Do supermarketu se pak lze dopravit, ale nachází se dále od centra města. 

 

4.1.4. Příklad čtvrti (N Ocean BLVD/21ST Ave M) 

Jako příklad, jak je město segregované a jak se charakteristiky u jednotlivých částí 

města liší, si můžeme vybrat jednu z čtvrtí (N Ocean BLVD/21ST Ave M). Tato čtvrť 

(mapa A – vyšrafovaná čtvrť), která se nachází v centru města, u pláže, má jednu 

z nejnižších cenových hladin nájemného (mapa 3) a jedny z nejnižších cen bydlení (po 

čtvrti obydlené zejména hispánskými obyvateli, mapa 2). Je to zároveň jediná čtvrť, kde je 

větší počet afroamerického obyvatelstva (70 %) než bílých obyvatel (16 %) (mapa 1). 

Situace je zde tedy opačná oproti rozložení obyvatel v celém městě, kde podle 

censusreporter (2019) a tvoří 68 % obyvatel bílí Američané a 14 % černí Američané.  

Cena nemovitosti v této čtvrti dosahuje v průměru jen 115.300 $ oproti průměrné 

ceně nemovitostí v Myrtle Beach, kde činí 216.100 $. Je to také jedna z oblastí s největším 

podílem pronajatého bydlení (mapa 4), kdy 61 % nemovitostí zde je pronajímáno, oproti 

průměru ve městě, který činí 56 %. Průměrný roční příjem domácnosti v této čtvrti je 

výrazně podprůměrný, dosahuje jen 21.495 $ oproti průměru za Myrtle Beach, který činí 

43.200 $ na domácnost. 86 % domácností v této čtvrti dosahuje nižšího příjmu než 

50.000 $, oproti průměru ve městě, kde příjem pod 50.000 $ vykazuje jen 56 % z nich. 

Tato čtvrť patří také mezi čtvrti s vůbec nejmenším příjmem v USA (průměrný příjem je 

menší než 95 % čtvrtí v USA). Zaměstnání ve čtvrti je často spojeno s turismem, 47 % 
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obyvatel je zaměstnáno v prodeji a službách (což je více než v 99 % všech amerických 

čtvrtí). Velké procento bytů ve čtvrti je také sezóně obydleno a to 19 %. V části města je 

také jedna z nejvyšších nezaměstnaností ve městě (mapa 8). Výrazná je pak i kriminalita 

(mapa 9) (censusreporter, 2019) (neighborhoodscout, 2020). 

V této čtvrti se nachází také pravděpodobně více obyvatel ohrožených chudobou, 

což by také odpovídalo výběru levnějšího bydlení a pronájmu. 47 % procent dětí žije pod 

federální úrovní chudoby, což je více než v 92 % částí USA. V oblasti je vysoké procento 

rodin s jedním rodičem (mapa 7), je tu vyšší procento žen (58 %) než je průměr města 

(52 %). Nižší podíl populace žije v manželství (22 %) oproti průměru města (47 %) a 

„hlavou rodiny“ (muž x žena) je v této čtvrti relativně častěji ve srovnání s jinými oblastmi 

žena. V této části města pak najdeme také početnější domácnosti, kdy v jedné domácnosti 

v průměru žije 2,7 lidí oproti 2,4 v průměru za Myrtle Beach. V této části města je také 

nižší průměrný věk (39,4 let oproti 45,2 let). Tyto údaje tak můžou souviset jak s typem 

rodin, tak se sezónní prací. V této části pak najdeme i menší vzdělanost (viz mapa 6), kdy 

jen 17 % obyvatel dosáhlo bakalářského nebo vyššího vzdělání oproti 29 % v průměru 

města. A podle mapy B se zde také koncentrují méně kvalitní školy (bestneigberhood, 

2020), (censusresporter, 2019), (neighborhoodscout, 2020). 

 

4.2. Analýza rozhovorů 

Nejprve je důležité zdůraznit, že systémový rasismus je velmi komplexní jev. Pro 

vysvětlení systémového rasismu není důležitý každodenní rasismu a rasové předsudky 

(Weiss, 2010), ale zejména sociální nastavení systému, získaný a zděděný ekonomický, 

sociální, kulturní a symbolický kapitál a habitus. V každodenním rasismu ale můžeme 

pozorovat prostorovost a to, jak je diskurz rasismu silný a integrovaný do města, například 

jak se prostorový kapitál manifestuje v prostorech města, například ve čtvrtích města, v 

určitých restauracích nebo v rámci místa zaměstnání. 

Biografické rozhovory jsou individuální výpovědi, které informují o tom, jak 

fenomén vnímají sami konkrétní příslušníci afroamerické komunity. Ti si pak mnoho vlivů 

nemusí sami uvědomovat a ani samotné vnímání definice rasismu není univerzální. 

Například při otázce, jestli si respondent myslí, že jeho zásadní životní rozhodnutí (rodina, 

škola, práce, bydlení) ovlivnil systematický rasismu, je velmi těžké až nemožné v rámci 
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života zjistit, kdy systémový rasismu ovlivnil historicky vývoj prostředí, jeho rodiny a 

předků. V analýze se budu zbývat tím, jak Afroameričané vysvětlují rasismus, jestli se 

během života setkávají s rasismem, jak vysvětlují nerovnosti, jak popisují rozdělení města 

a jaký vliv na ně má rodina, případně jestli zažívají diskriminaci v bydlení. 

 

4.2.1. Představení respondentů 

Pro lepší orientaci a pochopení následné analýzy respondenty nejdříve představím. 

1. respondent 

První respondent je muž, je mu 24 let. V dětství vyrůstal v sociálním bydlení, 

popisuje, že „bydlel v hezkém domě, ale jeho rodina byla chudá“. Bydlel s matkou a 

babičkou, jeho otec byl v jeho dětství ve vězení. Poměrně často se v rámci dětství stěhoval, 

většinu času bydlel v Myrtle Beach, mimo to bydlel také v Conway a v Charlestonu (blízká 

města). Studoval základní a střední školu, která se nachází v centru města, a studoval na 

vysoké škole přípravku na medicínu, na kterou získal finanční podporu. Kvůli rodinným 

záležitostem a potřebě pracovat ze školy odešel. Ke studiu vysoké školy se chce ale vrátit. 

V současné době pracuje v restauraci Hooters. Bydlí v pronajatém bytě v centru města, 

blízko pláže a turistické ulice Ocean Boulevard, který si sehnal přes známé. Před tímto 

pronájmem neměl svůj domov a bydlel u různých přátel. Ve čtvrti, kde bydlí, byla před 

třemi lety, jak popisuje, vysoká míra kriminality, zejména lidí závislých na cracku. Situace 

se ale zlepšila a v současné době tam podle něj bydlí „slušní lidé, kteří platí svůj nájem“. 

2. respondent  

Druhý respondent je muž, který je 43 let starý. Vyrůstal v úplné rodině. Popisuje, 

že „neměli na všechno, co si přál, ale měli na vše, co potřebovali. Měli docela slušný dům, 

dobré Vánoce i svátky, nikdy nešli spát hladoví.“ Popisuje, že se řadili mezi „průměrné 

modré límečky“. V dětství se věnoval atletice a chtěl být profesionální atletem, bohužel 

prodělal zranění, které mu tuto dráhu znemožnilo. Před devíti lety vystudoval vysokou 

školu, obor architektonický a grafický design. V současné době vlastní firmu, která se 

zabývá renovacemi domů, tomuto oboru se věnuje už asi dvacet let. Je samoživitelem a má 

dvě děti (16 a 9 let). Bydlí, jak popsal, u golfového hřiště ve středu města, dál od moře a 

turistických oblastí. Jeho čtvrť je bezpečná. 
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3. respondent  

Třetí respondentka je žena, 34 let. Je z Ohia, v Myrtle Beach několik let pracovala 

jako manažerka v restauraci. Své dětství popisuje tak, že “když byla malá, neměli vše, co 

ostatní, ale necítili se chudí, její matka se vždycky snažila, aby nežili ve špatném bydlení“. 

Její táta byl od jejích dvou let závislý na cracku, její bratr je už osm let zavřený ve vězení. 

Studovala vysokou školu online, aby si mohla otevřít vlastní restauraci. Školu ovšem 

nedokončila, odešla, protože studium časově nestíhala kombinovat s prací. V současné 

době bydlí s matkou v přívěsu ve Fabual, kam se za ní přestěhovala, aby se o ní starala 

(matka je dlouhodobě nemocná) a také kvůli současné situaci s koronavirem. Bydlení 

popisuje jako hrozné, přívěs je zamořený šváby a komunikace se správcem je složitá. 

Správce jim často vypíná vodu bez upozornění. Jiné bydlení si ale v současné situaci 

nemůže dovolit. Pracuje jako manažerka v restauraci Taco Bell, kde se zaučuje. 

V budoucnu si chce doplnit vzdělání, chtěla by se také přestěhovat, potřebuje ale nejdříve 

vylepšit svou finanční situaci. 

4. respondent  

Čtvrtý respondent je muž, je mu 28 let. Celý život žil v Myrtle Beach. Čtvrtý 

respondent není Afroameričanem, jeho otec je z Nigérie a přišel do USA studovat, jeho 

matka je z Kalifornie. Jeho otec je učitel na univerzitě, matka pracuje ve zdravotnictví. Má 

vysokoškolské vzdělání, obor sportovní medicína a atletický trénink. V současné době 

pracuje jako atletický trenér a sportovní fyzioterapeut. Na základní a střední školu chodil 

do soukromé školy. Žije pár mil od pláže uprostřed města, kde se nachází hodně obchodů a 

restaurací. Čtvrť je bezpečná. Jak popisuje, je bezpečnější než čtvrť, kde bydlel v dětství, 

která byla podle něj obklopena čtvrtěmi s vyšší kriminalitou. 

5. respondent 

Pátý respondent je muž, je mu 61 let. Vyrůstal s babičkou a matkou, má čtyři 

sourozence. O dětství tvrdil, že si ho málo pamatuje a dále o něm podrobněji nemluvil. 

Jeho sourozenci jsou zaměstnáni v pomáhajících profesích - v církvi, v armádě a ve 

zdravotnictví. Manželku nebo děti nemá. Studoval střední školu, ale maturitu nedokončil. 

Vystřídal vícero prací, v současné době je nezaměstnaný a pobírá invalidní důchod. Bydlí 

v centru Myrtle Beach v sociálním bydlení. Ve čtvrti kolem sebe vidí hodně kriminality.  
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4.2.2. Ekonomický kapitál 

Respondenti rasismus často vysvětlovali jako osobní problém a obecně se 

popisovali jako aktéři, kterým se dějí nespravedlnosti, ale systém je ve velké míře 

neomezuje. Výsledky záleží spíše na jejich schopnostech a tom, jak to zvládnou překonat. 

Tyto postoje mohou souviset se zachycením sama sebe v biografických rozhovorech 

z perspektivy aktéra, ale také s individualistickou kulturou typickou pro USA, která 

vyzdvihuje schopnost jedince se vypracovat na základě vlastního úsilí a schopností. 

Nerovnosti respondenti svými slovy často vysvětlují na základě ekonomického 

kapitálu, například ekonomických nerovností, historicky zděděného ekonomického 

kapitálu, rozdílech v platu Afroameričanů a bílých Američanů nebo malého zastoupení 

Afroameričanů na vysokých pozicích nebo v politice.  

Respondent 1 popisuje nespravedlnosti a utlačování černé majority v rámci 

ekonomického kapitálu na příkladu “černé Wall Street“ 3. Vysvětluje, že na “černé Wall 

Street“ černí Američané měli větší příjmy než bílí Američané a proto bílí Američané čtvrť 

vypálili. Vysvětluje, že v rámci systémového rasismu černí Američané nezdědili 

ekonomický kapitál, protože kvůli politickému utlačování kapitál zdědit nemohli, a tak jej 

nemohli ani předat dalším generacím. 

„Cause white people in America don’t want to see black people to do a shit like at 

all, as soon black guy get a money they just start to hating all them like, you 

shouldn’t have that much money, we are supposed to have that. I don’t know if you 

heard about like the Black Wall Street. It was back in the days, but at this time we 

were making more money than the white people. And you know what they do, they 

didn’t like that, they burn that shit to the ground. They didn’t torch everything they 

killed babies they killed a lot of shit. That’s like why don’t you have anything, why 

don’t you have any inheritance. Because as soon as we do that what’ll do, you 

destroy it like literally so of course we don’t have nothing. Because if my mama die 

my mama can’t leave me nothing at all. So that’s why I have to make it the best for 

me because I can’t die poor man.“ 
 

3 Black Wall Street se přezdívá distriktu Greenwood ve městě Tulsa v Oklahomě, který byl považován za 

jednu z nejbohatších afroamerických komunit v USA, která zbohatla zejména na prodeji ropy. V roce 1921 
byl bílými Američany vypálen pod záminkou toho, že jeden Afroameričan se pokusil znásilnit bílou ženu. 
Jde o známý historický masakr. Údaje o události se liší, ale podle odhadů zemřelo v rámci masakru 300 

Afroameričanů. Zprávy v tehdejší době psali o události jako o protestu Afroameričanů, i když útok byl čistě 

ze strany bílých Američanů (Vox, 2019). 
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Diskriminaci ze strany státu popisuje také Feagin (2013), který vysvětluje 

ekonomický kapitál z historického pohledu. Feagin popisuje znevýhodnění Afroameričanů 

státem majetkově, kdy Afroameričané často neměli právo na určité zdroje bohatství a 

systémové výhody, které stát poskytoval. Například v roce 1930 Americká vláda poskytla 

246 miliónu akrů za nízkou nebo žádnou cenu pro farmáře. Kvůli rasové exkluzi, neměli 

Afroameričané k těmto zdrojům přístup. Na těchto příkladech můžeme vidět držení 

symbolického kapitálu v rukou státu, což má vliv i na ekonomický kapitál jednotlivých 

skupin. 

Předávání ekonomického kapitálu dalším generacím se ukazovalo být důležité pro 

všechny respondenty. Popisovali, že například nechtějí, aby jejich potomci museli pracovat 

tak těžce jako oni, aby měli více možností, aby měli vzdělání nebo jim chtěli předat určitý 

soubor dovedností (skillset). Respondent 1 přímo popisuje, že chce dosáhnout 

mezigeneračního bohatství, jaké mají bílí Američané, a aby jeho potomci zastávali 

ekonomicky a sociálně dobré pozice, které jsou vlivné a důležité z pohledu symbolického 

kapitálu. Tato výpověď dokazuje určitou pozici menšiny ve společnosti. 

„But I do want generational wealth, you know like white people got, where they 

make sure their kids are good. I want wealth like that, where I am like a grandpa, 

but I fucking make twenty millions dollars to ten billions dollars. I can leave my 

kids and their kids something, like they have inheritance. Something like 

Rockefeller. I want my last name is X so I want it to be like if I pass away my kids 

and my grandkids, they’ll be like ou yeah what’s your name? X, ou my god you are 

part of the X family. Like that’s how I want it, like they know who they is you are 

part of the x family, you are part of a legacy. That’s how I want to be.“ 

Důsledkem historicky podmíněného znevýhodnění ekonomického kapitálů 

Afroameričanů je nerovné rozdělení půdy nebo například firem. Respondenti na rozdělení 

majetku vysvětlují nerovnosti ve městě. Tvrdí, že bílí Američané vlastní většinu půdy nebo 

finančního kapitálu. To popisuje i Šafářová (2021), která se zmiňuje o tzv. wealth gap 

neboli nerovnoměrně rozdělené bohatství, díky níž je pak také často vysvětlována 

segregace ve městě. 

Respondent 2: „But there are more white people in every part, they own more land 

than everybody so.“ 

Respondent 2: „So like the business owners here are primarily white and I feel like 
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most of the money units area is, certain group of people have it vs others in my 

opinion. 

 

4.2.3. Diskriminace v práci 

Nerovnosti jsou také vysvětlovány na základě nerovnosti platu, kdy Afroameričané 

dostávají za stejnou práci nižší plat (viz. kapitola Analýza dat o Myrtle Beach). 

Diskriminace v zaměstnání se pak ukazovala v rámci rozhovorů jako jedno z největších 

témat. Lze to přisuzovat tomu, že v zaměstnání se Afroameričané můžou snáze porovnat 

s bílými Američany (můžou například porovnat platy). Respondenti také uváděli, že první 

zkušenost s rasismem zažili právě v práci nebo v rámci jednání s policií4. Respondent 4 

popisuje nerovné ohodnocení Afroameričanů.  

Respondent 4: „If the black and white are in the same job the same job typically a 

black person is paying much less than white person it's just kind of you know how it 

is and that just kind of show you that there is a systematic racism.“ 

Respondentka 3 má pak přímou zkušenost s nerovným ohodnocením v Myrtle 

Beach. Popisuje, že byla jediná, které zaměstnavatel nezvedl plat v porovnání s ostatními 

manažery, kteří měli všichni bílou pleť. Respondentka kvůli tomu, že se cítila v práci 

nedoceněná, později odešla. 

„Because all of the managers around me other then the kitchen manager were you 

know white I mean. And even when they weren’t doing their job, they still got more 

then I did and he still got sure that they got raises. Because I actually left all of the 

supervisors got raises except from me even though I was one of the hardest working 

supervisors there.“ 

Podle respondenta 2 záleží diskriminace v zaměstnání na tom, kdo vlastní a ovládá 

ekonomické zdroje. Ten, kdo takový ekonomický kapitál vlastní, má také moc ovládat 

jedince s nižším ekonomickým kapitálem a zneužívat je. Ten, kdo naopak ekonomický 

kapitál nevlastní, může být zneužit systémem, a kvůli svému nedostatku sociálního 

kapitálu, vzdělání a znalostí je také jednoduše nahraditelný a tedy v nevýhodné pozici.  
 

4 Problém s policií popisují respondenti 1, 2 a 4. Respondenti 1 a 4 popisují nerovné zacházení, bezdůvodné 
zastavení vozidla nebo také krátký pobyt ve vězení na základě prohlídky auta. Respondent 1 má zkušenost, 
kdy policisté prohledali (a to poměrně násilně) pouze jeho a jeho známého afroamerického původu a jejich 
známého bílého Američana nechali jít. I když, jak popisuje, zrovna tento známý u sebe měl drogy. 
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„Mostly the people who run the jobsites are the people with more money and 

money controls what most people do and don’t do.“ 

Podle respondenta je tedy rasismus zejména důsledek nerovného rozdělení kapitálů, 

které vychází ze systémového rasismu, a také se projevuje jen při nedostatku těchto 

kapitálů. Respondent 2 popisuje také proces zacyklení půjček a dluhů, který ale spojuje 

právě se znevýhodněním afroamerické populace. Rasismus je tak podle něj přítomný jen 

tehdy, když je dotyčný ve špatné finanční situaci a když je nahraditelný. Rozhodující je 

tedy nedostatečný ekonomický kapitál. 

„Because that man has disrespect for you or he figure out hey he gonna always 

need money, so I can treat him as dirt and I can make him do this I can make him 

do that. So it is more of a control thing, because you have to work to pay your debt. 

So those are the things, that could be seen as a racism, because they only do that to 

certain people.“ 

Podle respondenta je z hlediska diskriminace v zaměstnání horší situace 

latinskoamerické menšiny než afroamerické menšiny. A to zejména kvůli často ilegálnímu 

pobytu v USA, potřebě posílat a zaopatřit rodinu v rodné zemi, nedostatku kontaktů, 

neznalosti kultury i jazykové bariéře. Situace latinskoamerické menšiny je tak horší právě 

kvůli nedostatku ekonomického, sociálního a kulturního kapitálu. Respondent popisuje 

možnost členů komunity s vyšším množstvím kapitálů ovládat členy komunity s menším 

množstvím kapitálů. 

Respondentka 3 popisuje zkušenost z druhé strany, kdy je pro ni zkušenost s 

diskriminací v práci osobního charakteru. Respondentka naopak zmiňuje, že jí o to víc 

mrzelo, že jí zaměstnavatel nezvedl výši platu, když věděl, že je ve špatné finanční situaci, 

protože se musí starat o svoji nemocnou matku. Nepopisuje tak, že by mohla být využita 

systémem na základě nevýhodné finanční pozice, ale vidí vztah se zaměstnavatelem na 

osobní bázi. 

„So it really bothered me that somebody you know try so hard to you know keep me 

from what they know I needed because of the situation I was in what I was trying to 

do with my family, taking care of my mom and everything.” 
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4.2.4. Symbolický kapitál 

Jak popisuje Bourdieu (1998), dobrým příkladem držitele symbolického kapitálu je 

stát, který je zároveň držitelem všech druhů kapitálů. Respondent 1 reflektuje působení 

státu a politiky. Popisuje udržování symbolického kapitálu z důvodu zastaralých způsobů 

myšlení a reprezentace v politice. Respondent tvrdí, že jsou v politice zejména staří 

zástupci, kteří část svého života prožili za legální segregace, a proto i stále myslí v těchto 

rasistických strukturách. Důležitým držitelem symbolického kapitálu a významným 

aktérem ve městě je také policie, která má schopnost symbolický kapitál ve městě přímo 

vynucovat. 

„Like if you realize the congress in America, its politicians they are old as fuck. 

Like if you look that up bro, like all the congress people are born in 1940. Why are 

you still making decision for the country if you’ve been born in the 1940, that don’t 

make sense, you are stuck in the old way. Like literally 1940 do you know how long 

that was, so like why are you still in office. Like you don’t making decision for the 

younger youth, 1940 is still segregation that’s how you thinking so why are you still 

in office. I don’t like that.“ 

Symbolický kapitál se váže ke skupinám a vytváří kategorie. Symbolický kapitál 

určuje percipi afroamerické komunity, která je spojena s pozitivním nebo negativním 

symbolickým kapitálem. Symbolický kapitál tak vytváří negativní a pozitivní konotace 

spojované s určitou menšinou. Vytváří například kategorie vlastností, které dané skupině 

přisuzujeme z pohledu a v kontextu majoritní společnosti. Tyto kategorie nebo předsudky 

jsou například to, že jsou členové Afroameričani považováni za nebezpečné, nevzdělané, 

nehezké nebo že mluví “špatnou“ angličtinou. Tyto kategorie jsou v americkém kontextu 

pak spojovány s černou barvou kůže a použity na všechny jedince tmavé černé pleti. 

Symbolický kapitál se performuje v tom, že vyzdvihuje rys určité skupiny a na jedince 

s tímto rysem, v tomto případě černou barvou kůže, aplikuje kategorie vytvořené pro 

Afroamerickou menšinu. Toto se ukazuje na příkladu respondenta 4, který je na půl 

Afričan a na půl Američan, ale k Afroamerické kultuře vztah nemá. Za “černého“ je podle 

něj považován i člověk, který má jednoho z rodičů bílého Američana. 

„So you know if we would have kids our kids would be mixed heritage, so they 

would be half white half black. In the US if you are half black you are still 

considerate black um. So if you have any black any African any black at all you are 
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considered black.“ 

S Afroameričany je tedy spojován určitý typ habitu spojenými s určitými typy 

kapitálů. Respondent 4 se k habitu spojovaného s Afroameričany vymezuje, zejména proto, 

že sám není Afroameričan a vyrůstal v jiném prostředí. V jeho výpovědi se ale performuje 

symbolický kapitál, který určuje negativní konotace spojené s tímto typem habitu. 

Respondent 4: „I guess I've been told that you know that because of who I am or 

because of my ethnicity I may not be understanding of those things or I've been told 

that I can’t act certain way. Or I can't be I can't like certain types of music because 

I'm black or I can't like go to this place or I can’t swim because I'm black or I can’t 

do that because I am black.“ 

Jako jeden z částí habitu Afroameričana je jazyk, který je symbolickým kapitálem 

kategorizován na angličtinu “dobrou“ a “špatnou“. “Dobrá“ angličtina je respondentem 4 

popisována jako správná americká angličtina, kdy se správně vyslovují slova. Symbolický 

kapitál má tak vliv na to, jestli a s jakým typem kulturního kapitálu (pozitivní, negativní) je 

jazyk související s určitým habitem spojován. 

Jazyk podle Bourdieho (1998) má zásadní vliv na úspěšnost ve vzdělávacím 

systému, kdy jedinci se “špatnou“ angličtinou a také s menším kulturním kapitálem jsou 

znevýhodňováni. Bourdieu (1998) popisuje, že jsou znevýhodněni jak kvůli tomu, s jakým 

symbolickým kapitálem je určitý typ jazyku spojován, tak i s tím, jak jsou jedinci schopni 

rozlišovat, kdy použít jakou formu jazyka, což souvisí rovněž s jejich kulturním kapitálem.  

Sám respondent 4 tak popisuje, že jeho “dobrá“ angličtina je spojována s tím, že mluví 

příliš chytře. 

Respondent 4: „I’ve been told because of the way I talk, I know I have a very 

American accent, but because the way I speak, I speak very decent English, 

pronouncing words that and I know you like. I've been told that I talk white or talk 

like I am smart. Because people take that black people are supposed to have poor 

English or speak with the server type of slang.“ 

Dalším zajímavým faktorem symbolického kapitálu je spojování černé barvy pleti 

s tím, že jsou jedinci nebezpeční a nehezcí. Například respondentka 3 popisuje, že se lidé 

často diví, že je krásná a že je to v souvislosti s tím, že jsou překvapeni, že je krásná, 

přestože má tmavou pleť. Krása je tak sociální konstrukt vytvořený symbolickým 
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kapitálem a majoritní bílou společností. Nereprezentativnost různých barev pleti a etnik je 

často zmiňována v souvislosti s módním průmyslem. V tomto případě můžeme zase vidět 

spojitost mezi barvou pleti a negativním symbolickým kapitálem. 

„And I don’t know if it because I am so dark skin and they expect you to be like 

dark skin and really ugly but it is so weird really. It is random women: O my god, 

your skin is so pretty. And I am like: O thank you. It is surprising but it is flattering 

but it is just like you don’t know people like that are still around. It is nice though 

but you’ve been surprised you are so pretty to be so dark, ou thank you. That is a 

weird compliment but thank you I thank you ma’am.“ 

Symbolický kapitál, jehož držitelem je stát, je důležitým faktorem toho, jak 

rasismus v USA funguje. Respondent 4 popisuje to, že delší dobu pobýval v různých 

zemích, a mluví o rasismu jako fenoménu, který je přítomný v celém světě. Situace 

v jednotlivých zemích se ale velmi liší, porovnává například rasismus v Hondurasu, Nigérii 

a Itálii. Z jeho porovnání se pak ukazuje, že v USA, kde jsou Afroameričani historicky 

diskriminováni a také nějakým způsobem zobrazováni v médiích, se předpokládá, že se 

budou chovat určitým způsobem. V zemích, kde mají s lidmi černé pleti jinou nebo téměř 

žádnou zkušenost nebo naopak zkušenost s minoritou lidí s bílou pletí, pak mají jiné 

předsudky a dochází k jinému typu diskriminace, což respondent také popisuje. Uvádí 

například situaci, kdy ho v Itálii zařazovali mezi migranty, ale když začal mluvit anglicky, 

přeřadili ho do „skupiny Američan“. 

Respondent 4: „But it only took for me to talk to they realize that he is American 

just because of the way I talk so that kind of change their opinion in Italy. Ou he is 

not a migrant he is just American after they hear me talk and possible how they see 

me to dress too because there is a difference in how people dress in Europe vs here 

in the US.“ 

Bourdieu popisuje, že struktury vnímání mají sklon ke stabilitě, protože k jejich 

přijmutí je nutné považovat je za objektivní struktury. Symbolický kapitál a z něj 

vycházející systémový rasismus tak má tendenci uchovávat se a reprodukovat na základě 

daných struktur. Nerovnosti vycházející ze systémového rasismu i struktura, která jedince 

omezuje, se tak zdá být samozřejmá a neměnná. To popisují i respondenti, podle nichž se 

systémový rasismus performuje jako samozřejmá součást lidí a systému. 

Respondent 4: „And that’s just how it is and it is just kind of like it always’ve 
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been.“ 

Respondent 5: „I don’t really look at it I know it is there but It always gonna be 

there.“ 

Respondent 2: „I understand how people are born, because you are product of 

your environment, you are born in racism, but what can you do, that’s all you 

know.“ 

 

4.2.5. Překonání rasismu 

Respondenti dále popisují určité způsoby, jak se vymanit ze systémového rasismu. 

Způsob, jak se černému Američanovi může podle respondentů podařit vymanit ze 

sociálních struktur diskriminace, je získání kulturního kapitálu. Problémem je, že šance na 

získání vzdělání může být rovněž negativně ovlivněna nedostatkem ekonomického 

kapitálu. Bourdieu (1998) tak naopak popisuje legitimizaci nerovností na základě vzdělání. 

To lze vidět i v rozhovorech, kdy držení kapitálů má vliv i na budoucí vzdělání. Kvalita 

školy, jak popisuje i Šafářová (2021), souvisí s částí města, kterým je i financována. 

K vymanění se z této struktury škol je pak zejména důležitý ekonomický kapitál, protože 

za školné škol, které nespadají do čtvrti, ve které jedinec bydlí, si musí student připlácet.  

U respondenta 4, který není zástupce afroamerické komunity, se pak můžeme 

setkat s větším množstvím všech typů kapitálů, které získal v dětství. Respondent studoval 

od brzkého věku soukromou školy, kam chodili zejména bílí žáci a která ho už ze začátku 

zvýhodnila. Respondent se ale stále setkává s diskriminací na základě černé pleti i přes 

svůj kulturní kapitál právě kvůli kapitálu symbolickému. Tuto diskriminaci se mu pak díky 

svému kulturnímu kapitálu daří překonávat. 

„So I would say maybe I was I was thought up differently or I was maybe thought 

up as not as knowledgeable or they weren’t sure what to expect. Until the actually 

took the time to talk to me and get to know me and then they realize that.“ 

Respondent 2 popisuje překonání diskriminace tentokrát v zaměstnání na základě 

kulturního kapitálu. Díky kulturnímu kapitálu se mu daří vystoupit ze struktury 

diskriminace. Popisuje to tak, že se nemusí účastnit systému diskriminace v práci, protože 

má určitý “skillset“, který ho opravňuje vybírat si z nabídek prací a nebýt lehce 
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nahraditelný. Může tak od práce, kde není respektován, odejít, což se, jak sám uvádí, i 

stalo. 

„Because for me racism didn’t affect me because I had a skillset and I was able to 

set my own price because my skillset was at a high level. And I know some people 

of my descent you know that they were racial profiled, because they were 

expendable I think racism affect anybody that doesn’t have a great work ethic or 

skillset you know.“ 

Dalším způsobem, jak se vymanit z diskriminace v zaměstnání, jsou sítě 

afroamerické komunity. Struktury znevýhodnění majoritní společností je tedy možné obejít 

držením určitého specifického sociálního kapitálu. To popisuje respondentka č. 3, která 

přiznává, že práce, které pro ni byly přínosem, získala vždy přes známého se stejnou 

barvou pleti jako ona. 

„I guess you can say that I feel like the jobs and opportunities I did have came from 

other black people which have seen something in me and wanted to give me a try. It 

was rare that you know someone that was white or a different race gave me a 

chance and genuinely want to see me grow.“ 

 

4.2.6. Rozdělení města 

V rámci systémového rasismu jsou vytvářeny kategorie čtvrtí jako “dobré“ a 

“špatné“ čtvrti nebo “chudé a “bohaté“ čtvrti. Ty jsou spojovány zejména s ekonomickým 

statusem i sociálním statusem obyvatelů čtvrti a mírou kriminality. 

Respondenti popisují také to, že v “chudších“ čtvrtí je více Afroameričanů a 

v “bohatých“ čtvrtích je více bílých Američanů a je to tak neúměrně rozloženo. To se 

odráží i v mapách (viz. Kapitola Analýza dat o Myrtle Beach), kdy větší procento černých 

obyvatel je spojeno s nižší hodnotou nemovitostí i vyšší mírou kriminality. Rozdělení 

města vysvětlují respondenti zejména na základě ekonomického kapitálu. 

Respondent 4: „Yes, I definitely think that the city is split up in a way where you 

see majority of white people in one part of the city and you see like a majority of 

black people in another part of the city. And typically the city that doesn’t have as 

much income or is very poor you’ll see more of the white people or Hispanic living 
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there vs a very like fancy rich neighborhood you see like primarily white people in 

those neighborhood.“ 

Jediný respondent 5 pak naznačuje určitou diskriminaci v bydlení, která není 

založená na ekonomickém kapitálu. Popisuje vybírání nájemníků, což může být spojeno 

s tím, jakou image si čtvrť chce vytvořit nebo zachovat (Šafářová, 2021). Jak popisuje 

Gottdiener (2019: 69-91), obchodníci se snaží tyto praktiky ospravedlňovat na základě 

zachování zdravých obchodních praktik.  

„Like with housing they got certain people who stay in and they want certain 

people to stay in.“ 

Respondenti také popisují, že existují části města, kde se necítí vítáni a kde jsou 

diskriminováni. Okolí, například sousedé nebo policie, na jejich přítomnost v těchto 

čtvrtích reaguje tak, jako by tam neměli právo být. Tyto čtvrti jsou zejména “dobré“ a 

“bohaté“ čtvrti. V těchto zkušenostech tak můžeme lze vidět manifestující se prostorový 

kapitál, který určuje, kde je pro jedince s černou barvou “v pořádku“ být. Jednou z dimenzí 

prostorového kapitálu je existence určité pomyslné mapy, která říká, kde se jedinec černé 

pleti má a kde se naopak nemá právo v rámci prostorového kapitálu nacházet. U některých 

částí této mapy je žádoucí, aby se tam jedinec černé pleti nacházel, například určité čtvrti, 

restaurace nebo hromadná přeprava. Existují ale naopak i části města, kde se jedinec na 

základě prostorového kapitálu může setkat s problémy, a to jak s místními obyvateli čtvrti, 

tak s policií. Tyto různé oblasti se vyskytují v celé šíři spektra a najdeme také části, které 

jsou neutrální, anebo tak specifické, jako turistické centrum, že se zde toto rozdělení 

vytrácí. Takové problematické místo popisuje respondent 2, který v rámci práce jezdí do 

“dobrých“ čtvrtí renovovat domy.  

„I mean if you are not white and this is a predominantly white area they look at 

you as you shouldn’t be, or they look at you like why are you. So I get asked a lot of 

questions as like where I am going or what I am doing here when I was asked to bet 

certain places. So like if I have a job in a nice neighborhood I get out of my vehicle 

and I am looking for the customer house, then neighbor can come outside and ask 

me what am I doing?“ 

Respondent 1 pak popisuje problém, zejména ze strany kriminality, kdy na něj 

někdo zavolal policii, protože se procházel v bohaté čtvrti, kam šel navštívit svoji 

kamarádku. Na druhou stranu, když šel do jiné dobré čtvrti, kam chodí navštěvovat svého 
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kamaráda, problém s tím neměl. 

Respondent 1: „They just see a black guy in the neighborhood, go get him. And you 

see that one time I was like at my homegirl’s house. And she lives in this nice 

community you know, I am walking I am kind of upset so I am talking loud. They 

call the cops for me because I am black. And I was like if it was a white man dude, 

you would not stand up it but because I am black ou yeah he is laid and rape come 

get him. I am like damn that’s fucked up.“ 

Respondent 2 zažívá diskriminaci v luxusnějších podnicích. Personál v restauraci u 

golfového klubu se k němu chová jiným způsobem než k bílým zákazníkům, například tím, 

že ho v restauraci automaticky nepřivítají a neobslouží jako ostatní zákazníky. Golfový 

klub může být spojován s určitým ekonomickým a sociálním statusem bílých Američanů a 

jejich habitem. Další důležitou dimenzí prostorového kapitále tedy je, že se více projevuje 

v dominantně bílých prostředích. 

Respondent 2: „You can go to a nice store or nice restaurant and they feel like you 

can’t afford to eat there you know, they look at you like you are in a wrong place, 

they ask you if you want to buy something least expensive on the menu. So it is a lot 

of things that people do that influence racism you know they make it feel like you 

don’t have the means or you don’t fit in.“ 

Segregace se projevuje také ve veřejných podnicích jako restaurace nebo 

posilovny. Například do posiloven v bohatých částech města chodí zejména bílí Američané 

a také tyto posilovny mají lepší vybavení. Na druhou stranu posilovny v horších částech 

města mají horší vybavení a chodí tam více černých Američanů i Hispánců. Respondenti 

popisují, že existují restaurace, kam chodí převážně černí Američané nebo naopak bílí 

Američané. Určité restaurace pak černé Američany diskriminují v tom, jak se k nim 

chovají. 

Respondent 5: „Yeah. It is couple restaurants around here and they really don’t 

like black coming in to eat and they spit in your food and take hand to your food, 

do whatever they can. And there is a sign wash your hands and they take their hand 

and put them to your stuff.“ 

 

4.2.7. Vliv rodiny 
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V rozhovorech se můžeme setkat s dvěma typy respondentů. První typ jsou 

respondenti, na které má přímý dopad zdědění, resp. nedostatek určitých typů kapitálu 

v rámci systémového rasismu. Pocházejí z rodiny samoživitele, vyrůstali ve finančně 

podporovaném bydlení, nedostudovali vysokou školu nebo ani v předpokládaném čase 

nesložili maturitu. V rámci bydlení se setkávali se zvýšenou kriminalitou. Potýkají se 

rasismem v podobě “in group“ vlivu systémového rasismu. Tito respondenti se snaží 

překonat diskriminaci v zaměstnání, vyřešit nedostatek ekonomického kapitálu nebo se 

vypořádat s diskriminací policie. Do této skupiny patří respondenti 1 3 a 5.  

Respondent 1: „Like my upbringing we didn’t have a lot of money so I didn’t have, 

my mama didn’t have no money to put me through school. Because honestly I grew 

up poor like I really grew up poor. Not too poor but I grew up poor. My mama 

always made sure that everything was straight, but things other kids have we didn’t 

have, but I had a lovely gold family, so it didn’t really matter.“ 

Respondent 3: „My childhood, it wasn’t too bad. Like my mom always make sure 

that we never lived in low housing, when we would feel like we are poor or you 

know. Like we didn’t have everything that everybody else have, but we had 

everything we needed, so you know we didn’t feel poor so.“ 

Kulturu chudoby Lewis (2006) popisuje jako minoritní skupinu, která reaguje na 

majoritu. Mezi charakteristiky kultury chudoby patří důležité rodinné vazby, vysoká 

kriminalita, nízké procento sezdaných sňatků, častá absence mužů v rodině. To lze 

pozorovat i v rodinách první skupiny respondentů. Tito respondenti se často stěhují kvůli 

rodinným důvodům. Je také častá je absence mužů, otec respondenta 1 byl celého jeho 

dětství ve vězení, otec respondentky 3 byl od jejích dvou let závislí na cracku, její bratr je 

pak už osm let ve vězení a ona se snaží podporovat jeho syna. Hodnoty kultury chudoby se 

dědí z generace na generaci podobně jako kapitály v rámci systémového rasismu. Určité 

hodnoty v souvislosti s rodinou a nesezdanými svazky reflektuje respondentka 3. 

Respondent 3: „I want to be married before I have kids because I feel like so many 

people that they have normalized just having babies with somebody and baby 

mama and baby daddy and I am like no you will not call me your baby mama. That 

is so no, that is ghetto, yeah it is not something you want to teach your kids, you 

want to teach your kids come out and you are not together. But you guys made 

them like what was you doing mommy daddy what is this, you know what I mean, 
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but you have one going here. What do you expect to look forward to or to think it is 

going to happen.“ 

V rámci kultury má na jedince zásadní vliv okolí. Respondentka 3 to také tvrdí a 

mluví o tom, že si velkou část života neuvědomila, že něčeho může dosáhnout, protože to 

kolem sebe neviděla. V tom se performuje zejména nedostatek kulturního kapitálu, který 

v tomto případě souvisí i s tím, kde jedinec bydlí. 

Respondent 3: „But far as like life decision you know like I notice that the people 

that you are around influence some of your decision because you know you only 

know what you see and what you see actually happening. So you don’t think I feel 

like a long time I didn’t reach for my full potential because I didn’t see many 

people around me doing much with theirself because you know they didn’t see 

much me and done. So you see so many people not doing much and you feel like it 

is normal because there is so many people not doing much. But like while I was in 

Myrtle Beach like I realize that there is a lot of opportunities out here and you have 

to get out here and really push it through regardless of you know how other try to 

knock you down or don’t want to give you a chance. But you need to keep pushing 

and you eventually meet someone you know will see what you see in yourself and 

give you a chance.“ 

Druhá skupina jsou respondenti 2 a 4. Tito respondenti pocházejí z úplné rodiny, 

vystudovali vysokou školu a drží vyšší ekonomický i kulturní kapitál než první skupina. 

Respondenti se setkávají s rasismem více z pozice “out of group“. Jsou na ně aplikované 

předsudky a stereotypy v rámci symbolického kapitálu. Symbolický kapitál ale mohou 

překonávat nebo vyvracet díky držení ostatních druhů kapitálů. 

Respondent 2: „I grew up in Myrtle Beach, life was pretty decent, I mean I had a 

mother and the father all in the same house and two older sisters and couldn’t 

complain about nothing. Father worked hard, mother took cares of us.“ 

Respondent 4: „So my mom she went medical school and after college and my dad 

he became a professor in university. And so my mum's job led us put it back in to 

moving different places for her job and she ended up getting a job in South 

Carolina. And my dad pretty much where did went was able to find a teaching work 

so that’s why we did move here and didn’t move anywhere else after that.“ 
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4.2.8. Sociální bydlení 

První skupina respondentů také část svého života žila v sociálním bydlení. To, jak 

se projevují kapitály, se tak promítá například do toho, jestli jedinec žije v sociálním 

bydlení, což souvisí s prostorovým kapitálem. Další dimenzí prostorového kapitálu je tedy 

to, že se prostorový kapitál určuje, kde rodina s nedostatkem kapitálů žije. Bydlení 

v sociálním bydlení určuje možnosti získání různých druhů kapitálu, například kulturního a 

sociálního, a ovlivňuje habitus člověka. Vliv habitu popisuje respondentka 3. Ta popisuje, 

že v sociálním bydlení si lidé často zvyknou na to, že nemusí platit vysoký nájem a 

negativně je ovlivňuje také to, že se ostatní nesnaží dosáhnout něčeho víc.  

Sociální bydlení je podle respondentky 3 vnímáno velmi negativně a to se projevuje 

v tom, jak o sociálním bydlení mluví, zpívá nebo jak je zesměšňováno. Popisuje také 

představu, že lidé, kteří bydlí v sociálním bydlení, se pak stanou mrzutějšími a chovají se 

více obranně právě kvůli negativním konotacím, které je se sociálním bydlením spojováno. 

Vnímání sociální bydlení je tak kategorizováno na základě symbolického kapitálu. 

Respondentka 3 popisuje negativní pohled na sociální bydlení spojené s kriminalitou. 

„We had to move to the projects5, and they were like shooting out there on some 

nights, it was like really like o my god what is this. I lived in places which you know 

weren’t the best not the best neighborhood but never have to worry about guns and 

bullets or you know gunshots outside of the door all of that stuff. It is just a lot and 

having a little brother you know what I mean, it was scary. South Carolina was 

scary.“ 

Sociální bydlení je spojováno s habitem afroamerické menšiny, jak popisuje 

respondent 1. Respondent 1 žil v sociálním bydlení v dětství a popisuje ho naopak 

pozitivně. To může souviset s tím, jak popisuje respondent 5, že zejména záleží na tom, 

kdo sociální bydlení vede. 

„Okey, so I mean I grew up in the projects cause I mean I am black so I grew up in 

the projects. And I mean you probably don’t know but I grew up in old fucking 

Conway, South Carolina. There are projects called Hucklebee projects and there 

were my mama and grandmama. And I mean it like for the projects, it’s cool like it 

 
5 Hovorový výraz pro sociální bydlení, bydlení dotované státem. 
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was nice and everything.“ 

 

4.2.9. Současné bydlení 

Ani jeden z respondentů neuvedl, že by měl zkušenost s diskriminací v bydlení. 

Místo toho jsou uváděny ekonomické důvody. Uvádějí také problémy s bydlením, jako 

velké znečištění v bytě, do kterého se stěhovali, šváby v karavanu nebo nepořádné 

spolubydlící, ale ty podle nich nesouvisí s jejich barvou pleti. Respondentka 3 také 

popisuje neustálé zvyšování nájmu, které jí nutilo se stěhovat. Tento faktor pak může také 

souviset s nuceným vystěhováváním, kdy jsou lidé pozadu s placením nájmu, protože se 

nájem neustále zvyšuje. 

Respondent 2: They wanted my money so of course they gonna be nice to me, but it 

is nice neighborhood, it has a pool it has a gym, so it was pretty easy. 

Respondent 3: „But I really, like the places I had before, like were usually based on 

my income, something that you know were, I tried to never live above by my means. 

I always get something based on my income.” 

Prostorový kapitál pak lze vidět v tom, kde který z respondentů bydlí. První 

skupina respondentů bydlí ve “špatných“ čtvrtích a druhá skupina v “dobrých“ čtvrtích. 

Respondenti 1 a 5 bydlí v centru města (můžeme vidět v kapitole Analýza dat o Myrtle 

Beach). Respondent 1 bydlí ve čtvrti, která se nachází vedle čtvrti N Ocean BLVD/21ST 

Ave M (viz. Analýza dat o Myrtle Beach), respondent 5 bydlí v sociálním bydlení. 

Respondentka 3 se z města odstěhovala a bydlí v karavanu. Respondenti 2 a 4 bydlí ve 

středu města, tedy dále od turistické zóny a pláže. Lze tedy pozorovat to, že ekonomický a 

sociální kapitál a habitus souvisí s kapitálem prostorovým. 

V rozhovorech se projevuje souvislost vlastnění auta s ekonomickými a sociálním 

statusem i s prostorovým kapitálem (viz. kapitola Analýza dat o Myrtle Beach). První 

skupina respondentů auto nevlastní. Respondent 1 se pohybuje chůzí nebo si auto půjčuje 

od přátel a neřídí kvůli tomu, že je v podmínce kvůli řízení pod vlivem. Respondentka 3 

auto nevlastní, chodí pěšky a používá hromadnou dopravu, respondent 5 se pohybuje chůzí 

a na kole. V rozhovorech pak dva respondenti měli auto, a to 2 a 4 respondent neboli druhá 

skupina respondentů, která drží více kapitálu. Respondent 4 také popisuje reakci policie na 

to, že má hezké auto, které nesedí k jeho barvě pleti. 
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Respondent 2: „I have two cars. Yeah I am doing okey. Not rich but doing okey.“ 

 

4.2.10. Distancování se od rasismu 

Respondenti obecně tvrdili, že s rasismem nemají žádný nebo jen malý problém. 

Často se vyskytoval narativ toho, že rasismu vidí kolem, ale kvůli své osobnosti se s ním 

nepotkávají. Toto zmiňovali všichni respondenti. Uvádějí také, že je možnost se takovým 

situacím vyhýbat, nevyhledávat je nebo se chovat určitým způsobem, čímž se do těchto 

situací nedostávají.  

Respondent 2: „It is funny, but I am pretty big guy so people don’t really mess with 

me. I have been know to be kind of intimidating. So they don’t say nothing to my face or 

you know to do anything to bother me, because I am a guy that people don’t do these thing 

to in that kind of way you know.“ 

Respondent 1: „I like I’ve never really like racism I’ve never been talked to talk to 

racism honestly.“ 

Respondent 3: „Fortunately I don’t have any like particular situation that I feel like 

I was done wrong. I feel like there is lot of it going on, like I really like see lot of it but you 

know, I just don’t talk to many people I don’t do it much myself, I see a lot of going on like 

around me and everything.“ 

Respondent 2: „Because I stay away from conflict when I can you know and I don’t 

allow to take advantage of because I have enough stability to walk away, lot of people 

don’t have that option. You know it all depends on your person and how it is affects you 

know your lifestyle.“ 

Respondenti také popisují svůj příběh z pozice aktéra, záleží jim na jejich 

schopnostech a moci překonávat překážky. Nezmiňují tak systémové omezení nebo 

znevýhodnění jako celek, ale spíše překážky, které se musí snažit překonat, a to, že je to na 

nich na jejich vůli, pílí, snaze a schopnostech. 

Respondent 1: „But like racism nah, like I tell you I’ve never been a product of 

racism I didn’t what racism act but It never really influence my decisions.“ 

Respondent 4: „Because society is watching and society always gonna want to 

paint the picture of you are this type of person on they way how you look. But you have to 
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go pass that you have to show your sure character as person and not be held down to 

you’re the color of your skin or how do you look like.“ 

Respondent 3: „And you have to get out here and really push it through regardless 

of you know how other try to knock you down or don’t want to give you a chance. But you 

need to keep pushing and you eventually meet someone you know will see what you see in 

yourself and give you a chance.“ 

Respondent 2: „No, it was determined by hunger and not being poor. Racism has a 

very little to do with it.“ 

Rasismus je pro ně velmi osobní problém jak jich samotných, tak osobnosti 

člověka-rasisty. Výraz rasismus je také považován za výraz s velkou váhou. Proto se s ním 

můžeme ve vyprávěních setkat jen v zásadních a také poměrně dokazatelných situacích 

(například kdy lze porovnat přístup k nim a přístup k bílým Američanům). Respondenti si 

také sami často ospravedlňují nebo zmírňují své výroky, že je to jen jejich pocit a že to 

neví jistě. Když se ale setkají s veřejným názorem, jako je hodnocení restaurace na 

Googlu, respondentovi se jeho sdělení tímto objektivizuje. Často se tak také v rozhovorech 

objevuje slovo respekt, který je vyzdvihován a je považován za řešení i budoucí situace 

nerovností a rasismu. 
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5. Závěr 

 
Tématem bakalářské práce jsou projevy systémového rasismu a nerovností v rámci 

afroamerické menšiny žijící ve městě Myrtle Beach v USA se specifickým důrazem na 

prostorovou dimenzi. Práce vychází ze základní hypotézy, že historicky podmíněné 

nerovnosti spolu s nastavením sociálního systému i v současnosti ovlivňují jednání a 

životní rozhodování afroamerické komunity ve městě Myrtle Beach. Cílem práce bylo 

odkrytí existujících nerovností a prvků systémového rasismu a jejich reflexe v rámci 

komunity, a to se zvláštním zřetelem na prostorovou dimenzi města. Hlavní metodou 

výzkumu byla kombinace analýzy statistických dat o sociální a ekonomické struktuře 

obyvatel v prostoru města Myrtle Beach a biografických rozhovorů s příslušníky 

Afroamerické komunity. 

Nejprve byla provedena analýza dostupných statistických dat o městě Myrtle 

Beach. Propojení podrobných dat o struktuře města s rasovými, ekonomickými, sociálními, 

vzdělanostními, příjmovými i dalšími charakteristikami potvrdilo, že se systémový 

rasismus ve městě projevuje segregací, kdy větší procento Afroameričanů žije v centru 

města než na předměstí. Toto zjištění potvrzuje jeden ze základních principů, který 

popisuje Šafářová (2021), a to ten, že v rámci 30. let vznikla série federálních zákonů, 

v jejichž důsledku došlo k výstavbě satelitů, které byli spojené s dotacemi a zvýhodněnými 

hypotékami, které byli ale dostupné jen pro bílé Američany. Centrum města se vylidnilo, 

ztratilo na prestiži i ekonomické hodnotě a začalo plnit funkci sociálního bydlení, které se 

vyznačuje vysokou neatraktivitou, vysokým zastoupením pronajatého bydlení, zvýšenou 

kriminalitou, „walkabilitou“, nižší kvalitou škol, zvýšenou nezaměstnaností, výši vzdělání 

i zastoupení rodin s jedním rodičem.  Tato skutečnost byla potvrzena i na základě 

realizovaných rozhovorů s respondenty. Z analýzy těchto rozhovorů vyplynulo, že 

respondenti s nižšími kapitály, které jsou zděděné v rámci systémového rasismu, bydlí v 

centru města, zatímco ti, kteří drží vyšší množství ekonomického nebo kapitálu bydlí na 

předměstí.  

Prostorový kapitál je koncept, který je odvozený z teorie Bourdieho, a to ze 

symbolického kapitálu. Prostorový kapitál se tak v prostoru projevuje jako síla, která 

vychází ze všech druhů kapitálu a která se zdá být samozřejmá a legitimní. Prostorový 

kapitál podobně jako abstraktní prostor (Lefebvre, 1991) lze vyčíst ze způsobu využívání 
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prostoru a také ze symbolů v prostoru. Výsledky mých rozhovorů s respondenty potvrdily, 

že systémový rasismus má vliv na prostorový kapitál jedinců ve městě Myrtle Beach. 

Respondenti uváděli, že jednou z dimenzí prostorového kapitálu, který se ve městě 

vnímají, je existence určité pomyslné mapy, která říká, kde se jedinec černé pleti má a kde 

se naopak nemá právo v rámci prostorového kapitálu nacházet. Existují tak části města, 

kde se podle výpovědí respondentů může jedinec černé pleti na základě prostorového 

kapitálu setkat s problémy, a to jak s místními obyvateli čtvrti, tak i s policií. Prostorový 

kapitál se projevuje více v místech, kde je převážná většina obyvatel bílá. Z rozhovorů 

vyplynulo, že Afroameričané využívají prostor jiným způsobem než bílí Američané, a to 

právě na základě prostorového kapitálu. Prostorový kapitál se udržuje, ale je také možné 

ho měnit. Na obě tyto dimenze v rozhovorech respondenti poukazovali. Jedním 

z důležitých zjištění tedy je, že se Afroameričané v rámci města snaží percepci vlastního 

habitu i využívání prostoru sami měnit. 

Tato zjištění potvrzují teorii Lefebvra (1991) o tom, že prostor lze považovat za 

sociálně vytvářený a politický. Segregaci popisovali respondenti i na příkladech dalšího 

využívání prostoru, a to například v rámci restaurací, obchodů a posiloven anebo na 

způsobu dopravy. Respondenti popisovali, že ve městě jsou restaurace buď převážně pro 

bílé Američany nebo naopak Afroameričany a že některé restaurace pak Afroameričany 

diskriminují nebo se k nim personál chová jinak. Jiné využívání prostoru je patrné i ze 

statistických údajů o využívání dopravy, kdy procento do zaměstnání chodí pěšky, jezdí na 

kole nebo využívá hromadnou dopravu. Z respondentů pak Afroameričané bydlící v centru 

nemají auto a dopravují se pěšky, na kole, nebo hromadnou dopravou. 

Jednou z důležitých výzkumných otázek byla otázka, jak Afroameričané vysvětlují 

rasismus a nerovnosti ve městě? Z rozhovorů vyplynulo, že Afroameričané vysvětlují 

rasismus, nerovnosti a segregaci ve městě zejména na základě ekonomického kapitálu 

zděděného v rámci systémového rasismu, nerovného rozdělení půdy i majetku 

v současnosti. Analýza rozhovorů potvrdila, že možnost předávání ekonomického kapitálu 

dalším generacím je respondenty považována za mimořádně důležitou a zároveň 

představuje oblast, ve které Afroameričané vnímají významně existující nerovnost a 

rasovou diskriminaci, a to i z hlediska mezigeneračního. V rozhovorech popisují 

ekonomické znevýhodnění v důsledku systémového rasismu, kdy černí Američané 

nezdědili ekonomický kapitál, protože kvůli politickému utlačování kapitál zdědit nemohli, 
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a tak jej nemohli ani předat dalším generacím. Podstatné je i porovnávání a vymezování se 

vůči ekonomickému postavení bílé majority. Další oblastí pociťované diskriminace je 

nerovné platové ohodnocení nebo nemožnost povýšení v zaměstnání, které se projevuje 

v nižším procentu Afroameričanů na vyšších pozicích. Respondenti dělí čtvrtě na "dobré" 

"bohaté" a "špatné" a "chudé". Popisují také, že v “dobrých čtvrtích se nachází větší 

procento bílých Američanů a ve “špatných“ vyšší procento Afroameričanů. To popisuje 

také Šafářová (2021), která zmiňuje tzv. Wealth gap, na základě které je často 

vysvětlována segregace ve městě. Majetkové rozdělení města lze pozorovat také na datech 

o Myrtle Beach, kdy nižší procento Afroameričanů vlastní své bydlení, Afroameričané 

mají nižší průměrný plat domácností, nižší procento Afroameričanů vlastní auto a více 

Afroameričanů žije pod hranicí chudoby než bílí Američané. 

Systémový rasismus má vliv na Afroameričany zejména zděděním určitých 

kapitálů, resp. jejich nedostatku a také v rámci symbolického kapitálu, na základě kterého 

je majorita diskriminuje. Symbolický kapitál podle vyjádření respondentů hrál roli ve 

vnímání a hodnocení Afroameričanů, např. “dobrá“ a “špatná“ Angličtina, “dobré“ a 

“špatné“ čtvrti, kriminalita, nehezkost spojovaná s Afroameričany, jak se Afroameričan má 

chovat. Systémový rasismus se pak projevuje zejména u Afroameričanů, kteří různé typy 

kapitálu nedrží, a to v jejich rodině, vzdělání, zaměstnání, interakcí s policií, v bydlení a v 

důvodech stěhování. Ostatní respondenti se pak setkávají s rasismem v jiné formě a 

s překonáváním nastavené sociální struktury. 

Diskriminace v bydlení se ani jeden z respondentů nesetkal. A segregace ve městě 

je podle výpovědi respondentů na základě ekonomických nerovností tedy ekonomického 

kapitálu zděděného (resp. nezděděného v rámci systémového rasismu) a také kulturního a 

sociálního a symbolického, který má vliv na diskriminaci v zaměstnání. Vzorek 

respondentů na druhou stranu nemusí vypovídat o celé situaci nebo si respondenti situaci 

nemusí uvědomovat. První skupina respondentů bydlí v centru a popisuji důvod výběru 

svého bydleni zejména ekonomickými faktory. 

Jako největší problém s diskriminací respondenti uváděli diskriminaci v rámci 

zaměstnání a při interakci s policií. Respondenti se na druhé straně od rasismu často 

distancovali a tvrdili, že s ním nemají problém, kromě pár incidentů, ale vidí ho ve svém 

okolí. Z hlediska vnímání rasismus respondenti rasismus často vysvětlovali jako osobní 

problém a obecně se popisovali jako aktéři, kterým se dějí nespravedlnosti, ale systém je 
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ve velké míře neomezuje. Výsledky záleží spíše na jejich schopnostech a tom, jak to 

zvládnou překonat. Součástí narativu tak je zachycení sama sebe z perspektivy aktéra, 

který se může vypracovat na základě vlastního úsilí a schopností. 
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6. Summary 

 
The topic of the bachelor thesis is how systemic racism and inequality manifest 

within the Afro-American minority living in the city of Myrtle Beach in the USA, with a 

specific emphasis on the spatial dimension. The thesis is based on the basic hypothesis that 

historically conditioned inequalities, together with the setting up of the social system, still 

influence the actions and life decisions of the African American community in the city of 

Myrtle Beach. The aim of the work was to reveal the existing inequalities and elements of 

systemic racism and their reflection within the community, with special regard to the 

spatial dimension of the city. The main research method was a combination of analyzing 

statistics on the social and economic structure of the population in the Myrtle Beach area 

and biographical interviews with members of the Afro-American community. 

First, an analysis of the available statistics on the city of Myrtle Beach was 

performed. The connection of detailed data on the structure of the city with racial, 

economic, social, educational, income and other characteristics has confirmed that 

systemic racism in the city is manifested by segregation ant in the parts with a higher 

percentage of Afro-Americans living in the city center than in the suburbs. This finding is 

confirmed by one of the basic principles described by Šafářová (2021), namely that a series 

of federal laws were created within the 1930s, as a result of which satellites were built, 

which were associated with subsidies and mortgages available only to white Americans. 

The city center became depopulated, lost its prestige and economic value and began to 

function as a social housing, characterized by high unattractiveness, high proportions of 

rented housing, increased crime, "walkability", lower quality schools, increased 

unemployment, education and representation of families with one parent. This fact was 

also confirmed on the basis of interviews with respondents. An analysis of these interviews 

showed that lower-capital respondents who they inherited under systemic racism, live in 

the city center, while those with higher amounts of economic or capital live in the suburbs. 

Spatial capital is a concept that is derived from the Bourdie's theory, namely from 

symbolic capital. Spatial capital thus manifests itself in space as a force which is based on 

all kinds of capital and which seems to be self-evident and legitimate. Spatial capital, like 

abstract space (Lefebvre, 1991), can be read from the way space is used and also from 

symbols in space. The results of interviews with respondents confirmed that systemic 
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racism affects the spatial capital of individuals in the city of Myrtle Beach. Respondents 

stated that one of the dimensions of spatial capital that is perceived in the city is the 

existence of a certain imaginary map that tells where a black person has and where, on the 

contrary, he has no right to be within spatial capital. Thus, there are parts of the city where, 

according to respondents, a black individual may encounter problems on the basis of 

spatial capital, both with the local inhabitants of the district and with the police. Spatial 

capital is more pronounced in places where the vast majority of the population is white. 

The interviews showed that Afro-Americans use space in a different way than white 

Americans, precisely on the basis of spatial capital. Spatial capital is maintained, but it is 

also possible to change it. Respondents pointed to both of these dimensions in the 

interviews. One of the important findings, then, is that Afro-Americans within the city are 

trying to change their perception of their own habit and use of space themselves. 

These findings confirm Lefebvre's (1991) theory that space can be considered 

socially created and political. Respondents also described segregation on examples of 

further use of space, for example in restaurants, shops and gyms, or on types of transport. 

Respondents described that there are restaurants in the city, either predominantly for white 

Americans or Afro-Americans, and that some restaurants discriminate against Afro-

Americans or are treated differently by staff. Other uses of space are also evident from 

statistical data on the use of transport, where the higher percentage walks to work, ride 

bike or uses public transport. Of the respondents, Afro-Americans living in the center do 

not have a car and walk, ride bike or use by public transport. 

One of the important research questions was how do African Americans explain 

racism and inequality in the city? The interviews showed that African Americans explain 

racism, inequality and segregation in the city mainly on the basis of economic capital 

inherited from systemic racism, unequal distribution of land and property today. The 

analysis of the interviews confirmed that the possibility of passing on economic capital to 

future generations is considered by respondents to be extremely important and at the same 

time represents an area in which Afro-Americans perceive significant inequality and racial 

discrimination, including intergenerational discrimination. In the interviews, they describe 

an economic disadvantage due to systemic racism, in which black Americans did not 

inherit economic capital because they could not inherit capital due to political oppression, 

and thus could not pass it on to future generations. It is also important to compare and 
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define the economic position of the white majority. Another area of perceived 

discrimination is unequal pay or the impossibility of promotion, which is reflected in a 

lower percentage of Afro-Americans in higher positions. Respondents divide 

neighborhoods into "good", "rich" and "bad" and "poor". They also describe a higher 

percentage of white Americans in "good neighborhoods" and a higher percentage of 

African Americans in "bad" neighborhoods. This is also described by Šafářová (2021), 

who mentions the so-called Wealth Gap, on the basis of which segregation in the city is 

often explained. The division of property of the city can also be seen in data on Myrtle 

Beach, where a lower percentage of Afro-Americans own a home, Afro-Americans have a 

lower average household wage, a lower percentage of Afro-Americans own a car and more 

Afro-Americans live below the poverty line than white Americans. 

Systemic racism affects African Americans mainly by inheriting certain capitals, 

resp. their scarcity and also within the symbolic capital on the basis of which the majority 

discriminates against them. According to the respondents, symbolic capital played a role in 

the perception and evaluation of Afro-Americans, such as "good" and "bad" English, 

"good" and "bad" neighborhoods, crime, the ugliness associated with Afro-Americans, 

how Afro-Americans should behave. Systemic racism manifests itself especially in Afro-

Americans, who do not hold various types of capital, namely in their family, education, 

employment, interaction with the police, housing and reasons for moving. Other 

respondents then encounter racism in a different form and overcoming the set social 

structure. 

None of the respondents encountered discrimination in housing. According to the 

respondents, segregation in the city is based on economic inequalities, economic capital 

inherited (or not inherited within the framework of systemic racism) and also cultural and 

social and symbolic, which has an effect on discrimination in employment. The sample of 

respondents, on the other hand, may not predicate about the whole situation or respondents 

may not be aware of the situation. The first group of respondents live in the center and I 

describe the reason for choosing their housing mainly by economic factors. 

Respondents cited discrimination in employment and in interaction with the police 

as the biggest problem with discrimination. Respondents, on the other hand, often 

distanced themselves from racism, claiming that they had no problem with it, except for a 

few incidents, but saw it in their surroundings. In terms of perceptions of racism, 
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respondents often explained racism as a personal problem and generally described 

themselves as actors who suffer injustices, but the system does not limit them to a large 

extent. The results depend more on their abilities and how they manage to overcome it. 

Part of the narrative is to capture oneself from the perspective of the actor, who can 

develop on the basis of his own efforts and abilities.  
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