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1. Úvod 
 

Zvíře provází člověka již po tisíciletí. Pravěcí lidé kreslili zvířecí motivy 

v útrobách skal a skalních převisů, tažná zvířata brázdila pole při zúrodňování polí 

v Mezopotámii, kočkovité šelmy seděly u nohou faraónů, krysy byly ve středověku 

označeny za původce morů.  V minulosti mohlo zvíře v očích tehdejších obyvatel 

vystoupit v různých pojetích, například jako zdroj obživy, pomocník, ochránce, 

přítel, pracovní nástroj, ale i jako úhlavní nepřítel, škůdce, nositel nemocí či zdroj 

strachu. Takovéto pojetí buď vymizelo, pozměnilo svůj význam nebo přetrvává 

dodnes. Neplatí však, že co zvíře to jedno pojetí, variabilita pojetí a chápání 

souvisí nejen se značnou variabilitou lidských společností, prostředí či kultur, ale i 

s variabilitou člověka jako jedince.  

Téma výzkumného projektu Konceptualizace zvířete v současné vesnici na 

příkladu obce Pálenice1 vzniklo na Semináři k antropologickému terénnímu 

výzkumu, který systematicky připravoval studenty na terénní výzkum ve  

slovenské vesnici. Původně jsem netušila, že by ze semináře mohlo vzejít téma 

mé bakalářské práce, ale prvotním impulsem přihlásit se na tento seminář byla 

lákavá nabídka vyzkoušet si opravdový terénní výzkum.  Po několika měsících 

přípravy jsem v květnu roku 2009 poprvé vyjela na jih Slovenska do obce 

Pálenice, kam jsem se ještě dvakrát vrátila a to v listopadu roku 2009 a květnu 

2010.  

Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem chtěla porozumět 

významům zvířat z pohledu místních obyvatel. Hledala jsem tedy odpověď na 

otázku, jak obyvatelé obce Pálenice konceptualizují zvířata a to skrze významy, 

které jim připisují. V tomto ohledu jsem se tedy zabývala především tím, jaká 

zvířata jsou součástí vnímané reality obyvatel obce, jaké významy jsou těmto 

zvířatům připisovány a na jakých principech funguje jejich kategorizování.  

Zvolila jsem obec, kde ještě v poměrně nedávné minulosti bylo hlavním 

zdrojem obživy většiny obyvatel zemědělství, které bylo neoddělitelně spjato 

s chovem a držením zvířat. Dnes, kdy se tradiční hodnoty vesnického společenství 

rozpadají a vesnický život se více přibližuje životu městskému, může se měnit i 

                                                
1  Název vesnice byl pozměněn z důvodu uchování její anonymity a anonymity obyvatel.  
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význam a pojetí jednotlivých zvířat. Cílem mých pobytů v této vesnici byla právě 

snaha zjistit,  jaké významy jsou zde  zvířatům připisovány. 

Třebaže jsem mohla ve vesnici zkoumat jiná a v antropologii či etnografii 

častější témata, jako je rodina a příbuzenství, slavnosti, zvyky apod., vybrala jsem 

si i vzhledem ke svému celoživotnímu zájmu o zvířata, toto, pro výzkum ne tolik 

obvyklé téma, které se zaobírá lidsko-zvířecí interakcí. A i když se výzkum 

zpočátku jevil jako vstup do neznáma, výsledky byly nejisté a samotná výzkumná 

otázka se formovala a krystalizovala do jasnější formy až přímo v terénu, podařilo 

se mi, dle mého soudu, alespoň částečně zachytit to, co zvířata pro obyvatele této 

malé vesnice znamenají.  
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2. Teoretické  východisko 
 
 

Pro účely svého výzkumu jsem použila teoretické východisko Eugenie 

Shanklin2. Ta ve své antropologické přehledové studii o domestikovaných 

zvířatech předkládá dvě možné koncepce pojetí zvířat. První nabízí zvíře jako 

symbol a druhá pojímá zvíře jako potravu. Podle E. Shanklin lze tedy vztah lidí ke 

zvířatům studovat ze dvou hledisek – z hlediska funkce a z hlediska významu. 

Ovšem zatímco o funkci zvířat se zajímalo mnoho antropologických směrů (jako 

například ekologická antropologie), význam zvířat zůstává dosti neprobádaným 

polem. Hlavním bodem zde má být otázka, jakou roli hrají zvířata v symbolickém 

třídění.  Shanklin podotýká, že to, „jak lidé přemýšlí o svých zvířatech je něco, co 

musí etnograf, vyzbrojen zápisníkem a perem, zaznamenat stejně, jako to dělali 

etnografové na přelomu [19. a 20.] století“3. Zdůrazňuje, že přestože lidé svůj 

vztah ke zvířatům promýšleli odedávna, vědci se začali tímto problémem zabývat 

až poměrně „nedávno“4. 

Podle autorky o určité interakci lidí a zvířat hovoří již kniha Genesis a 

nejstarší důkazy přinášejí pozůstatky pravěkých skalních kreseb zvířat. Existují 

různé teorie zabývající se účelem  domestikování zvířat. Rané antropologické 

teorie ohledně domestikování měly společnou tendenci zabývat se počátkem, tedy 

pokud jsou dnes zvířata důležitá pro fungování rituálně/ekonomických systémů, 

pak musela být původně domestikována z rituálně/ekonomických důvodů. Toto 

pojetí však odporuje archeologickým důkazům. Shanklin se zde zabývá otázkami, 

proč se jedna skupina antropologů  zaobírá způsobem, jakým jsou zvířata „dobrá 

k jídlu“, a jiná skupina způsobem, jakým jsou „dobrá k přemýšlení“, či proč je tak 

málo známo o symbolických atributech nejstarších domestikovaných zvířat, jako je 

pes a kůň5. Vyvozuje závěr, že příliš málo antropologů usilovalo o přemostění 

propasti zející mezi studiem zvířat jako potravy a symbolu, neboli mezi 

funkcionální a symbolickou hodnotou domestikovaných zvířat. Toto rozdělené 

                                                
2 SHANKLIN, E.:  Sustenance and Symbol: Antropological Studies of Domesticated Animals, Annual 
Review of Antropology, ročník 14, 1985, str. 375-403. Dostupné na: http://links.jstor.org/sici?sici=0084-
6570%281985%292%3A14%3C375%3ASASAS0%3E2.0.C0%3B2-0. 
3  Tamtéž, str. 379. (Překlad autorka, v originále:„What people think about their animals is still something 
that the ethnographer, armed with notebook and pencil, must record in much the same way the turn-of-the-
century ethnographer did“). 
4  Tamtéž, str. 376. 
5  Tamtéž, str. 379. 
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pojetí demonstruje na přístupech dvou škol, a to na kulturní ekologii americké 

antropologie na jedné straně a na ekologické škole britské sociální antropologie na 

straně druhé. Americká kulturní antropologie, jejímž představitelem je například 

Julian Steward, slučuje ekonomické a environmentální proměnné do základního 

konceptu ekologie, naproti tomu britská koncepce (Daryll Forde) chápe prostředí a 

ekonomii jako dvě oddělené entity, jejichž propojení a vzájemné působení je 

zdrojem bádání. Dalším rozdílem je, že američtí kulturní antropologové zacházeli 

se zvířaty jako s jednou ze součástí produkce, zatímco britští antropologové 

přistupovali k rozdělení zvířat s ohledem na své různé studie, a zvířata tak byla 

vnímána jako součást produkce, distribuce, spotřeby a hospodaření, přičemž více 

zdůrazňovali spojení mezi zvířaty jako součástí prostředí a dalšími institucemi, 

jako je politika či příbuzenství. Vždy tedy šlo o otázku určité funkce, kterou zvířata 

v životě člověka obnášela6.  

 

V minulosti se tedy v antropologii ohledně studia zvířat a lidsko-zvířecí 

interakce uplatňovaly dva přístupy, které bychom mohli nazvat symbolickou 

interpretací a ekologicko/materialistickou interpretací. Za typické představitele 

můžeme považovat Mary Douglas na straně jedné a Marvina Harrise na straně 

druhé.  

 

2. 1. Symbolická interpretace 

 

Při zkoumání zvířete jako symbolu vyzdvihuje Shanklin tři směry – studium 

metafor, taxonomie a svátosti.  

Tento přístup si můžeme ukázat na příkladu M. Douglas, která ve své knize  

„Purity and Danger“7 analyzovala potravinové kódy, metafory a rituály vztahující se 

ke zvířatům. Podle M. Douglas vše začíná pochopením symbolického systému. 

Na příkladu chápání nečistoty mezi západní a nezápadní kulturou ukazuje, že 

naše chápání špíny a nečistoty není pouze hygienického rázu, ale je součástí 

našeho symbolického systému, a to i přes to, že existuje sdílená evropská 

představa, že vyvarování se nečistoty je záležitostí hygieny nebo estetiky a 
                                                
6   SHANKLIN,E:  Sustenance and Symbol: Antropological Studies of Domesticated Animals, Annual 
Review of Antropology, ročník 14, 1985, str. 382. 
7  DOUGLAS, M.: Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo. London: Routledge 
2002.  



 9 

nezávisí na našem náboženství a také, že je naše pojetí nečistoty ovládnuté 

znalostí patogenetických organismů a bakteriálního přenosu. Tato dvě pojetí 

nečistoty jsou sice platná, ale opomíjejí ještě starší pojetí nečistoty jako věci 

nepříhodné nebo nemístné. Tento sugestivní přístup implikuje dva soubory, a to 

soubor nařízení a porušení těchto nařízení.  Nečistota není nikdy izolovanou 

záležitostí či událostí, ale tam, kde je nečistota, musí nutně existovat i určitý 

systém či řád. Nečistota je tedy vedlejší produkt systematického uspořádání a 

třídění věcí za podmínky, že tento systém zahrnuje také odmítání nepřiměřených 

elementů.8  

Dále uvádí příklad, že sami můžeme v našich vlastních představách 

nečistoty rozpoznat druh určitého souhrnného přehledu, který obsahuje systém 

nařízení a odmítání nepřiměřených elementů. Lépe řečeno, jde o relativní pojetí, 

kdy:  „Boty nejsou nečisté samy o sobě, ale jsou nečisté, když je položím na jídelní 

stůl; jídlo není nečisté samo o sobě, ale je nečisté nechat kuchyňské náčiní 

v ložnici; podobně jako oděv pošpiněný jídlem, vybavení koupelny v přijímacím 

pokoji, oblečení poházené po židlích, věci patřící ven, které jsou uvnitř, stejně jako 

věci patřící nahoru, které jsou dole, spodní prádlo objevující se tam, kde by mělo 

být svrchní apod. Stručně řečeno naše chápání nečistoty či poskvrnění je reakcí, 

která odsuzuje každý objekt nebo představu popírající nebo matoucí naše 

symbolické třídění“9.  

Toto pojetí lze aplikovat i na zvířata, což i sama M. Douglas činí. V zásadě 

je hlavní princip čistoty zvířat to, že se musí přizpůsobit svému druhu. Druhy 

zvířat, které jsou chápány jako nečisté, jsou buď nedokonalí nebo anomální 

členové svého druhu, nebo nekorespondují se základním schématem světa, které 

podle Douglas tkví v knize Genesis a mýtu o stvoření, kde byla zvířata rozdělena 

mezi nebeskou klenbu, zem a vodu. „Zvířata, která jsou součástí nebeské klenby, 

létají za pomoci křídel. Ve vodě plavou šupinaté ryby pomocí ploutví.  Čtyřnohá 

                                                
8  Tamtéž, str. 43-44. 
9  DOUGLAS, M.: Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo. London: Routledge 
2002.  Str. 44-45. (Překlad autorka, v originále: „Shoes are not dirty in themselves, but it is dirty to place 
them on the dining table, food is not dirty in itself, but it is dirty to leave cooking utensils in the bedroom, or 
food bespattered on clothing, similarly, bathroom equipment in the drawing room, clothing lying on chairs, 
outdoor things indoors, upstairs thing downstairs, under-clothing appearing where over clothing should be, 
and so on. In short, our pollution behavior is the reaction which condemns any objects or idea likely to 
confuse or contradict cherished classification“). 
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zvířata na zemi skáčou nebo chodí. Žádný druh zvířat, který není vybaven tím 

správným druhem pohybu příslušejícím jeho elementu, není posvátný“10 . 

 Tedy nečistá jsou taková zvířata, která mají čtyři nohy a létají, zvířata žijící 

ve vodě, která nemají ani šupiny ani ploutve, či zvířata mající dvě nohy a dvě ruce, 

kterých využívají k chůzi po čtyřech  (myš, chameleon).11 Nečistá jsou i anomální 

zvířata jako daman syrský12, protože vypadá jako králík bez uší, zuby má jako 

nosorožec, má malá kopyta a vypadá jako příbuzný slona13. Toto pojetí čistoty a 

nečistoty zvířat reprezentuje Douglas na kmeni Lele. Tento kmen využívá 

kategorie zvířat ve své kosmologii a společenském řádu, kdy jsou některá zvířata 

vhodná k jídlu jen pro muže, jiná pro ženy či děti a některá jsou chápána jako 

zcela nepoživatelná. Jejich zvířecí taxonomie odděluje noční a denní zvířata a 

také zvířata žijící nahoře (opice, ptáci, veverky) a dole (zvířata zemní a vodní). 

Odlišně je však zacházeno s anomálními zvířaty, jako je například létající veverka. 

Ta není podle jejich taxonomie ani zvíře ani pták, proto je vyřazena z jídelníčku 

dospělých osob. Schématické dělení kmene Lele lze rozdělit na dva soustředné 

kruhy, kdy kruh lidského společenství tvoří muž – lovec, ženy, děti  a také zvířata, 

která žijí v tomto lidském společenství. Tito ne-lidé  ve vesnici jsou buď 

domestikovaná zvířata jako psi a slepice, ale také nechtění škůdci jako krysy a 

ještěrky. Pro obyvatele kmene Lele je tedy nemyslitelné pojídat psy, krysy nebo 

ještěrky a věří, že potrava by měla pocházet z divočiny od lovců, kteří ji získají za 

pomoci šípů a pastí14. 

 Třebaže studium metafor či svátosti v lidsko-zvířecí interakci není středem 

mého zájmu, považuji za přínosnou tezi, že zdomácnělá zvířata tvoří spojnici mezi 

člověkem, potažmo kulturou a divokým zvířetem, symbolizujícím přírodu. Tím tato 

teze navazuje na základní binární opozici „příroda-kultura“ Léviho-Strausse.  
                                                
10  Tamtéž, str. 69. (Překlad autorka, v originále: „In the firmament two-legged fowls fly with wings. In the 
water scaly fish swim with fins. On the earth four-legged animals hop, jump or walk. Any class of creatures 
which is not equipped for the right kind of locomotion in its element is contrary holiness“). 
11  Tamtéž, str. 69-70. 
12  „Nejbližšími příbuznými damanů jsou sloni a sirény, přestože na první pohled připomínají spíše hlodavce. 
O jejich příslušnosti ke kopytníkům není pochyb. Na předních končetinách mají 4 a na zadních 3 prsty s 
nehtovitými kopýtky či rohovitými ploténkami. Ty používají v běhu, při chůzi došlapují na chodidla s 
elastickými polštářky. Tyto lysé polštářky mají výbornou přilnavost a umožňují tak damanům dobře šplhat, a 
to i po poměrně hladkých skalách. Osa přední končetiny prochází třetím prstem. Na krajním vnitřním prstu 
zadních nohou mají velký dráp jímž si čistí srst“  
Savci.upol.cz [online]. 2006 [cit. 2010-05-23]. Hyracoidea - Damani - Hyraxes. Dostupné z WWW: 
<www.savci.upol.cz/damani.htm>. 
13  DOUGLAS, M.: Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo. London: Routledge 
2002, str. 91. 
14  Tamtéž, str. 205-207. 
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2.2. Ekologicko/materialistická  interpretace 

 

V kontrastu k symbolickému a strukturalistickému přístupu vystoupil M. 

Harris15, jehož vysvětlení posvátnosti dobytka v Indii bylo příkladem ekonomické a 

utilitární perspektivy16. E. Shanklin se ve své přehledové studii zabývá vývojem 

prací M. Harrise a mimo jiné uvádí, že v roce 1965 vyšla Harrisova studie,  ve 

které uveřejnil svou hypotézu, že existuje skrytá funkce posvátných krav v Indii. 

Argumentoval ekonomicko/racionálním rámcem uctívání a došel k výsledku, že 

lepšího porozumění této problematiky by mohlo být dosaženo pohledem na 

symbiotický vztah mezi člověkem a dobytkem. Dospěl k tomu, že uctívání krav je 

striktně věcí technicko/environmentálního determinismu. Přiblížil se tak k odpovědi 

na otázku Radcliffa-Browna, proč jsou určitá zvířata středem rituálních postojů, 

přičemž jeho odpovědí bylo, že to mělo co dělat s ekonomickou hodnotou zvířat. 

Harris tak rozpoutal kritiku mezi kulturními ekology, kritiky kulturní ekologie i 

samotnými stoupenci náboženského myšlenkového směru v antropologii, kteří 

svou polemiku vedou ve slabší formě až do dnešních dní. Po kritických reakcích 

na svůj článek volajících po historických faktech, použil Harris pro svůj argument i 

historická fakta. V roce 1978 vydal svou další práci, ve které vystopoval historický 

vývoj pojetí posvátných krav, které má své počátky ve 2. tisíciletí před naším 

letopočtem a končí kolem roku 1000 našeho letopočtu, kdy bylo Hinduistům 

zakázáno konzumovat hovězí maso, přičemž ospravedlněním tohoto zákazu byla 

víra v jednotnost všeho živého. Podle Harrise je pravděpodobné, že zákaz 

konzumovat hovězí vyšel z praktického účelu, který měl ochránit zvířata, na nichž 

je Indické hospodářství závislé. Farmáři, kteří se rozhodli nekonzumovat své 

krávy, je tak ušetřili pro další reprodukci a byli tak schopni přežít živelné pohromy. 

Ti, kteří tak nečinili, ztráceli nástroje pro hospodaření a farmaření. Po dobu 

jednoho století se stále více farmářů uchylovalo k tomuto kroku a až poté vzešlo 

toto nepsané tabu v platnost. Kodifikace hinduistickými kněžími byla až posledním 

krokem v posvátném uctívání krav.17  

                                                
15  HARRIS, M.: Cows, pigs, wars and witches. New York: Vintage 1974.  
16  MULLIN, M.: Mirrors and Windows: Sociocultural Studies of Human-Animal Relationship, Annual 
Review of Antropology, ročník 28, 1999, str. 207. 
17  SHANKLIN,E.: Sustenance and Symbol: Antropological Studies of Domesticated Animals, Annual 
Review of Antropology, ročník 14, 1985, str 386-387. 
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Podobnou interpretaci použil M. Harris i v přístupu k vepřům, jež je dvojího 

typu18.  První skupina, pro niž jsou prasata tabu je reprezentována Židy a muslimy; 

druhá skupina milovníků prasat je zastoupena kmeny, žijícími na Nové Guineji a 

ostrovech v Melanésii. Již v úvodu této kapitoly Harris uvádí, že různé kultury mají 

různé iracionální tabu ohledně jídla a zůstává hádankou, proč lidé milují a nenávidí 

ta samá zvířata.  

Pro milovníky prasat je prase člen rodiny. „Spí s ním, mluví na něj, hladí je 

a mazlí se s ním, vedou ho na provázku, když jdou na pole, truchlí, když je 

nemocné nebo zraněné, krmí ho vybranými kousky ze stolu“19. Prase se pojídá jen 

při zvláštních příležitostech a věří se, že spolu s vepřovým vejde do těla i duch 

předka. Takovéto „prasečí festivaly“ zachytil Roy Rappaport u Maringů na Nové 

Guineji. Popisuje, „jak láska k prasatům přispívá k řešení základních lidských 

problémů“20. Slavnost nazvaná kaiko trvá několik měsíců, během ní kromě 

různých obřadů dochází také k masivnímu zabíjení prasat, která jsou obětována 

během bojů. Maringové zdecimují své chovy prasat, vysadí posvátný strom a vědí, 

že nové boje nezačnou do té doby, než budou mít opět dostatek prasat. Toto 

cyklické chování lze pochopit až při porozumění každodenním činnostem a 

dohodnutým vzorcům. O prasata se starají ženy. Na pole, kde pracují, s sebou 

vodí malá selátka. Spolu s tím jak prasata rostou, rostou i nároky na ženy, aby je 

uživily. Téměř polovinu dne ženě zabere péče o prase. S narůstajícím počtem a 

velikostí prasat rostou i společenské problémy, vzniká potřeba větších polí, která 

se však nacházejí ve větších vzdálenostech, domy se tedy od sebe oddalují a 

stávají se tak snadnějším terčem pro nepřítele, přemnožená prasata ničí úrodu, 

množí se proto hádky mezi sousedy a také vztahy uvnitř rodiny se vyostřují. 

V tento moment se sejdou muži a odsouhlasí další kaiko.  

Narozdíl od jiných míst tu jsou podmínky pro chov prasat příznivější, růst 

prasečí populace tu ale může vést k soupeření mezi člověkem a prasetem. Mezi 

hojností prasat a válečným úspěchem existuje přímá úměra. Skupina, která si 

nedokáže vypěstovat dostatek prasat, si není schopna ubránit území, a tudíž 

nebude ani dobrým spojencem, přičemž Rappaport míní že přebytek prasat 
                                                
18  HARRIS, M.: Cows, pigs, wars and witches. New York: Vintage 1974.  
19  Tamtéž, str. 46. (Překlad autorka, v originále: „Sleaping next to them, talking to them, stoking and 
fondling them, calling them by name, leading them on a leash to the fields, weeping when they fall sick or 
injured, and feeding them with choice morsels from the family table“. ) 
20  Tamtéž, str. 47. (Překlad autorka, v originále: „How pig love contributes to the solution of basic human 
problems“.) 
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ukazuje ve fundamentálním ekologickém smyslu na produktivitu a vojenskou 

sílu21. 

 

V otázce toho, proč mají židé a muslimové zakázáno pojídat vepřové maso, 

existuje několik teorií. Jedna z nich má co dělat s estetikou a čistotou, kdy je prase 

vnímáno jako zvíře nečisté, protože se válí ve špíně a pojídá výkaly. Harris ale 

uvádí, že podobné chování najdeme i u jiných doma chovaných zvířat22, takže 

nelze tuto teorii přijímat jako platnou. Na počátku renesance přišel rabín Moses 

Maimodies z Káhiry s teorií, že „Bůh zamýšlel zákazem pojídání vepřového 

ochránit zdraví veřejnosti“23. Vepřové maso bylo tedy vnímáno jako škodlivé, 

čemuž přispěl i pozdější objev trichonózy, která je způsobena konzumací málo 

uvařeného vepřového masa. Ani tento argument však není pro Harrise dostatečný, 

protože i jiná zvířata mohou být zdrojem pro člověka nebezpečných nemocí.  

Jiná teorie tvrdí, že: „ prasata spolu s dalšími zvířaty, která jsou tabuizována 

v Bibli a Koránu, byla totemickými symboly kmenových klanů“24. Ovšem chybí 

jakékoli důkazy, že by na Středním východě byla prasata někdy totemovými 

zvířaty. Podle Harrise, který se kloní k Maimodiesovu přístupu pro jeho 

naturalistické a nikoli spirituální vysvětlení, je odsuzování prasat Biblí a Koránem 

proto, že: „chov prasat byl hrozbou integrity základních kulturních a přírodních 

ekosystémů na Středním východě“25 . Harris uvádí, že k chovu prasat zde nebyly 

vhodné podmínky jako třeba v Melanésii, a to z několika důvodů. Pro prasata 

původně žijící v lesích a na stinných březích řek, zde bylo příliš suché a teplé 

klima. Ovce nebo kozy jsou lépe termoregulačně uzpůsobeny pro žití v takovýchto 

podmínkách. Prase se musí zvlhčovat a proto se válí v bahně, a když není 

k dispozici čisté, vezme zavděk jakýmkoli, z čehož může plynout prvně uváděný 

důvod náboženského odmítání prasete jako zvířete nečistého.26 Pro obyvatele 

žijící nomádským způsobem života, bylo výhodnější chovat přežvýkavce, kteří 

stráví potravu s celuózou, jako listí a trávu, zatímco prasata jako všežravci mají 

podobnou skladbu potravy jako člověk a tudíž s ním o ni zápasí. Prasata ani 
                                                
21  Tamtéž, str. 56. 
22  Tamtéž, str. 37. 
23  Tamtéž. (Překlad autorka, v originále: „God had intended the ban on pork as a public health“.) 
24  Tamtéž, str. 39. (Překlad autorka, v originále: „ Pigs, along with the rest of the animals tabooed in the 
Bible and the Koran, were once the totemic symbols of different tribal clans“). 
25  Tamtéž, str. 40. (Překlad autorka, v originále: „ Pig farming was a threat to the integrity of the basis 
cultural and natural ecosystems of the Middle East“). 
26  Tamtéž, str. 43. 
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nejsou dále využitelná, nedávají mléko, sýr, hnůj, kůži jako ostatní zvířata a je 

problém s nimi cestovat na delší vzdálenosti27.  

Spolu s tím, jak se začal zvyšovat počet obyvatel, voda i stín se stávaly 

méně dostupné,  ztěžovaly  se i podmínky pro chov prasat, jež se stala 

vzácnějšími a samotný chov se stal ekologicky a ekonomicky nevýhodným. 

Naproti tomu však vyvstává otázka, proč byla tabuizována i jiná zvířata jako hadi, 

jestřábi či mušle? Z toho plyne, že ne všechna tabu ohledně jídla mají ekologické 

vysvětlení. „Tabu má také společenskou funkci a pomáhá lidem přemýšlet o sobě 

jako o odlišné komunitě“28.  

Ukazuje se tedy že i v pojetí M. Harrise nelze pohlížet na zvířata pouze 

z ekologického hlediska, ale připouští se i jejich symbolická rovina, kdy jsou 

zvířata „dobrá k přemýšlení“. 

E.Shanklin tvrdí, že jakkoli bychom měli k Harrisovým výsledkům 

přistupovat kriticky, je jasné, že díky němu se rozpoutala žhavá diskuze ohledně 

lidsko-zvířecí interakce. 

 
2.3. Integrace symbolické a ekologicko/materialistické interpretace a Molly 

Mullin  

 

Podle Molly H. Mullin29 je rozdíl, který E. Shanklin klade mezi potravu a 

symbol, odvozen z debat o totemismu a navazuje tedy určitým způsobem na 

Léviho-Strausse30, který tvrdil, že zvířata slouží dobře jako totemy, protože jsou 

„dobrá k přemýšlení“, spíše než „dobrá k jídlu. Pro Lévi-Strausse nabídly zvířecí 

druhy se svými mnoha pozorovatelnými rozdíly a zvyky pojmový základ pro 

společenské rozlišování. Přičemž když tvrdil, že zvířecí druhy nabízejí 

konceptuální podporu pro společenskou diferenciaci, měl na mysli především 

sňatková pravidla a odvozování původu.  

 Ačkoli se podle M. Mullin „může zdát na první pohled matoucí srovnávat 

analýzu Levi-Strausse o totemismu se studiem zvířete jako symbolu, tak v roce 

1985 (kdy E. Shankin vydala svou studii),  kontrast mezi „dobrým k přemýšlení“ a  
                                                
27  Tamtéž, str. 42. 
28  Tamtéž, str. 45. (Překlad autorka, v originále: „ Taboos  also have social function, such as helping people 
to think of themselves as a distinctive community“). 
29  MULLIN, M.: Mirrors and Windows: Sociocultural Studies of Human-Animal Relationship, Annual 
Review of Antropology, ročník 28, 1999, str. 207. 
30  LÉVI-STRAUSS, C.: Totemism, Transl.R Needham. Boston:Beacon 1963.  
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„dobrým k jídlu“ demonstroval značný rozdíl v přístupech, nazývaných  

intelektuální a utilitaristický nebo symbolický a materialistický, a to nejen ve studii 

lidsko-zvířecího vztahu, ale v antropologii obecně“31 . 

Dále M. Mullin uvádí, že dnes, jak se zdá, bylo volání Shanklin po potřebě 

integrace těchto přístupů vyslyšeno a od roku 1985 vzniklo několik studií o vztahu 

lidí a zvířat, které jednoznačně usilovaly o uzavření široké propasti mezi těmito 

přístupy. Ačkoli mnozí pokračují v uvažování o vztahu mezi kategoriemi, počítaje 

v to člověka a zvíře, přírodu a kulturu, mrtvolu nebo maso32, současný trend podle 

M. Mullin věnuje větší pozornost takovým kategoriím, které se vážou ke 

společenské praxi, tomu jak se mohou měnit ve své konstrukci a rozmístění a 

přeměně v čase související se systémem moci, nerovnosti apod. Řada 

antropologů přistupovala již výslovně ke kombinaci ekonomické, ekologické, 

strukturální a symbolické perspektivy a věnovali přitom pozornost praxi a proměně 

v čase, jako například Pálsson33 a Descolla34.  Pokud dnes vznikají studie o 

lovcích a lovu, jsou zde zvířata uvažována nejen jako jídlo, ale i „jídlo dobré 

k přemýšlení“ a takovéto studie zdůrazňují komplikovanost a proměnlivost lidských 

myšlenek o zvířatech35. V dnešní industriálně-konzumní společnosti lidé nejčastěji 

přemýšlí o zvířatech jako o svých domácích mazlíčcích.  Domácí mazlíčci jsou 

druhem zboží, které mnoho lidí využívá podobně jako jiné druhy spotřebního 

zboží, tedy jako prostředek k vytváření identity či k emocionálnímu uspokojení. 

Samozřejmě antropologové vědí, že dnešní lidé nejsou pouhými chovateli 

domácích mazlíčků, ale je pravděpodobné, že sociální a ekonomické podmínky 

vedou mnoho lidí ze středních vrstev k vytváření podstatných ekonomických 

investic do vztahů s jejich zvířecími společníky. Navíc lidé v západních 

                                                
31  MULLIN, M.: Mirrors and Windows: Sociocultural Studies of Human-Animal Relationship, Annual 
Review of Antropology, ročník 28, 1999, str. 208. (Překlad autorka, v originále: „Although it could perhaps 
be misleading to equate Lévi-Strauss´s analysis of totemism with the study of animals as symobls, in 1985 
the contrast between „good to think“ and „good to eat“  illustrated substantial differences in approaches, 
including those sometimes described as intellectualism and utilitaran, or symbolic and materialist, not just in 
the study of human-animal relationship but in antropology more generally“)  
32  Například VIALLES N.: Animal to Edible. Transl. JA Underwood. Cambridge, UK: Cambridge 
Univ.Press 1994.  
33  PÁLSSON G.: Human-environmental relations:orientalism, paternalism and comunalism. London: 
Routhledge 1996.  
34  DESCOLA, P.: In the Society of Nature: A Native Ecology in Amazonia. Transl. N.Scott. Cambridge, UK: 
Cambridge Univ.Press 1994.  
35  MULLIN, M.: Mirrors and Windows: Sociocultural Studies of Human-Animal Relationship, Annual 
Review of Antropology, ročník 28, 1999, str 209. 
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společnostech méně inklinují k přemýšlení o zvířatech jako o jídle, a to i přesto, že 

zkonzumují více masa než kdykoli předtím, uzavírá M. Mullin. 36 

 

Ve své další práci „Animals and Anthropology“37 Molly Mullin kritizuje 

přístup některých antropologů, kteří stále ještě z různých důvodů opomíjejí 

studium zvířat (Animal Studies), a sdílejí chybný a dnes již poměrně vyvrácený 

názor, že studium zvířat neznamená pro antropologii nic užitečného. Třebaže se 

v minulosti zkoumala evoluce lidského druhu či byla snaha porozumět vztahům lidí  

navzájem a také prostředí, ve kterém žijí, byla zvířata v těchto studiích opomíjena. 

Pokud se jim však dostalo pozornosti, byla zobrazována jako pasivní předměty 

lidské činnosti, především jako zdroj potravy či nástroje, za jejichž pomoci byla 

zkoumána specifická sociální utváření nebo procesy.  Tento přístup bychom našli 

v klasických etnografických pracích slavných jmen jako C. Geertz, již zmiňovaný 

Lévi-Strauss, Evans-Pritchard, Ewers a další. Změna přístupu je však podle M. 

Mullin v posledních letech patrná a začínají být přezkoumávány základní 

předpoklady o zvířatech a lidsko-zvířecí interakci a této „zvířecí“ antropologii se 

dostává stále většího uznání.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                
36  Tamtéž,  str 216. 
37  MULLIN, M.: Animals and Anthropology, Society and Animals 10:4, Koninklijke Brill NV: Leiden 2002.  
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3. Popis prostředí 
 

Pálenice je malá obec návesového typu ležící na jihu Slovenska 

v Bánskobystrickém kraji, nedaleko okresního města. Obec je obklopená kopci, 

loukami, poli a lesy a leží na nivě řeky Ipel. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 

bylo v obci evidováno 259 osob, z toho 50,58 % se hlásilo ke slovenské 

národnosti a 48, 65% k maďarské národnosti. Většina obyvatel vyznává 

římskokatolickou víru, dále má menší zastoupení i evangelická církev. Z hlediska 

vzdělanostní struktury dosáhla větší část obyvatel základního a učňovského 

vzdělání, méně než polovina středoškolského vzdělání a vysokoškolského 

vzdělání přes dvě procenta obyvatel, jak to vyplývá z interních materiálů obce38. 

Obec se rozkládá na celkové výměře 1192 ha, z čehož 912 hektarů zabírá 

zemědělská půda, 210 ha lesní pozemky, 9 ha vodní plochy a 42 hektarů je 

zastavěno. 

První písemná zmínka o obci je z roku 1326 a z historického hlediska byla 

obec vždy spojována se zemědělstvím a chovem hospodářských zvířat.  Dnes 

obcí prochází frekventovaný tah spojující dvě velká slovenská města.  

Pokud byste přijeli do Pálenice směrem od okresního města, první  by vás 

přivítaly informační tabule, z čehož ta oficiální označuje název vesnice ve 

slovenštině i maďarštině a druhá více ozdobná vás vítá ve vesnici, spolu s erbem 

obce, který tvoří kolo od vozu, zlaté klasy a stříbrné radlice. Podle interního 

dokumentu, který mapuje vznik obecního erbu je: „erbová tvorba neodmysliteľnou 

súčasťou európského kultúrného dedičstva a má na Slovensku dávne tradicie, 

ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej 

mestskej a obecnej heraldiky je prikladom i prikazom, aby heraldicka tvorba 

nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obci a ich 

obyvateľou“ 39 . Tento znak obce tedy odkazuje na zemědělskou tradici obce.   

Uvítací tabule oslavuje památku 680.výročí, které v roce 2006 uplynulo od první 

písemné zmínky o vesnici. Pokud budeme pokračovat dál, zjistíme, že je obec 

silnicí rozdělená na dvě poloviny. Na levé straně od silnice bychom zahlédli jedno 

z centrálních míst vesnice, a to místní hospodu, za níž se nachází i fotbalové 

hřiště. Pokračujeme-li dál, spatříme, že na každé straně silnice je vytvořen prostor 
                                                
38  Program hospodářského a sociálního rozvoje obce na roky 2008-2013, interní materiál obecního úřadu. 
39  Interní dokument obce, fotodokumentace v archivu autorky.  
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pro pěší, přičemž na pravé straně je tento prostor širší a tvoří jakési „korzo“40, 

které slouží místním ke krátkým procházkám. Na korzu bychom také našli další 

důležitá místa a to zejména obecní úřad, v jehož budově v přízemí se nachází 

obchod se smíšeným zbožím. Vedle této budovy spatříme i místní kulturní dům. 

Toto korzo ústí k silnici a pokud silnici přejdeme, ocitneme se před hlavní 

dominantou celé vesnice, a to kostelem Všech svatých, který občané před 

několika lety částečně svépomocí opravili a jsou na to patřičně hrdí. Nedaleko 

kostela začíná Cintorínská ulice, která jak název napovídá, vede k místnímu 

hřbitovu a směrem ven z vesnice. Než bychom však došli až ke hřbitovu, minuli 

bychom také zemědělský podnik, bývalé JRD (Jednotné rolnické družstvo) a 

výběhy pro zde chovaná zvířata. S obcí jsou také spjaty i další objekty, a to 

penzion  ležící pár set metrů od centra vesnice a také salaš, ukrytá v kopcích nad 

vesnicí.    

 

Téměř u většiny domů je menší či větší pozemek, který umožňuje chov  

zvířat. Ve vesnici bychom našli velké množství původních dlouhých domů, které  

odkazují na soužití lidí a zvířat. Matej Bel, který zpracovával údaje z první poloviny 

18. stol. tvrdí, že rodina sedláka žila v přední části domu, v prostřední části domu 

žila zvířata a obydlí uzavírala „pajta“, za níž se rozkládala zahrada, často 

oplocená, aby na ní zvířata nenadělala škodu41. Podobný ráz můžeme nalézt ještě 

dnes, kdy však rodina či jedinec obývá celý dlouhý dům. Důležitou venkovní 

tepnou celého hospodářství byl dvůr, který v sobě skrývá dva významy. U prvního 

významu lze dvůr chápat jako fyzický prostor, k tomu P.Slavkovský uvádí že:  

„z pohľadu agrárnej kultúry je z rolnickej usedlosti dóležitý predovšetkým dvor ako 

komunikačné, manipulačné a pracovné priestranstvo pri dome, na ktorom stoja 

hospodarské budovy. Bol spojenim medzi obytnou a hospodárskou čásťou 

usadlosti, využíval sa na uskladnenie poľnohospodárských produktov, náradia, 

chov a ustajnenie hospodárských zvierat. Slúžil aj ako miesto množstva 

hospodárskych činností, ktoré súviseli s tradičnou agrárnou kultúrou42“. Dnes je 

dvůr u většiny původních dlouhých domů rozdělen oplocením na dvě části. Zadní 

                                                
40  Korzo je etický termín, který jsme přijali již před odjezdem na semináři. 
41  Publikace z historie obce vydána vlastním nákladem obecního úřadu v roce 2000. K nahlédnutí v archivu 
obce a v archivu autorky.  
42  SLAVKOVSKÝ, Peter : Agrárná kultúra a životné prostredie. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1993. 
Str. 143.  
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část je vyhrazena zvířatům, jsou zde většinou umístněny kurníky, králíkárny, 

chlívek pro prase či kotec pro psa. V této části zadního dvora se většinou volně 

pohybuje drůbež: „teraz behajú vzadu [drůbež], len to máme rozdelené ako je ta 

bránička, aby nám sem dopredu nechodili a nešpinili“ (paní Regína). Dvůr však 

není jen označením fyzického prostoru, ale i jakési označení celého hospodářství, 

s čímž se pojí druhý význam. „Já by som prijala všetko [všechna zvířata] do dvora“ 

(paní Zita)  nebo „Vždy jsme mali psa, ako že to aj patrí do takéhoto dvora, čo já 

viem“ (paní Helga). Na konci tohoto zadního dvora je v pravém úhlu proti domu 

zachována „pajta“43, která dříve sloužila na uskladnění sena a slámy pro zvířata,  

na mlácení a uskladnění obilí, dnes, pokud si nezachovala svůj původní význam,  

slouží většinou na uskladňovaní různých strojů, nářadí, či plodin. Pajtou lze projít 

na zahradu, která se rozkládá za ní a kde obyvatelé mají svá políčka a skleníky a 

pěstují zde různé druhy plodin či květin. 

 

V obci Pálenici bychom se setkali jak s typicky užitkovými zvířaty, jako jsou 

prasata, krávy, kozy, ovce, králíci, slepice, kachny, husy, krůty, včely; tak i se 

zvířaty společenskými, jako je pes, kočka, morče, papoušek či andulka. 

Z administrativních důvodů je pečlivě evidovaným zvířetem pes, jejichž stav 

k 30.10.2009 byl 60 kusů. Skutečný stav je však těžko zjistitelný, neboť ne všichni 

občané plní ohlašovací povinnost v případě úmrtí nebo pořízení psa, a také ne 

všichni odvádějí ze psa poplatek.  Kromě malochovu existuje v obci i velkochov, 

který má tradici v  50. letech v době socialistické kolektivizace. „Od konce 40. let, 

kdy převzala absolutně do svých rukou moc ve státě KSČ, se začal zavádět 

centrálně administrativní systém řízení, jehož jádrem v oblasti zemědělství byla 

kolektivizace. Z vládních míst se široce propagovalo heslo, že je třeba socializovat 

vesnici a zemědělství. Základem mělo být združstevňování zemědělství cestou 

zakládání výrobních zemědělských družstev“44. V těchto nově vzniklých JRD našla 

většina obyvatel pracovní uplatnění.  V 90. letech prošla družstva transformací a 

nyní je zemědělský podnik v soukromých rukou, avšak lidmi je nadále setrvačně 

nazýván družstvo.  Tento zemědělský podnik se zabývá  chovem prasat, krav, 

býků, koz, ovcí a vepřů, včetně chovatelské rarity - prasat mangalic, která jsou 
                                                
43  Do češtiny bychom mohli slova pajta přeložit jako stodola.  
44  BUREŠOVÁ, J.: Kolektivizace jako destrukční proces v životě venkova, In: Blažek, P., Kubálek M., 
(eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti, Praha, Dokořán 
2008.  Str. 110.  
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atypická svou hustou, kučeravou srstí. Nově se objevili koně, kteří se využívají na 

agroturistiku. Chov takto ve velkém se však svou podstatou a kapacitou liší od 

„normálního“ chovu v obci, což obyvatelé také tak vnímají.  

 

Jak vyplývá z historických pramenů, je obec Pálenice vesnicí ze silnou 

zemědělskou tradicí. V minulosti hrála půda v životě vesničanů důležitou roli. P. 

Slavkovský uvádí, že půda měla materiální, společenskou a kulturní hodnotu, 

která se udržovala a předávala po generace45. Půda byla především hlavním 

zdrojem obživy a závisel na ní celý chod a hodnotový systém celého společenství. 

Obyvatelé obce tedy v minulosti tvořili rurální komunitu, která se podle M. Lapky 

vyznačuje tím, že: „je prostorově vymezitelná, jsou zde rodové svazky, sociální 

kontrola a spolupráce, zde společně sdílená rurální tradice“.46 Obyvatelé tedy žili 

v rámci agrární kultury, kterou P. Slavkovský chápe jako: „cielavedomé pestovanie 

poľnohospodárských plodín a chov hospodárskych zvierat. Táto činnosť nie je 

človeku vrodená, formuje sa priamo v pracovnom procese, je preto súčasťou 

ľudskej kultúry. Pre obyvateľstvo žijúce na území Slovenska a Moravy mala veľký 

význam ako hlavné zamestnanie a rozhodujúca súčasť výrobních síl. Jej úroveň 

bola odrazom historických, prírodných i sociálno-ekonomických podmienok 

súvekých spoločností“47. Občané tedy tvořili společenství, které se dá specifikovat 

jako „malý a homogenní sociální útvar, který je charakterizován jistou uzavřeností, 

výrobní a spotřebitelskou soběstačností, dělbou práce i pocitem sounáležitosti“48. 

Sousedská či příbuzenská výpomoc, jak na poli či v domácnosti, byla naprostou 

samozřejmostí a nepsaným pravidlem, které přispívalo k integritě společenství49. 

K zemědělství jako takovému neodmyslitelně patří i chov zvířat.  Podle 

retrospektivní studie obce: „Viac domácich zvierat mohli držat len tí gazdovia, ktorí 

mali dostatek lúk a ornej pody. Aj najchudobnejší sa snažili, aby mali aspoň pár 

volov, alebo koňov, jednu dojnicu a niekoľko ošípaných. S koňmi vykonávali ťažké 

povoznické práce, oranie. Dojnica zabezpečovala potrebu celej rodiny a výrobky 

                                                
45  SLAVKOVSKÝ, P : Agrárná kultúra a životné prostredie, Bratislava:  Národopisný ústav SAV, 1993. 
Str.423. 
46  LAPKA, M.: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků. Praha: Slon, 2000. Str. 107 
47  SLAVKOVSKÝ, P.: Tradičná agrárná kultúra Slovenska. In: M.Válka a kolektiv: Agrární kultura – O 
tradičních formách zemedělského hospodaření a života na vesnici, Brno: Ústav evropské etnologie 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. Str. 10.  
48  SLAVKOVSKÝ, Peter : Agrárná kultúra a životné prostredie. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1993. 
Str.122. 
49  Tamtéž, str 139. 
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z mlieka i predávali na jarmarkoch. Ošípané im zabezpečili zimnú obživu. 

V pripade predaja si za utržené peniaze mohli kúpit ošatenie a nábytok. Celé 

mesiace, ba i roky si odkládali ťažko zarobené peniaze, aby si mohli kupit ťažné 

zviera“ 50. Koně byli v minulosti pro zemědělství nepostradatelným prvkem, zvláště 

v dobách kdy ještě nebyla pokročilejší mechanizace.  „No ale ty koňe ty byly 

vyťaženie aj cez zimu aj cez léto. Oni málokedy stáli bez práce, lebo orali aj keď 

se sálo tak byly ty selačky čo tahali za sebou. Potom mali na kosenie ty kosačky, 

potom mali hrabačky čo pohrabalo. Potom mali ty samovozy čo též koňe tahali. Do 

hory chodili, svážali na nich všetko. No a cez zimu obyčajne chodili drevo vozit, 

ako zasobavanie nie len pre seba, ale aj pre druhych ľudí ktorý nemali koňe.“ 

(paní Lívia)51.   

 

V minulosti se přistupovalo nejen ke sčítání obyvatel a domů, ale také ke 

sčítání zvířat. Proto máme například dochované sčítání z roku 1869, kdy bylo ve 

vesnici 104 koní, 3 osli, 1 býk, 93 krav, 88 volů, 56 telat, 1101 ovcí, 10 koz, 167 

prasat a 25 včelích úlů52.  

Zvířata a půda byly součástí norem a hodnot a  utvářely tak celkový rámec 

života rolníků, kde byla agrární kultura základem způsobu života a kultury 

pospolitosti, pro kterou byla minulost charakterizovaná moudrostí otců, nejen 

zřídlem poznání, ale také jistoty a sebevědomí53. 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                
50  Publikace z historie obce vydána vlastním nákladem obecního úřadu v roce 2000. K nahlédnutí v archivu 
obce a v archivu autorky. Str. 8 
51  Jména všech informátorů byla z důvodu anonymizace pozměněna.  
52  Publikace z historie obce vydána vlastním nákladem obecního úřadu v roce 2000. K nahlédnutí v archivu 
obce a v archivu autorky. Str. 13.  
53  SLAVKOVSKÝ, Peter : Agrárná kultúra a životné prostredie. Bratislava: Národopisný ústav SAV, 1993. 
Str. 160. 
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4. Metodologie a reflexe výzkumu 
 

Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře s podmínkami vstupu do terénu, 

popis aplikovaných metod a jejich reflexe a také seznámení s podmínkami a 

překážkami, s nimiž jsem se při výzkumu setkala.  

Jak již bylo řečeno v úvodu, téma výzkumného projektu vzniklo na semináři, 

který připravoval studenty na terénní výzkum.  Ve vesnici Pálenice proběhl již rok 

před naším příjezdem první výzkum pod záštitou FHS UK. Výjezd našeho 2. běhu 

byl tudíž již podstatně lehčí. Nejenže jsme byli podrobně seznámeni s historickým, 

demografickým či náboženským profilem obce, ale mohli jsme shlédnout i 

fotografické záznamy jak obce a okolí, tak i informátorů a zároveň si poslechnout 

dojmy a zážitky  z prvního výjezdu. Stejně i obyvatelé vesnice již výzkum zažili a 

věděli že jsme ti „antropologové z Prahy“. Vstup do terénu nám byl tedy značně 

ulehčen, a tak jsme se nemuseli starat o nocleh ani jídlo, složitě vyjednávat vstup 

do terénu, psát dopisy apod., jen jsme jeden večer vyjeli z Prahy a za úsvitu se 

objevili na jihu Slovenska.  

Zdálo se mi tedy, že odjíždíme vybaveni všemi potřebnými znalostmi a 

nemůže nás tudíž nic překvapit. Člověk si však může myslet, že je připraven a 

perfektně vybaven, nejen diktafonem, notebookem, zápisníkem, několika 

propiskami, mapou vesnice, ale i poznámkami s  okruhem otázek, které musí 

probrat a na které musí nutně dostat odpověď. Realita je však jiná.  

 

Pro svůj etnografický výzkum jsem se rozhodla využít polostrukturované 

rozhovory a zúčastněné pozorování. Rozhovory proto, že lze s jejich pomocí zjistit 

postoje a názory informátora i jeho subjektivní porozumění dané realitě. 

Zúčastněné pozorování proto, že dokresluje a doplňuje informace získané pomocí 

rozhovorů. „Rozhovory obsahují vždy směs toho, co je, a toho, co si o tom 

respondent myslí. Pozorování naproti tomu představuje snahu zjistit, co se 

skutečně děje.“54 

 

                                                
54  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum:základní teorie, metody, aplikace, Praha: Portál, 2008. Str. 191. 
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Svým charakterem se lišil první výjezd od výjezdů dalších, a to nejen z toho 

důvodu, že jsem jeli ve skupině čítající přes deset lidí, ale také jsme bydleli 

v penzionu ležícím pár set metrů za vesnicí. Penzion, patřící panu starostovi, se 

tak stal nejen našim útočištěm v době našeho prvního výjezdu, ale také místem, 

kde celý náš výzkum začal. Postava pana starosty byla také první, se kterou jsme 

se setkali. Starosta tedy v našem výzkumu vystoupil jako vrátný (gatekeeper)55, 

který nám nejen umožnil ubytování ve svém penzionu, ale také každého odkázal 

na obyvatele u kterých se domníval, že by nám mohli být s výzkumem nápomocni.  

A můj první rozhovor skutečně proběhl s osobou, na kterou mě pan starosta 

odkázal. První dny ve vesnici byly spíše potulováním, kdy se člověk takzvaně 

„otrkával“. To znamená, že se stával aktivnějším a neodbytnějším. Když 

potenciální informátor odvětil, že nemá dnes čas, snažila jsem se domluvit 

rozhovor na nějaký jiný den apod. Pocity frustrace se však dostavovaly zejména 

v situacích, kdy jsem si domluvila přesně na den a hodinu rozhovor, a informátor 

buď nebyl doma, nebo doma byl, ale neotvíral.  

Náš druhý výjezd do Pálenice se uskutečnil půl roku po prvním a nesl se 

více v individuálním duchu. Vyjeli jsme ve skupině tří osob a ubytování a 

stravování jsme měli zajištěno přímo ve vesnici v jedné z místních rodin. Vesnici 

jsme se rozhodli navštívit v době Dušiček, které mají pro natolik nábožensky 

založenou obec, jako je Pálenice velkou hodnotu, což  nám, k našemu 

překvapení, trochu bránilo ve výzkumu. Rodiny neměly mnoho volného času, aby 

ho trávily s námi nad rozhovory, protože musely navštěvovat hroby svých 

pozůstalých a to jak v Pálenici, tak i v jiných obcích. Zároveň lidé přijímali 

návštěvy, které přijely na hroby zde. Četnější byly i náboženské obřady v kostele a 

na hřbitově. Bydlení přímo ve vesnici a u „domorodců“ se ukázalo nejen jako velmi 

příjemné, ale zároveň i velmi výhodné z hlediska rychlého přísunu informací, 

především vyjasnění rodinných svazků a příbuzenství, které bývá v obci dosti 

složité, protože u většiny obyvatel se střídají dvě příjmení. Rovněž vymezit, kdo je 

a není příbuzný, či kdo kde opravdu bydlí, chtělo často pomoc někoho zevnitř.  

Také pro moje téma bylo důležité porozumět příbuzenským svazkům, protože ve 

vesnici není výjimkou, že například mladší pár chová zvířata na pozemku/dvoře 

svých rodičů apod.  A zároveň bydlením přímo u zdroje člověk lépe pronikl do 

                                                
55  HAMMERSLEY, M – ATKINSON, P.:  Ethnography. Principles in practice. London: Routhledge, 1995.  
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pochopení fungování vesnice, zejména vesnických klik (vysvětlení níže), kdy 

ubytování u této rodiny se stalo buď terčem zájmu nebo závisti některých dalších 

obyvatel.  

Třetí výjezd se uskutečnil rok po prvním a půl roku po druhém výjezdu, 

přesněji v polovině května, a pro mě měl již zcela jasný cíl – doplnit a ověřit si 

získaná data ze dvou předchozích výjezdů. A díky tomu, že jsem navštěvovala 

především informátory, se kterými jsem hovořila při předchozích výjezdech, nesl 

se celý výzkum ve velmi přátelském duchu. Informátoři již byli více uvolnění, 

věděli, na jaký druh otázek se jich budu pravděpodobně ptát, zajímali se o novinky 

z Čech, o další výzkumníky či naše další případné výjezdy k nim na vesnici.   

 

Zúčastněné pozorování jako technika, při níž: „Výzkumník participuje na 

každodenním životě lidí, které studuje“56,  prostupovalo celým výzkumem. 

Situovala jsem se do postavy pozorovatele jako účastníka57, kdy mi byla 

umožněna omezená participace na každodenních aktivitách, má identita byla 

známá, avšak stále jsem vystupovala jako cizinec58. Na takto malé vesnici člověk 

jen tak jednoduše nesplyne s okolím a musel by zde žít několik měsíců, aby 

přestal být středem zájmu. Zúčastněné pozorování jsem využívala také při tvorbě 

vzorku, kdy jsem se snažila zjistit, kdo jaká zvířata chová, abych tak zachytila celé 

spektrum chovaných zvířat.  

Jako techniku dotazování jsem zvolila polostrukturované rozhovory, které 

byly pro mě výhodné z několika důvodů. Zejména na začátku výzkumu, kdy jsem 

byla nervózní a nevěděla, na co se mám ptát, byly pro mne tyto rozhovory 

s návodem59 dobrou pomůckou, jak se držet tématu, případně nadhodit jiné téma, 

když už bylo předchozí vyčerpané. Postupem času, po absolvování několika 

rozhovorů, jsem ocenila zejména možnost větší improvizace, kterou by mi 

například strukturované rozhovory nenabídly. Mohla jsem reagovat na konkrétní 

situace a objevit tak i nová témata, která mne zpočátku buď vůbec nenapadla 

nebo jsem je nepovažovala za relevantní. Okruhy témat mi však zajistily, že jsem 

                                                
56  DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele, Praha: Karolinum, 2008. 
Str.305. 
57  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum:základní teorie, metody, aplikace, Praha: Portál, 2008.  Str. 191. 
58  HEŘMANSKÝ, M.: Pozorování při zkoumání sociálního prostředí. PowerPointová prezentace. In: Úvod 
do společenskovědních metod.  Dostupné na: http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=8367. 
Citováno dne 25.3.2010. 
59  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum:základní teorie, metody, aplikace, Praha: Portál, 2008.  Str. 174. 
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se nezapomněla zeptat na věci, které mě skutečně zajímaly. I v průběhu výzkumu 

jsem tedy některé okruhy otázek revidovala a různě upravovala, s ohledem na 

realitu, ve které jsem se vyskytovala. 

 

 Protože není možné provést rozhovor se všemi obyvateli, bylo nutné pro 

účely samotného rozhovoru vymezit kritéria pro stanovení vzorku. Těmito kritérii 

bylo především vlastnictví zvířat, kdy jsem se zajímala jen o ty, kteří skutečně 

zvířata mají a  aktivně se o ně starají. Gendrově byl vzorek vyrovnaný. Při výběru 

vzorku nebyl limitují věk, takže věkové rozmezí informátorů je dost široké, zhruba 

20-80 let. Avšak největší procento informátorů se pohybovalo ve věkovém rozmezí 

30-60 let. Jsem si vědoma tohoto omezení vzorku, ale u těchto informátorů lze 

z hlediska výzkumu shledat několik výhod. Nebyla zde jazyková bariéra, jak tomu 

bylo v některých případech u starších lidí, kteří dobře neovládali slovenštinu. Dále 

se tito informátoři sami aktivně starali o zvířata a měli jich několik, kdežto staří lidé 

už pro svůj věk chov omezovali. Výhodou bylo, když měli informátoři představu o 

ekonomických souvislostech, historické znalosti o vesnici, zažili změnu režimu a 

byli své postoje ke zvířatům schopni reflektovat.  

 Vzorek pro rozhovory byl tedy vybírán účelově60, buď na základě 

předchozího pozorování nebo na základě doporučení od ostatních informátorů, 

kdy jsem využívala techniku sněhové koule 61. U této techniky je však třeba mít na 

paměti, že se omezuje na sociální síť počátečního informátora,  a proto jsem se 

nespoléhala pouze na ni. Účelově byl vzorek vybírán i proto, že  jsem chtěla 

postihnout celou škálu chovaných zvířat.  Protože bylo mým cílem porozumět 

určitému problému, „populaci problémů, populaci jeho relevantních dimenzí“62 a ne 

populaci jedinců jako v kvantitativním výzkumu, byl můj vzorek poměrně malý, 

čítal 30 informátorů. 

 

Má první interakce s informátory spočívala v představení sebe a tématu 

mého výzkumu. Jak již bylo řečeno, obyvatelé vesnice o našem příjezdu věděli 

dopředu a od prvního běhu našich kolegů již měli určitou představu, jak takový 

výzkum probíhá. Otázkou zůstává, nakolik je výhodné či nevýhodné vstupovat do 

                                                
60  DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. Str. 112-113. 
61  Tamtéž, str. 114. 
62  Tamtéž, str. 304. 



 26 

terénu již jako „druhý“. Později jsme zjistili, že pan starosta na občany apeloval, 

aby nám byli k vůli a neudělali vesnici ostudu. Nemohli jsme tedy předpokládat, že 

to, co nám je předkládáno jako život na vesnici, je skutečně žitá realita. Naší 

přítomností byl terén značně ovlivněn a inscenované byly i různé události jako 

oslavy na 8. máje, zakončené diskotékou v kulturním domě. Tyto události, jak nám 

informátoři později sdělili, se buď za normálních okolností ve vesnici běžně 

nepořádají, nebo se odehrávají v jiném termínu. 

Představit sebe byla tedy jen určitá slušnost a formalita, trochu jiné to už 

bylo s představením mého tématu. Nakonec jsem se rozhodla pro krátkou 

formulaci, že mě zajímá jaká zvířata chovají. To ovšem vedlo k tomu, že mi někteří 

informátoři přes plot vyjmenovali několik druhů, které chovají a tím mysleli, že 

svou povinnost splnili. Nebo mi sdělili, že již zvířata téměř nemají a tudíž mi 

nemají co říct, případně mě odkázali na družstvo, kde zvířata mají. Nakonec jsem 

tedy musela svou formulaci výzkumného problému poupravit a informátorům 

sdělovat, že bych si s nimi ráda popovídala o tom, jaká zvířata chovají, proč a za 

jakým účelem. Většina rozhovorů probíhala v domě informátorů, zejména v tzv. 

„letních kuchyních“, s čímž se setkal při svém výzkumu na Slovensku i J. Kandert, 

který chápe letní kuchyň jako místo pro styk s cizinci63. Než jsme přistoupili 

k samotnému rozhovoru, položila jsem informátorům otázku, zda mohu použít 

diktafon pro nahrávání rozhovoru. K použití diktafonu se informátoři stavěli třemi 

různými způsoby. Buď jim nahrávání nijak nevadilo a necítili se ani při samotném 

rozhovoru tímto nahrávacím zařízením nijak omezeni. Jiní informátoři se svolením 

váhali a bylo nutné jim vysvětlit, k jakým účelům bude záznam použit a zaručit jim 

anonymitu. Posledním možným přístupem bylo jednoznačné odmítnutí nahrávání, 

které jsem samozřejmě respektovala.  

Pokud tedy informátor nebo i samotná situace nepřála nahrávání na 

diktafon, uchýlila jsme se k zapisování poznámek během rozhovoru. Nejenže je 

tato technika zachycení dat náročnější z hlediska rychlosti, stručnosti a přesnosti, 

ale vyžaduje také rychlé reakce, kdy jsem si zapisovala zjištěné informace a už se 

vyptávala na nové. V terénu jsem velmi rychle zjistila, že informátoři si pečlivě 

všímají toho, co si zapisuji a co ne. Klára Šedová poznamenala: „Tužka a papír 

nejsou jen nástrojem záznamu toho, co vnímáme smysly, ale i nástrojem 

                                                
63  KANDERT, J.: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 
20.století, Nakladatelství Karolinum: Praha, 2004. Str. 20. 
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komunikace. Skrze ně jako bychom dávali zprávu o tom, co je důležité, co si 

zapisujeme a co důležité není, co nezapisujeme“64. Bylo tedy nutné pečlivě volit 

intenzitu záznamu během celého rozhovoru, a pokud jsem se zápisem přestala, 

dát informátorovi jinak najevo, že mne jeho výklad zajímá.  

Opačná byla situace, kdy bylo z etického důvodu dobré přestat psát a 

symbolicky tak vyjádřit loajalitu s informátorem, zejména když mi sděloval důvěrné 

informace o sobě, o vesnici obecně nebo i smutné osobní situace. Někteří 

informátoři měli dokonce touhu můj záznam sami řídit, a tak mi buď nahlíželi přes 

rameno, nebo zdůrazňovali jakou informaci si mám zapsat a jakou si zapsat 

nemám. V těchto situacích bylo tedy snadné sledovat, co sám informátor pokládá 

za důležité a co nikoli. Bezprostředně po skončení rozhovoru bylo nutné si často 

heslovité poznámky rozšířit a doplnit o zbylé informace. Právě při absenci 

nahraného rozhovoru hrozí největší riziko toho, že si člověk  nestihne zapsat 

všechny důležité informace, nebo si zapíše jen ty informace, které v danou dobu 

pokládá za důležité a zbytek velmi rychle a lehce zapomene. Proto jsem se při 

dalších výjezdech snažila informátory již lépe přesvědčit, aby mi nahrávání 

dovolili, protože pro plynutí rozhovoru  i pozdější analýzu vnímám nahraný 

rozhovor jako velmi výhodný. Je však třeba mít na zřeteli, že někteří informátoři se 

cítí diktafonem omezeni a dokáží se uvolnit a sdělit zajímavé informace až poté, 

co je diktafon vypnut.  

Informace jsem získávala nejen z formálních rozhovorů, ale také 

z neformálních rozhovorů, které se odehrávaly v přirozených a spontánních 

situacích, například při setkání na korzu, v hospodě, místním obchůdku se 

smíšeným zbožím, při fotbalových zápasech či slavnostech. Výhodou těchto 

rozhovorů je, že se informátor necítí omezen nahráváním ani mým zapisováním, 

které  situace sama třeba ani nedovoluje. Toto nastávalo také v situacích, kdy mi 

informátoři ukazovali svá zvířata, jejich příbytky, krmení, výběhy apod. J. Hendl 

uvádí, že informace získané z neformálních rozhovorů pomáhají lepšímu 

porozumění sociální realitě65, s čímž nelze jinak než souhlasit, avšak je nezbytně 

nutné si bezprostředně po takovémto typu rozhovoru zaznamenat co nejvíce 

                                                
64  ŠVAŘÍČEK R., ŠEDOVÁ K. a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.Praha: Portál, 2007. Str. 
119. 
65  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum:základní teorie, metody, aplikace, Praha: Portál, 2008.. Str. 164. 
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informací. Ovšem největší problém vidím ve skutečnosti, že lidská paměť je 

omezená a selektivní a tudíž se toto vše odráží na přesnosti a správnosti zápisu.  

 

S výzkumem bylo spojeno i několik překážek a problémů. Jednou z nich 

byla jazyková bariéra, kdy ne všichni obyvatelé ovládali natolik slovenský jazyk, 

abych s nimi mohla provést rozhovor. Použití jiného obyvatele jako překladatele s 

sebou nese hrozbu zkreslení informací, kdy by tlumočník vkládal své pojetí do 

výkladu tlumočeného. Jazyková bariéra byla samozřejmě i z mé strany, protože 

pocházím již z té generace, která se běžně se slovenštinou nesetkávala, a tak 

jsem často některým slovům či obratům nerozuměla a někdy docházelo i k 

nedorozumění, což se ovšem s dalšími výjezdy lepšilo. 

Další, již choulostivější překážkou, byl problém „vesnických klik“, což je 

termín, který jsem si vypůjčila od J. Kanderta, který uvádí, že mezi těmito proti 

sobě stojícími frakcemi v průběhu času probíhá boj o moc ve vesnici a tyto kliky 

jsou utvářeny na základě příbuzenských a přátelských svazků66. V obci Pálenice 

bychom mohli vypozorovat dvě kliky, přičemž součástí jedné z těchto klik je také 

pan starosta. My jako výzkumníci jsme byli od počátku spojováni právě s jeho 

klikou, a to nejen z toho důvodu, že pro nás pan starosta představoval postavu 

vrátného, ale i ubytování jsme měli zajištěno nejprve přímo u něj v penzionu a při 

dalších výjezdech u rodiny, která je zahrnována do stejné kliky. Tento fakt se pak 

v samotném výzkumu odrážel tak, že se nás zpočátku opoziční klika více stranila 

nebo si lidé při rozhovoru dávali pozor, aby jim neunikla nějaká choulostivá 

informace, někteří se ale zejména při našich dalších pobytech nebránili otevřené 

kritice. Problém vesnických klik je však běžnou situací, se kterou se setkávají 

všichni výzkumníci67. 

Problém vesnice versus město tu byl spíše výhodou, situace, v níž jsem se 

stavěla do role pražské dívky, která o zvířatech mnoho neví a postavila tím 

informátora do role experta, se ukázala často velmi vhodná a plodná. Na druhou 

stranu si však možná někteří informátoři mysleli, že když jsem přijela na vesnici, 

tak mě zajímají zvířata jako prasata, králíci, husy apod., tedy ta, se kterými se 

                                                
66  KANDERT, J.: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 
20.století, Nakladatelství Karolinum: Praha, 2004.  Str.199. 
67  Srov. KANDERT, J.: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 
20.století, Nakladatelství Karolinum: Praha, 2004. Str. 194-216. 
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v Praze nesetkám,  proto při představování svých zvířat často opomíjeli psy a 

kočky a často jsem se na ně musela zvlášť doptat.  

Další překážkou, která se sice zdá možná úsměvná, avšak v době mého 

pobytu v terénu mi působila spíše frustraci, byla neexistence zvonků u většiny 

branek do domů. A třebaže mi moje vlastní slušné chování velelo jinak, často jsem 

byla nucena vzít za kliku od branky, doufat že se od zpoza domu nevyžene pes, a 

zaklepat na okno nebo dveře přímo na domě. Později jsem však vypozorovala, že 

stejně tak činí i ostatní obyvatelé při vzájemných návštěvách. Zamčená vstupní 

branka byla buď znamením toho, že dotyčný není doma, nebo že nechce být 

rušen.  

Jídlo a pití je zde kapitola sama pro sebe, ale protože se často stávalo 

problémem i překážkou, nemohu ho zde nezmínit. Předem musím upozornit, že 

jako rodilá pražačka, nemám k domácím výrobkům přístup a některá jídla, 

zejména uzeniny a výrobky ze zabijačky, jsou pro mě za normálních okolností 

téměř nepoživatelná. Při našem prvním výjezdu, kdy jsme bydleli v penzionu za 

vesnicí, jsme měli zajištěny snídaně a večeře přímo tam. Přestože jsme ještě 

v Praze před odjezdem byli dotazováni, čemu bychom dali při snídani přednost,  

bylo nám posléze předloženo jídlo pro mne po ránu naprosto nejedlé, jako 

například opečená pálivá klobása či špek.  Podruhé jsem jela už do Pálenice 

poučená, a tak v mé výbavě nechyběla bábovka, cereálie apod., což se také stalo 

terčem zábavy v rodině, kde jsme při dalších výjezdech bydleli. Samozřejmou 

součástí většiny rozhovorů bylo i pohoštění ze strany informátorů, a to kromě jídla  

zejména domácí pálenkou nebo kupovanou kořalkou. Přičemž u jednoho přípitku 

na přivítanou většinou nezůstalo, a tak se nejednou stalo, že měl člověk již 

v dopoledních hodinách za sebou několik skleniček a tento počet vzrůstal spolu 

s tím, kolik domácností navštívil. Jedinou možností, jak ustát několik rozhovorů za 

den, bylo alkohol zapíjet vodou a zajídat nabízeným jídlem, zejména produkty ze 

zabíjačky, které se stávaly v době mého pobytu zde neodmyslitelnou součástí 

mého jídelníčku, protože to je jeden z mála způsobů ochrany před následky požití 

alkoholu. A to, že se vypitý alkohol odráží na kvalitě jednotlivých rozhovorů 

netřeba snad ani zmiňovat. Místní hospoda byla nejen místem získání možných 

kontaktů, ale také místem setkání nás výzkumníků či místem, kde bylo možné 

v klidu a vsedě sepsat pár poznámek. Ale ani zde se člověk nevyhnul pozváním 
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na sklenku,  odmítnutí zde již bylo mnohem snadnější, než tomu bylo v domě 

informátorů.  

 

 Avšak zásadním problémem pro mě nebyl ani nedostatek spánku, ani 

nebezpečí v podobě alkoholu, ale především přesycenost informacemi, které 

člověk nestačil ani vstřebat, natož pak zapsat. Často jsem do pozdních nočních 

hodin hleděla do monitoru notebooku a snažila se z nečitelného jottingu vydolovat 

další informace. Není v lidských silách zaznamenat vše, co jsem za celý den 

slyšela a viděla, je tedy nutné přistoupit k redukci dat, což sebou samozřejmě 

nese riziko vynechání důležitých dat a zaznamenání pouze těch, která já mohu 

považovat za relevantní a důležitá, ale samotný informátor by to viděl jinak.  Ruku 

v ruce s tvorbou terénních poznámek jde i analýza, která je na rozdíl od 

kvantitativních výzkumů přítomna již na počátku výzkumu. Vzhledem ke zvoleným 

technikám sběru dat, jsem měla pro analýzu k dispozici data zachycená 

v terénním deníku a na diktafonu, dále podpořená fotodokumentací a získanými 

dokumenty místní správy. Data, která byla v audio podobě, nejen samotné 

rozhovory, ale i mé vlastní komentáře, bylo pro potřeby pozdější analýzy nutné 

přepsat. Pro účely mého výzkumu jsem se rozhodla používat komentovanou 

transkripci68, kdy jsem přepisovala rozhovory doslovně i s mimoslovními projevy 

jako přeřeknutí, pauzy, důrazy, nedokončená slova a také projevy emocí jako 

smích a pláč. Všechny jsem zaznamenala značkami přímo v textu a v závorkách 

uvedla případné komentáře. Podobou značek jsem se inspirovala v článku A. Leix 

v časopise Biograf69. Tento druh zápisu jsem se rozhodla použít zejména proto, 

aby mi redigovanou či selektovanou70 transkripcí neunikly důležité emické termíny 

a subjektivní vnímání reality. 

 

 Transkript jsem rozdělila do dvou sloupců, v levém byl samotný přepsaný 

text, včetně značek a komentářů v závorkách; pravý sloupec sloužil pro kódování.  

Text jsem zároveň rozdělila mezerami na segmenty71, abych tak ohraničila témata, 

o kterých se v rozhovoru mluví a usnadnila tak i přehled v několikastránkové 

transkripci. Jednotlivé segmenty jsem okódovala.  Kód zastřešuje a pojmenovává 
                                                
68  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum:základní teorie, metody, aplikace, Praha: Portál, 2008. Str. 208. 
69  LEIX, A.: K problematice transkriptu ve společenských vědách, Biograf, č.31, 2003.  Str. 73. 
70  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum:základní teorie, metody, aplikace, Praha: Portál, 2008.  Str. 210. 
71  Tamtéž, str. 228. 
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určitou část textu a má za cíl odhalit jeho význam72. Pracovala jsem s popisnými a 

interpretativními kódy73, kdy popisné kódy vymezovaly podstatu sdělení, obsah o 

kterém se v rozhovoru hovořilo. Interpretativní kódy vyjadřovaly to, o čem daná 

pasáž vypovídala, zahrnovaly informátorovy postoje, emoce i hodnotící soudy a 

argumenty, sledovaly tedy určitý diskurz. Souběžně s vytvářením kódů jsem si 

vedla „codebook“, kde jsem zaznamenávala všechny použité kódy, spolu 

s poznámkou, co znamenají, případně atributy, které musí pro zařazení do kódu 

splňovat. S kódy je nutné neustále pracovat a reflektovat jejich použitelnost, často 

bylo nutné kód přejmenovat, vnitřně rozčlenit či zcela rozdělit a mít přitom na 

paměti, že kódy odpovídají na základní otázky Kdo? Co? Jak? Souběžně se 

segmentací a kódováním jsem prováděla i další analytický krok, a to  

poznámkování, což je předběžná interpretace datového materiálu. Poznámky 

nejen komentují kódy a interpretují analyzovaná data, ale jsou také nápomocné při 

interpretaci získaných dat do teorie.74 

  

 Abych zajistila kvalitu svého výzkumu, musela jsem promýšlet tři aspekty: 

reflexivitu75, transparentnost a omezení reaktivity76. Jsem si vědoma toho, že jsem 

do terénu vstupovala s určitým předporozuměním a subjektivní teorií, a že mé 

znalosti, vzdělání i osobnost působily na mé vlastní interpretování informátorovy 

reality. Dále jsem měla na paměti, že působím ve vesnici jako něco cizorodého, a 

tím mohu ovlivňovat terén a i sami informátoři mi mohou předkládat zkreslené 

informace, například tím, že mi říkají jen to, o čem si myslí, že chci slyšet, a ne to, 

co si skutečně myslí. Aby byl můj výzkum dostatečně transparentní, snažila jsem  

zajistit průhlednost svého analytického procesu, aby byly čtenáři osvětleny 

                                                
72  HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat. PowerPointová prezentace. In: Úvod do 
společenskovědních metod. Dostupné na: http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=8382 . 
Citováno dne 25.3.2010. 
73  MILES, M. – HUBERMAN, A.: Qualitative data analysis. An expanded Sourcebook, 2nd ed. Thousand 
Oaks: SAGE 1994. Str.57.58.  
74  HEŘMANSKÝ, M.: Kvalitativní analýza dat. PowerPointová prezentace. In: Úvod do 
společenskovědních metod. Dostupné na: http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=8382 . 
Citováno dne 25.3.2010. 
75  Reflexivita je „vědomí způsobu, jak sociální identita, vzdělání a osobnost mohou ovlivnit výzkumný 
proces. Metodologové vyzdvihují schopnost oprostit se od osobních pocitů a předsudečného pojímání 
výzkumné situace“. In HENDL, J.: Kvalitativní výzkum:základní teorie, metody, aplikace, Praha: Portál. 
2008. Str. 148.  
76  Reaktivita „znamená, že přítomnost výzkumníka může ovlivnit procesy, na něž je výzkum zaměřen“ . In 
HENDL, J.: Kvalitativní výzkum:základní teorie, metody, aplikace, Praha: Portál 2008. Str. 148.  
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nejdůležitější metodologické postupy, které mě vedly k výsledkům77. Uvědomuji si,  

že jedině dlouhodobý výzkum může dostatečně eliminovat reaktivitu, což ovšem 

v mém případě nebylo možné. Ale abych co nejvíce omezila reaktivitu, snažila 

jsem se při rozhovoru navodit uvolněnou atmosféru, být přátelská a otevřená. 

 

Při svém výzkumu jsem musela řešit i několik etických otázek. Když 

vyrážíte do terénu poprvé, nevíte co váš čeká, ale při dalších návštěvách se již 

vracíte na stejné místo, potkáváte známé lidi, kteří sice vědí z jakého důvodu jste 

přijela, že budete opět provádět výzkum, vytahovat zápisník, fotoaparát a diktafon 

a znovu se ptát, ale přesto je vidět, že vás vidí rádi. Pozvou vás k sobě domů, 

pohostí a vyptávají jí se, stejně jako se ptáte vy, co se od vaší poslední návštěvy 

změnilo. Podobně jako odborná literatura (viz Nosková78 či Nedbálková79) jsem si 

vědoma určitého nerovného vztahu mezi mnou (badatelem) a obyvateli obce 

(informátory). Tato nerovnost tkví v tom, že informátor mi nabízí mnohé 

(informace, svůj čas, soukromí, pohostinnost), avšak já na druhou stranu mu 

nejsem schopná nabídnout nic, snad kromě určitého druhu přátelství. Jde však 

spíše o přátelství dočasné, kdy můj zájem o informátora jako o osobu je za účelem 

získání potřebných informací, které se však může po skončení výzkumu 

zkomplikovat. Uvědomuji si, že po zveřejnění výsledků mé práce i práce ostatních 

kolegů, kteří také ve vesnici provádějí své výzkumy, se mohou někteří informátoři 

cítit dotčeni či poškozeni. Přesto, že jsem veškeré výstupy anonymizovala, 

pozměnila nejen jména informátorů, ale i název vesnice, mohou se občané 

vzhledem k malé rozloze obce snadno pod pseudonymy rozpoznat. Informátoři se 

sami zajímali o to, co budu s nahrávkami dělat, kdo je bude poslouchat a vůbec 

k čemu celý výzkum povede. Proto jsem je ujišťovala o tom, že nahrávky jsou jen 

pro mé vlastní studijní účely, nikde nebude zmíněno jejich jméno, tedy že vše 

bude anonymní a že výsledky použiji k napsání bakalářské práce. Informátoři se 

tedy při dalších výjezdech zajímali o to, jak jsem s prací daleko a zda jim mohu 

výslednou práci poskytnout k přečtení.  

 
                                                
77  KOHÚTEK, P.: Prezentování kvalitativních údajů. Biograf, 9, 1997. 6 odst.  
Dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=908. Citováno dne 25.3.2010. 
78  NOSKOVÁ, J.: Tazatel, dotazovaný – dočasní "přátelé"?. Biograf 35, 2004 15 odst. Dostupné na adrese 
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=3511. 
79  NEDBÁLKOVÁ, K.: Spoutaná rozkoš. Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: 
Slon 2006.  
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5. Jak obyvatelé obce Pálenice uvažují o zvířatech 

 

 Podle výpovědí informátorů a jejich pojetí bychom mohli zvířata v Pálenici 

rozdělit  do devíti základních kategorií. Tyto kategorie se vnitřně dělí na další 

podkategorie s různými atributy. Zařazení určitého druhu zvířete do té které 

kategorie je značně variabilní a každý informátor může vidět tentýž druh v různých 

kategoriích. Kategorie tedy spíše ukazují v jakých různým pojetích může to které 

zvíře pro obyvatele obce Pálenice vystoupit. Těmito devíti základními kategoriemi 

jsou : zvíře jako součást kolektivní paměti, zvíře jako potrava, jako symbol, zvíře 

jako přítel, jako prostředník mezi lidmi, jako problém, zvíře jako opak člověka, 

zvíře jako práce a zvíře jako nástroj. 

 

5.1. Zvíře jako součást kolektivní paměti 

 

Zejména starší lidé, kteří rádi vzpomínají, jaký byl život na dědině před 

několika desítkami let, si skrze zvířata tuto minulost zpřítomňují. Tyto vzpomínky 

jsou často spojeny na jedné straně  s určitou idylou a na straně druhé i s různými 

pohromami, neštěstími apod. To vše vyplývá ze zemědělské tradice vesnice, kdy 

se většina obyvatel živila zemědělstvím a vysoká byla i míra samozásobitelství, 

kdy v téměř každé rodině byla kráva, drůbež, prasata, králíci apod. V minulosti se 

ve vesnici chovaly ve velkém husy, na což většina obyvatel obce vzpomíná. 

„Pálenice to byla husací dedina“ (pan Gaspár). Buď tuto skutečnost sami zažili 

nebo ji znají z vyprávění. „ To ako dieťa si pametám, tu celá dedina bola plná hus 

a ty vyháňal jeden pastier“ (paní Zita). Na návsi byla vytvořena závlahová oblast, 

kde se husy zdržovaly předtím, než byly vyhnány za obec „na pašu“. V obci 

působil obecní pastýř, který každý den vyháněl husy na pastvu a navečer zpět do 

vesnice. „ To kto mal husy, to všetko se vyhnalo vonku, mali to poznačené tieto 

ľudia, a svině tak isto, a potom tomu pastierovi obec prispívala na jedlo nebo tak 

niečo“ (paní Zita). „Mali jednu pastierku, ktoré platili a ona pásla. Ona ráno vykrikla 

„husýýýý“ a už pekne vyháňali zo všetkých dvorou husy von a hnala je tam 

k mlýnu, viete tam za činžáky, tam ich pásla pri Ipli“ (paní Lívia). 
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Podobě to fungovalo i s jinými zvířaty, zejména s krávami či prasaty. Pro 

cestu vedoucí od vesnice směrem ke hřbitovu a dál na louky se dodnes používá 

maďarské pojmenování „Baromjárás“. Přičemž „barom“ je v maďarštině nejen 

nadávka (hovado), ale i označení dobytka. Slovo „járás“ je sloveso chodí.  Pokud 

jsem informátory požádala, aby mi toto pojmenování přeložili do slovenštiny, 

uváděli „stadial´ chodia dobytok“. V této ulici byla umístěna i soška svatého, který 

měl ochraňovat dobytek i pasáka80. Povolání pasáka hus většinou vykonávali 

Romové: „Mali jsme traja rómské národnosti,  ženy a muž a ty roky pásli ony husy. 

Mali jsme gandášou, ty nebyli romské národnosti a ty zase svine pásli. Ten, čo 

krávy pásl, ten tiež nebol cigán“ (pan Imrich). Všichni tyto pastýři obývali obecní 

pastýřský dům „Ten pastierský dom to bola taká dlhá stavba a tam býval ten, čo 

pásl krávy, svine aj této husy. To ináč ako že pastierský dom, ako teraz kulturní 

dom“ (pan Zoltán) . Dnes již tato budova nestojí: „teraz kde oni bydleli tak už nič 

nie je  lebo to rozbili po vojně.“ (pan Imrich).   

V tom, jak tradice obecních pastýřů zanikla se informátoři rozcházejí. Někdo 

uváděl, že po zchátrání obecního pastýřského domu se upustilo od tradice 

společného obecního pasáka a ve vesnici byly zřízeny tzv. „husací služby“, kdy se 

obyvatelé ve funkcí pasáka střídali: „ V tých časou keď som bol ješte chlapec, tak 

vtedy se to takto páslo. A potom oni, keď neviem už z akého dôvodu, asi že menej 

hus bolo a im se neoplatilo, tak bolo tak, že naozaj týždeň jedna rodina pásla, 

druhý týždeň druhá rodina“ (pan Zoltán).  

  Jiní argumentují zřízením družstev, a tedy zánikem většího množství zvířat 

držených v domácnostech. „Opustilo se to vtedy, ako družstvo vstupilo. Ľudia 

nemali potom čo pásť veľmi.  No a čo sa týká tých hus, tak to každý držal 

v zahrádkách zatvorené lebo na dvore zatvorené, už nemohli ven púšťat“ (paní 

Lívia).  

 Někteří si na „husací služby“ vůbec nepamatují, ale uvádějí, že jako malí 

chodili po škole pást husy (pan Ivó). Zvířata se tedy pohybovala všude po vesnici. 

„Pametám si  takto ješte aj  my jsme mali povezme tých dvacet hus a vonku na 

ulicu se to vypustilo a prišlo to iba večer. Bordel byl po celé ulici“ (pan Gaspár). 

Tuto skutečnost zachytil i Josef Kandert ve středoslovenské vesnici Sihla v roce 

                                                
80  Podle J. Kanderta je patronem dobytka sv. Vendelín, obyvatelé obce Pálenice však svatého adresně 
nejmenovali a pokud jsem se na svatého přímo zeptala, tak se těžko rozpomínali.   
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1967 a poznamenal: „Ženy nebo muži vyhánějí ze dvorů krávy na cestu, kde je 

přebírá obecní pastýř, který pak žene celé stádo na obecní pastvinu“81.  

 

5.2. Zvíře jako potrava 

 

Jedním z kritérii jak lidé konceptualizují zvíře, je z hlediska jeho funkce jako 

potravy. Význam této kategorie lidé vnímají skrze její funkci. Lidé si chovají určité 

druhy zvířat za účelem konzumace jejich produktů.  Nabízí se  tedy otázka 

„významu“ zvířete jako potravy. V dřívějších dobách, kdy nebyly výrobky či maso 

dostupné stejně lehce jako dnes, skýtalo pěstování zvířat konzumní výhodu či 

dokonce nutnost. J. Kandert uvádí, že:  „V sedmdesátých letech, kdy se v tisku 

neustále diskutoval problém možného světového válečného konfliktu, 

argumentovali někteří vesničané i zkušenostmi z II.světové války: na vesnici lze 

snáze získat tolik potřebné potraviny pro přežití a nashromáždit nějaké zásoby než 

ve městě“.82  Dnes je situace jiná, ale přesto je nezbytné dojet do města do 

obchodu, protože místní obchůdek poskytuje pouze omezený výběr.  

 

S kategorií „zvíře jako potrava“ souvisí i další podkategorie, které jsou 

vnitřně propojené a společně mohou odpovědět na otázku významu chovu zvířat 

jako potravy. Jsou to „domácí je lepší“, „fenomén bio“ a „ekonomika/ekonomické 

hledisko“. Jedním z důležitých významů, proč doma chovat zvířata je skutečnost, 

že v očích obyvatel jsou domácí výrobky lepší. Tato kvalita je ovlivněna několika 

aspekty. Zvíře má lepší život než ve velkochovech  a velkovýkrmnách. Člověk ví, 

čím bylo po celý život zvíře krmeno. Informátoři také argumentovali tím,  že rychlý 

a bezbolestný skon se na výsledné kvalitě masa odrazí. To platí zejména u prasat, 

která jsou nejcharakterističtějším zástupcem zvířete jako potravy. „Já vždy vravím, 

že keď to mám doma a viem s čím som to chovala, viem čo mám a hocikedy si 

môžem vybrat, tak to sa veľmi oplatí. Lebo mi tu nemáme taký obchod. Do mesta  

se ne vždy vieme dostat, tu autobusy veľmi zriedka chodia, tak nám se to oplatí, 

lebo predsa aj klobásu máme z toho, aj hurku.“ (paní Helga).  Nepanuje však 

jednota v názoru, zda je chuťový rozdíl mezi domácím a koupeným masem. „ To 

                                                
81   KANDERT, J.: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 
20.století, Nakladatelství Karolinum: Praha 2004. Str. 126.  
82    Tamtéž, .str. 67.  
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nie je rozdíl, len viete, že to máte svoje a zpracovala jste si to po svojom“ (paní 

Regína)  a naproti tomu „ Je rozdiel v chuti ale aj v hustotě mesa. Domácé meso 

je o vela hustejšie. Celkom inou chuť má“ (paní Lívia).  

Avšak obyvatelům nejde jenom o chuťovou stránku, ale především o jejich 

vlastní zdraví a zdraví jejich rodiny. Někteří uvádějí, že chov sám o sobě není 

vůbec výhodný, ale vyplatí se z toho důvodu, že z domácí chovu vzejdou 100% 

kvalitní výrobky, a tudíž někteří chovají proto, aby oni a jejich rodina jedli kvalitní a 

zdravou stravu (pan Ivó). „A keď zarežeme, tak to je veľmi zdravé, keď zdrave 

chováme. Ako bio chov (...) pre mňa to znamená, že mám z toho radosť že viem, 

že zdravé meso mám, že zdravé meso papkám“ (pan Imrich) 

 

S kategorií „domácí je lepší“, také souvisí „fenomén bio“, se kterým se 

někteří chovatelé ztotožňují, nebo se jako bio chovatelé prohlašují. Věří, že volný 

pohyb zvířete na čerstvém vzduchu se později projeví na kvalitě masa.  Někteří se 

tedy tomu snaží  přizpůsobit i prostor a vymýšlejí různé výběhy a ohrádky pro 

zvířata.  „Tak králiky sa snažim tak chovat, aby mali bio život“. Informátor mladé 

králíky po odstavu umístí do venkovního výběhu, kde se volně pohybují. „ Tu som 

prišel na to, že tu za tých dva mesiace krásne a velmi krásne narastú, voľakedy 

jsú tak na sluníčku, leží tak pekne, a keď je veľmi teplo tak do chládku (...) to 

radostný život, no a aj na srsti se dá vidět taký blýskavý, krásný su (pan Imrich). 

Dále věří, že i vhodné krmení bez chemických přídavků se v první řadě odrazí na 

kvalitě masa a v druhé řadě i na zdraví chovatelů jako konzumentů. Z pohledu 

informátorů jsou domácí výrobky určitě zdravější: „ (...) to toľko chemikáliev tom, 

že sa nemôžeme divit tomu, že dostávajú ľudia choroby a rakovinu, to je všetko 

z tých chemikálií. V mléku sú chemikálie, v zemiakou sú chemikálie, v mese“.  To 

platí i o chemických postřicích. „ Lebo my chováme bio sliepky a bio prasata. Tam 

nie je žádná chemikália v tom (...) takže se nič nestrieká, to je zásada bio. A aj 

meso aj všetko celkom inú chuť to má“ ( paní Lívia) nebo „ Bio je bio a tak rychlo 

čo sa vychová, to nie je bio“ (pan Gaspár). Právě rychlý růst podpořený stravou, 

po které zvířata rychle rostou a přibírají, je skutečnost, kterou informátoři vnímají 

jako největší rozdíl mezi chovem zvířat doma a ve velkovýkrmnách. „Vieme, čo 

jeme, že to nie je tak chemicky upravované, že je to prírodnejší. V minulosti 

nebola taká uponáhlená doba tak ako dnes. V minulosti všetko malo svoj čas, 

prase malo celý rok aby vyrastlo“ (pan István). Avšak někteří informátoři se na bio 
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fenomén dívají i kriticky: „Čo je to bio? Aj já môžem povedat, že mám bio výrobok, 

lebo zo zahrady mám všetko. A keď už počujem, že aj vo velkom, že už teraz 

velmi sa to rozširuje to bio, lenže pôda je bio? Neverim že je pôda bio. A okolo tej 

pôdy je všetko bio? Nie je bio, vtedy by bylo naozajsné bio, keby celé prostredie 

bez postriku, bez všetkej umeliny, bez všetkého, vtedy je bio.“ (paní Helga)  

 

Zásadně se liší komerční chov od domácího chovu. Velkovýkrmny či 

velkochovy mají určitou negativní konotaci, především kvůli použitému krmivu. 

„Oni ináč chovajú ako my.“  Velkovýkrmny totiž používají směsi, což je „ to krmivo 

které povzbuzuje rasť a pribírání, no to je ta umelotina“ (paní Lívia). Neznamená to 

však, že by se lidé zcela bránili odběru z velkochovů, jen mají své metody: [o 

chovu brojlerů donesených z velkochovu] „ lebo oni tam se šrotom chovajú a to na 

mese cítit, my to zvyknem domácím šrotom chovat ten týždeň, aby to nebylo cítit 

na tom“(paní Helga ). 

 

Ekonomické hledisko je dalším z důvodů, proč chovat nebo nechovat určitý 

druh zvířete. Pokud člověk vlastní jistou výměru půdy mimo intravilán vesnice, je 

běžnou praxí, že si půdu neobdělává sám, ale pronajme ji zemědělskému 

podniku, kterému obyvatelé říkají  „družstvo“. Tento vlastník jim podle výměry 

poskytuje buď naturálie nebo finanční obnos: „ Vlastne to družstvo dává kvazi 

nájemné, buď vo formě zrna lebo vo formě peniazou“ (paní Katarína). Právě 

vlastnictví půdy a možnost pobírat naturálie je častým důvodem pro chov zvěře, 

zejména vepřů: [na otázku zda musí nakupovat krmivo] „ Nemusíme lebo 

dostáváme naturálie. Manžel má pôdu a za to. To máme šťastie, že nemusíme nič 

kupovat“ (paní Helga). Většina informátorů argumentuje tím, že si mohou dovolit 

chovat zvířata jen z toho důvodu, že poskytli půdu do pronájmu a dostávají tak 

naturálie. Kdyby však tyto naturálie nedostávali a museli by šrot a obilí pro zvířata 

nakupovat, tak by se jim chov nevyplatil. „By som povedala že tým, ktorý nemajú 

obilie ako napríklad my, že za obilie nemusíme dát žiádnou korunu, tak nám ješte 

ano [vyplatí se] , ale kto musí kupovat no to pochybujem“ (paní Helga) . „Nikto tak 

nechová že kupuje si to obilie alebo šrot, nikto“ (pan István). „Viete čo ani nie 

oplatí,  lebo ak to máte do toho kupovat obilie alebo šrot tak sa vám to ani 

neoplatí“ (paní Zita). Ekonomická výhodnost či nevýhodnost chovu zvířat doma je 

relativní, ba co více - subjektivní, a kdybych se na ni neptala, tak by ji obyvatelé 
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dost možná ani nezmiňovali. „Ale radšej si vypestujeme ako potom by jsme mali 

kupovat, takto máme svoje“ (paní Elvíra), bylo prvně uváděným argumentem.  

 

Všechny tři aspekty – domácí je lepší, fenomén bio a 

ekonomika/ekonomické hledisko – spolu navzájem natolik souvisí, že na ně nelze 

nahlížet samostatně, ale pro pochopení významu zvířete jako potravy je nutné brát 

všechny tyto aspekty v úvahu a mít na mysli, že se vzájemně ovlivňují a doplňují. 

Ekonomickou nevýhodnost chovu si sice obyvatelé uvědomují, ale není pro 

většinu rozhodující. Mezi obyvateli převažuje názor, že zdravější a chutnější 

domácí výrobky jsou důležitější než finanční stránka věci. Úryvek z rozhovoru 

s paní Livií. 

 

Já: V čem je pro vás výhodné chovat? 

Lívia: V čom je vyhoda, že su čisté, že nejsú tam ty chemikálie v tom. 

Zdravšie aby jsme mali. Aj minule manžel mi hovoril, aj syn, že prečo 

se trápíme s tím, přeco nekoupíme. Lebo nevyjde to lacnejšie takto, 

ještě aj robota, aj  ne velmi chce se s tim robit, ale já hovorim ne. 

Já: Takže z toho ekonomického hlediska  by bylo levnější si to 

koupit? 

Lívia: No tak bolo by, len nie je to zdravé. Zdravšie je to co si doma 

dopestujem. Lebo oni dávajú to, aby to rychlo narastlo. 

 

 

Zvíře jako potrava je kategorie, která se na první pohled zdá jasná. „ Oni jsú 

na to ta hydina a my jsme též na to, aby jsme to konzumovali, takto to ide, to je 

kolobeh“ (paní Zita). Někdy však mají zvířata, primárně určená k potravě, přesah i 

do jiné kategorie (viz níže - zvíře jako přítel) a některá sem prakticky ani spadat 

nemohou, protože na Slovensku se „psi a kočky nejedí“ (pan Izidor).  

 
5.3. Zvíře jako symbol 

 

Pod tuto kategorii jsem sdružila podkategorie, které jsem sice pro lepší 

orientaci a pochopení eticky označila, ale skrývají se pod nimi emické postoje.  
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Zvíře může vystoupit  jako symbol určité prestiže, kdy  například čistokrevný 

pes anebo kočka může být znakem takovéto prestiže, ale spíše v očích druhých 

než v hodnocení samotného chovatele. Před pár lety se ve vesnici objevil případ 

hromadného trávení psů, které postihlo nejednoho chovatele „lepších“ psů. „ To je 

tak isto ako sú rasisti. Závidí že má niekto na vyššie“ (pan Gaspár). Ve vesnici lze 

tedy najít jak zastánce, tak i odpůrce čistokrevných plemen. „Ako keď vidím, si 

myslím, že každý pes je pes. Ale napríklad tam (...)  je mačka taká sivá a viem, že 

ta má papíry. Ale já bysom isto nedalala toľko za mačku“  (paní Helga). Chovatelé 

čistokrevných plemen vyzdvihují určité charakteristiky, pro které chovají právě to či 

ono čistokrevné plemeno „ (...) tieto čistokrevné, oni jsú inačí psi, oni sedia, lepšie 

poslúchají alebo nejsú taký agresivní“ , „(...) ale ona je čistokrevná takže poslúchá“ 

(paní Regína).  

Koně, stejně jako byli v minulosti, jsou i dnes v očích obyvatel symbolem 

určité prestiže jelikož symbolizují ekonomický kapitál. „Tak v dedine bolo ako že 

prišly traktory do družstva, tak vtedy bolo ješte sedem možno aj devjat párou koní 

v dedine, potom už jen pať a potom jeden. Proste  postupne taková  tendencia 

bola. No a teraz je v tom velký rozmach opačný, že teraz len kto má možnosti tak 

má aj dvacať koní“ (pan Zoltán) .  

 

Zvíře může vystoupit i jako symbol ochrany, čímž je zcela jistě pes. „My 

jsme mali vždy psa, ako myslím že všade je pes, lebo že žijeme taký život,  že sa 

chráníme“ (paní Helga). A přestože je někdy jeho úloha hlídače opravdu jen 

symbolická, je pes potřeba. „Stává se, že chodia ty predajcovia kadečoho a 

něktorý sú taký drzý, že keď vidí že nie je psa, tak skusí kľuku a keď je otvorené 

tak ijde suveréne“ (pan István). Ale nejen proti prodejcům se chtějí obyvatelé 

chránit, ale i proti zlodějům „(...) naozaj nemožeš si tu nič nechat lebo ti to zmizne, 

tak i preto“ (paní Elvíra).  Správným atributem symbolické ochrany je štěkot. [Na 

otázku zda chtěl ostrého psa] : „Ano ako že len toľko aby brechal. Pes má být na 

to aby strážil, aby bréchal, ale nebol ani toho schopný“ (pan István). Na tomto 

případě je vidět, že pes si sice udržuje svůj symbolický význam, avšak nenaplňuje 

svou funkci. Většina obyvatel má psa jen jako symbolickou ochranu, kdy shodně 

uvádějí, že přece jen, když případný zloděj vidí běhat psa na dvoře, rozmyslí si, 

zda do domu vstoupí. „Skor je to na okrasu a na stráženie a na odstrašenie“ (paní 

Lívia). Na druhou stranu je u opravdu ostrých hlídacích psů potřeba řešit jejich 
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prostorové umístění při běžném denním provozu na dvoře a korzování obyvatel 

navzájem. K tomuto účelu slouží všelijaké kotce, uvaziště, boudy s řetězy, či je 

jednoduše pes zavřen do zadní části dvorku, který je oplocen a na noc či podle 

potřeby se pouští.  

 

Zvíře může také sloužit jako forma určité naturálie na místo peněz.  

„Jednějch jsem vyplácela tak, že som jim ošípané, tedy ty svině vychovala a 

odrátala jsom z té ceny ktorá mala být, z té sumy, že v jaké hodnotě dostala“ (paní 

Lívia). Někteří, kteří mají dostatek produktů z živočišné výroby, jimi stále ještě 

„platí“: „Nezaplatím, dám čo potrebuje a on též keď volačo, tak nepýtá si peniaze, 

tak dám mu niečo“ (pan Imrich). „Keď som mala staršie sliepky tak som mala 

vajce, keď sused mi nečo donesl z mesta,  tak som mu nedala peniaze na benzin 

ale dala za karton vajce“ (paní Helga).  

 
5.4. Zvíře jako přítel  

 

„Zvíře jako přítel“ je kategorie s různým vztahováním se ke zvířatům, kterým 

je  vymezován vztah mezi zvířetem a člověkem. Avšak tento vztah dosahuje různé 

intenzity a vykazuje i značnou proměnlivost. U některých zvířat je pozice zvířete 

jako přítele jasná, u jiných vstupuje zvíře do této kategorie jen zřídka nebo pro své 

specifické vlastnosti, a za normálních okolností se pohybuje v kategorii jiné, 

například zvíře jako potrava nebo zvíře jako opak člověka. Charakteristickým 

znakem zvířete jako přítele je to, že je mu dopřáváno lepší zacházení, například je 

zvířeti dáváno jméno, majitel s ním komunikuje, deklaruje svůj osobní citový vztah 

k němu, poskytuje mu lepší péči a má k člověku blíž z hlediska prostorového 

vymezení.   

 

Často právě udělení jména vyčleňuje zvíře z jeho kategorie a posouvá 

lehce jeho vnímání do kategorie přítel. Proto někteří raději zvířatům jména 

nedávají, aby jim jich nebylo při zabíjení tolik líto (pan Marcell). Samozřejmostí je 

pro informátory  dávání jmen psům, ale již méně často kočkám. Dříve, když lidé 

ještě chovali velký dobytek, měla jméno kráva a býci. Krávy si podle místního 

chovatele krav na jméno zvyknou, slyší na něj a vnímají ho, což je při každodenní 

manipulaci se zvířetem nutností (pan Ivó). „ No kravky mali [jména], ale sliepky ne 
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ani prasce, len psi mali“ (paní Helga). V tom komu se dává jméno a komu ne, 

panuje určitá jednota „ Keď sme mali býka, tak oni mali mena,  ale ako prasce nie. 

Kedy jsme ješte krávu mali, tak krávy zvyknou mať, kozy, koňe“ (paní Lívia). 

Přesto se ale najdou lidé, kteří pojmenují i husy, králíky, slepici či prasata, pak ale 

připouštějí že při zabíjení je velmi litují. „No to je malý infarkt pre mňa [zařezat] . 

Ona [vnučka] včera pojmenovala štyri maličké [králíky]. Je mi ľuto  ich zarezat, 

lebo človek ako to chová, tak k tomu má taký určitý vzťah“ (pan Zoltán). Jak řekl 

pan István:  „Niekto  pomenuje kadečo,  to už aký vztah má ten človek k tomu 

zviereti“, což ilustruje následující výpověď:  „No napríklad zajaca mám, jedna sa 

volá Irena, druhá Marika, lebo mám tri samičky, ktoré koťja. Mám samca, toho 

volám Laco, tak otvorím lebo naučí sa. Volám „Lacko pojď na raňajky“ a už papká. 

Aj koza má meno. Kurence ty  mám štyri, ktorý majú meno, ale teraz mám trošku 

viacej, takže všetkým nedal som, lebo vravil sem, že by som si ich popletol“ (pan 

Imrich). Zvířatům se tu dávají jak slovenská, tak i maďarská jména, a to kromě 

jmen obecně i názvy květin, jako například maďarské jméno Virág (květina) či 

Rózsa (růže), tak i názvy plodin jako například Jahoda či Malina.  

 

Další z atributů, který posouvá vnímání zvířete více do roviny přítele,  je 

komunikace se zvířaty. Někdo věří, komunikace je důležitá pro výchovu zvířete: 

„No ako že se zvieratami tak isto treba komunikovat, oni to potom pocítí, aj to 

vedie,  že kto ich má rád alebo nemá rád, potom sú takové divé“ (paní Helga).  

Některým však zvíře nahrazuje lidského posluchače: „(...) prijdem domou a človek 

se nemá ani komu pozdravit ani nič, tak tu sú taký vďačný posluchači (...) 

zaujímavé je to, že od tých zvierat dostane to, čo do nich dáte“ (paní Katarína). 

„Lebo keď všeci odijdou pryč, tak já celý den  sama som a keď by som nemala ani 

ty zvierata, tak s kym by som sa rozprávala“ (paní Lívia).   

Někteří nerozlišují, s kterým zvířetem si zrovna povídají: „A zo sliepkami, 

keď zavolám na ne „nanana pipipipipipipi“  pridu ku mne. Aj do zahrady išli za 

mnou. Já jsom išla pred nimi, volala jsom ich a keď zas nazpět. No a staré sliepky 

ty veľakrát keď idu vajíčka nésť, alebo tak keď idem, tak sa začnu prihovárat 

„kóóóó a kóóóó“ a keď sa im ozvem naspať, tak chodia za mnou a chcú sa 

rozprávat (paní Lívia). „Keď ijdme za zajacom tak zajkovi „pojďte papat“, potom 

zase tam je samec, tak mu vrávim: „Samo neštvi ma“, lebo on hned jak nasypem 
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žranie, tak hned lapkou vyhrabúvá. A kačer mi ide popot nohy a začne mi ďobat, 

tak ho chytím takto za krk: „ Kačí neštvi ma lebo pojdeš na pekáč“ a ku sviňám 

keď idem, tak „pojďtě vy moje mangalice“. Musíte sa prihovárat k nim“ (paní Zita)  

Někteří však vnitřně cítí, že povídání si s určitými druhy zvířat se prostě „nehodí“: 

„Minule jsem išla z cintorína, zastavila tam pri bráne a začala jsom prihovorit a 

všetkých  ke mně prišli [prasata]  a teraz mňa počúvali. Já som  se len koukala či 

nikto nepozerá na mne, bože“ (paní Katarína).  

 

Zároveň i lepší péče, která je zvířatům dopřávána,  je jedním 

z rozhodujících atributů toho, jaká zvířata jsou pojímána v kategorii přítel. 

Některým druhům zvířat či jedincům je dopřávána lepší péče zejména s ohledem 

na krmivo. „Všetky mám rád, ale čo mám psíky troch, ty mám nejradšej, vidíte, že 

sú i taký vykrmený. Keď veľakrát varím, tak varím tak, aby aj jim to zostalo“ (pan 

Imrich).  „No tak oblíbenec je pes čo je vonku. Keď je niečo lepšie tak dostane, 

keď zostanou nejaké potraviny.“ (pan Jerguš).  „Já mám ráda, keď to riadne 

dostane všetko, aj ty sliepky.  Já chodjám, varím zemiaky a všetko, chodím trikrát, 

čtyrykrát a fajne im dávám“ (paní Viola).  

 

Prostorové vymezení je důležitým faktorem při pojetí zvířete jako přítele. 

Prostorovým vymezením se myslí pohyb po dvoře, v obytné části i zcela mimo 

dům. Některým zvířatům je vstup do obytného prostoru informátorů zapovězen, 

některým je povolen za splnění určitých podmínek a jiná zvířata mají vstup  

povolen. Mezi informátory bychom našli i takové milovníky, kteří sdílejí se zvířetem 

i své vlastní lože. K těmto privilegovaným zvířatům patří pes i kočka. „Tak aj 

manželce se páčí, ale aby aj deti mali nejaké zvierátko doma, no aj takto myši 

pochytajú, na myši su dobré ty kočky (...) tam kďe se vyzúváme, tam bývajú a 

v zimě keď je zima, tak ich tam necháváme, v noci ľuto nám ich, lebo zima je veľká 

(...)  psa ne, pes vonka, ten vydrží“ (pan István). Není to však tak, že by se 

v těchto rodinách každý pes nebo kočka těšili tomuto zvláštnímu postavení, ale 

takové privilegované postavení je přiřčeno většinou pouze tomuto jedinci a to 

z různých důvodů, jako jsou třeba jeho osobní charakteristiky. Tedy například 

v případě kočky bychom našli domácnosti, kde se vyskytuje šlechtěná domácí 

kočka, která se pohybuje pouze po vnitřních částech domu, ven nechodí a je jí 

poskytována lepší péče a zacházení, třebaže se v domácnosti vyskytují i obyčejné 
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kočky, které se takovémuto zacházení netěší. Tedy u informátorů lze sledovat dvě 

možná pojetí jednoho druhu zvířete. Podobně to funguje i se psy, kdy bychom 

našli v jedné domácnosti jak psi na hlídání, tak i na pomazlení, tedy dvě odlišná 

pojetí.  

Pohyb psa je většinou omezen na dvůr či oplocenou zahradu. „Chodia do 

zahrady, tak tam kďe je tráva tak tam behá“ (paní Lívia), někteří však tvrdí, že to 

psovi nestačí a chodí s ním na procházky či se koupat do nedalekého Iplu: „Musí 

se vybehat lebo tento dvor je jim málo“ (paní Zita). Někteří však mají na pohyb psa 

mimo hospodářství jiný názor: „Ale ako že nemám ráda keď vybehávajú takto do 

dediny. Nemá to nikto rád“ (paní Helga) a „Pes nepatrí von“ (paní Elvíra).   

 

Zajímavé je sledovat, že se v této kategorii občas objevují i zvířata, která 

primárně spadají do jiné kategorie, a to tím způsobem, že člověk deklaruje svůj 

osobní vztah k nim: „ Já potom pláčem, keď to zabijáme [prase], ale nečo treba 

jesť, a stále vzpomínám, keď už je nečo z neho na obed nebo na večeru, že bylo 

pekné a tak“ (paní Elvíra). „Já pláčem aj keď zarežu sviňu. Kačky jsme porezali, 

tak jsem ani nejedla z toho. Takto kupenské kura keď kupím, zjem, ale čo 

zarežeme doma, to neviem zjesť. A potom se mi smejú, že to nesmiem ľutovat, že 

to  je na to. No ja viem, že to je na to, ale ľutujem“ (paní Zita).   

To se většinou stává u rodin s dětmi, kdy si děti oblíbí zvíře - které za 

normálních okolností spadá do kategorie zvíře jako potrava - hrají si s ním a 

pojmenují ho. „No to je malý infarkt pre mňa [zařezat] . Ona [vnučka] včera 

pojmenovala štyri maličké [králíky]. Je mi ľuto ich zarezat lebo,  človek ako to 

chová, tak k tomu má taký určitý vzťah“ (pan Zoltán) 

 

5.5. Zvíře jako prostředník mezi lidmi 

 

 Zvíře může vystoupit i jako prostředník mezi lidmi, kdy ustanovuje mezi 

těmito lidmi určitý vztah, jak v pozitivním, tak i negativním smyslu slova.  

 

Zvíře jako prostředek k udržování soudržnosti má co dočinění s rurální 

tradicí obce, kdy samotná soudržnost je typickým znakem rurální komunity. 

Soudržnost bychom mohli chápat ve třech rovinách – v rovině rodiny, sousedství i 

občanství. Propojení všech těchto rovin ve vztahu ke zvířatům najdeme v tradici 
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zabijaček, které jsou ve vesnici stále ještě živé. Většinou se uskutečňují dvakrát 

ročně. „ No zabijačka je vždy pred Vianocemi, tehdy zvyknem zabíjať a pred 

Velkou nocou“  (paní Helga). Protože jde o záležitost, kde musí nutně asistovat 

více lidí, a to jak z rodiny či sousedství, ale často je nutné povolat i  odborníka 

z vesnice, otvírá se tak prostor pro upevňování vztahů soudržnosti na všech 

možných rovinách. „ Radšej pomoc si zavolám, aby se skor spravilo (...) dostanú 

niečo, čo ja viem, nejaký výrobok z mesa za tu pomoc čo ponúkli, podebatíme a 

lepšie čas ujde“ (pan Gaspár). Kromě zpracování masa dochází i k předávání 

znalostí, tedy k transmisi kultury: „ Začneme tak – manželův otec rozobéral 

[prase], my jsme nikdy nemali mesára v dome. On potom naučil si syna a ten 

potom naučil svojho syna a on už dalšiu generaciu učil“ (paní Lívia). Při zabijačce 

jsou vymezené i gendrové role: (rozhovor s paní Zitou a Henrietou)  „Porobíme, 

chlapi si povypijú“ (paní Zita), „potom idou na pivko“ (paní Henrieta), „a ženy iba 

hrnce umývať“ (paní Zita). Každý tedy má svůj díl práce. „ (...) každý si tu svoju 

prácu robí, či my tu v kuchyni alebo chlapi vonka“ (paní Zita). Pod pojmem 

soudržnost lze chápat i jakousi sousedskou výměnu: „Tak co my máme zvierátka, 

to vetšinou pre svojú potrebu. A keď máme známých, tak aj tým dám a čo já 

nemám, tak oni mi dávajú“ (pan Imrich). Zvíře může vystoupit i jako prostředek 

k udržování reciprocity, na jejímž základě se vytváří soudržnost.  

 

Zvíře jako vyjádření podpory  utváří vztah mezi dvěma nebo více lidmi. 

„Prostě ta kravička bola. My jsme to nechávali jenom kvoli tomu, aby on [otec] 

proste mal tu nepoviem že náplň dňa alebo čo, ale robilo mu to dobre. Mal vztah 

k těm zvieratům a z toho dôvodu nám nerobil problém ísť sušit seno, aby ta 

kravička mala cez zimu čo žrát. A rádi jsme to spravili lebo ocino mal takú náplň 

vlastne“ (paní Katarína). Tedy zvíře vystupuje jako určitý prostředník mezi lidmi, 

na němž lze tento vztah sledovat. Zvířata tedy mnohdy drží nejen pro vlastní 

spotřebu, ale i pro rodinu či děti.  Zejména pro mladé, kteří například nebydlí na 

vesnici, ale ve městě, a nemohou si tudíž chovat svá vlastní zvířata, obyvatelé 

venkova některá zvířata drží. Tedy například, aby děti měly zdravé kozí nebo 

kravské mléko (pan Imrich a Ivó), aby si měla vnoučata s čím hrát, když přijedou 

na víkend (paní Darina), nebo aby si mohli mladí také udělat zabíjačku (paní Zita). 

„Vnuk povedal minule „starka viete čo, kupte také maličké sliepočky, já by som bol 
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rád“. Aj za to som kupila, lebo oni v činžáku bývajú a nemajú zvierata.  A stále keď 

prijdu, tak trhajú zelené a už dávajú, no mají radosť“ (paní Viola).  

 

Zvíře jako prostředník mezi lidmi má ovšem i své negativní pojetí, které 

přesahuje do následující kategorie zvíře jako problém a týká se sousedských 

sporů.  

 

5.6. Zvíře jako problém 

 

Z výpovědí informátorů vyplývá, že zvíře se stává v jejich očích problémem 

z několika důvodů, a to z hlediska strachu z nich samotných i strachu z nemocí, 

které mohou přenášet, z nepořádku a nečistoty,  škod které páchají,  ale také z  

jejich úmrtnosti. 

 

Strach je velkou měrou individuální záležitost, a tak každý má tu svou 

„fobii“, namátkou byla jmenována zvířata jako hadi, myši, potkani a divočáci, tedy 

divoce žijící zvířata (se kterými se mohou obyvatelé setkat jak v blízkosti svého 

obydlí tak i v okolí vesnice),  ale i ty domácí,  jako je pes, býk či houser. Strach je 

většinou spojen s určitou špatnou zkušeností se zvířetem z minulosti.  

Zvíře, které bylo jmenováno jako přenašeč nemocí, byla kočka i pes. „ 

Takto, mačka veľa ako takovú chorobu prenáší. Já to nemám rád“ (pan Gaspár),  

„Keď v létě je to otvorené tak prijdu, pohladkám a vrávim aby išli von, lebo já tak si 

myslím, že pes to je milý zvierátko,  ale môže všeliaký bacily, oni oblizujú všetko 

co najdú, takže to do kuchyni, můj názor, nepatrjá“ (pan Imrich).  

 

Nečistotnost je dalším velkým problémem u zvířat. Jako zvíře nečisté je 

často vnímána kočka:. „(...) nejsú čistotné. Pes je o vela čistotnejší si myslím. 

Nemám ráda mačky. Nikto z nás. Nemám nič proti mačkám, ale nejsú mému 

srdcu blízké“ (paní Elvíra). Přičemž tato negativní konotace může být pozůstatkem 

 křesťanské středověké tradice83.  

                                                
83  „ (...) kočka vždy vzbuzovala nedůvěru a stávala se symbolem temných hříchů – ženské chlípnosti, noci, 
pohanství, čarodějnictví, sabatu a ďábla.“ J. LE GOFF, J-C. SCHMITT: Encyklopedie středověku, Praha: 
Vyšehrad 2002. Str. 891.  
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Nepořádek také bývá jmenován jako problém, který chov zvířat přináší. 

Nepořádek buď sama zvířata způsobují, nebo nepořádek láká jiné nechtěné 

návštěvníky, jako jsou myši a potkani. „ No tak keď je bordel, tak to tu behá“ (paní 

Lívia) a : „(...) a pak potkanou, myší kaďěčo a poriádok treba udržať. Ten smrad by 

mi nevadil, ale nedá se s tim normálne poradiť“ (K). Myši a potkani se vyskytují 

zejména tam, kde se chovají prasata: „Keď ošípané človek držia, tak v tedy sa 

množí“ (paní Lívia).  „Ani já si neviem predstavit, že by som mal [zvířata], lebo tak 

ti poviem, keď chceš mať poriadok na dvore, tak nemôžeš chovat zvierata. A  lebo 

chováš zvierata a máš bordel na dvore. Já radšej poriadok chci mít na dvore“ (pan 

István). „ Problémy? No že musíme výkaly zbérať, ale potrebujeme psou (paní 

Zita).  

 

Dalším vnímaným problémem jsou škody, které zvířata páchají. Kromě 

divoce žijících zvířat, jako je liška a kuna, která způsobují obyvatelům občasné 

problémy, zejména když jim likvidují chovy drůbeže, byla jako problematické  zvíře 

uváděna koza, jež si svými skutky vydobyla značnou neoblíbenost. Často působila 

škody na okrasných květinách a dřevinách, a to jak svým majitelům, tak i 

sousedům. Většina nevzpomíná na kozu v dobrém „ (...) iba takéto tyče zostaly, 

muškáty, všetko mi ožrala, hrozno. Já jsom si sedla a plakala som. No toto bola 

podívaná, a od vtedy nechem vidieť kozu“ (paní Zita). 

 

Jako často jmenovaný problém, který člověku zvířata přinášejí, byly jejich 

nemoci, a to jak u zvířat užitkových, tak i společenských. S nemocným zvířetem je 

více starostí, je potřeba zapojit získané znalosti o nemocech zvířat, které se nejen 

předávají z generace na generaci, ale jsou také cílem sebevzdělávání, zejména 

prostřednictvím televizní obrazovky: „Ano, tyto veci mňa zaujímají, hlavne keď 

prostě stade [z televize]  se vieme dozvediet že aké choroby su a ako ich rešit“ a „ 

Len tak se dá učit, keď se o to zaujímáš, také relace sú alebo z knihy, človek se 

musí učit, lebo to vždy musíš ošetrovat všetko, aj keď zvierata dostanou tak isto 

choroby a nemôžem stále volat lékára“  (paní Helga). S nemocemi také souvisí i 

úmrtnost zvířat, a tak například potom, co ve vesnici udeřil králičí či prasečí mor, 

lidé od chovu opustili: „ Tak zajace ty nemáme, tu bola nejaká choroba na zajace a 

vykapali nám všetky“ (paní Lívia). Úmrtí zvířete chovatele vždy mrzí, jak pro ztrátu 

zvířete samotného, tak i pro finanční ztrátu, která, jedná-li se o krávu nebo 
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vykrmené prase, bývá velká. „ U nás je taký poriadok, že si to vychováme na svojú 

potrebu, zjeme a dovidenia. Nenaríkáme nad tím. Ale isto keď by mi ľuto, keby 

dvestekilová sviňa z ničeho nič dostala porážku, môže se stát a isto by mi bylo 

ľuto“ (paní Helga).  Někteří argumentují tím, že celkovou současnou neoblíbenost 

koček způsobila existence frekventované silnice, která obcí prochází a poté, co 

lidé o kočku několikrát přišli, další již nechtějí. Navíc kočky, které unikly pasti 

v podobě silnice, byly často zakousnuty psy, jak sousedovými, tak i vlastními.  

 

Zvíře jako problém může vystoupit i v sousedských sporech, kdy se zvíře 

stává ohniskem sporu mezi sousedy, hněv však není většinou obracen přímo na 

zvíře, ale je veden přes zvíře k jeho majiteli, zvíře je tedy určitým prostředníkem, 

přes kterého se tyto spory filtrují. Sporem obvykle bývá zvíře, které nějakým 

způsobem vnikne na sousedův pozemek a páchá tam určité škody, nebo se jen 

volně pohybuje mimo dvůr. Spory se vedou i o hluk a pach, který zvířata vydávají. 

Nejčastěji však vyvěrají sousedské spory ze strachu, kdy je sousedovo zvíře 

určitým způsobem nebezpečné, ať už jde o psy nebo o včely. Případy napadení 

jak psem či včelami se několikrát v obci odehrálo: „V dedině keď boli [sousedské 

spory] tak to kvôli včelám (... ) keď včely sa chodily napíť a oni boli v zahradě tak 

viackrát ich napadly, lebo oni išly v takých veľkých rojích, no aj já by som sa bála“ 

(paní Helga). 

 

5. 7. Zvíře jako práce 

 

 Chov zvěře v sobě logicky zahrnuje určitou starost, péči a především práci. 

Každé zvíře má své určité nároky, ať už se jedná o potravu, čistotu či umístění. 

Péče o zvířata je často nevědomá rutinní záležitost, která zapadá do 

každodenního rámce života na vesnici a lidé jí vnímají natolik jako součást svého 

života, že ji nevyzdvihují jako nějakou starost navíc. Uvádějí, že když člověk 

vyroste na dědině, tak si na práci zvykne, ovšem pouze za předpokladu, že 

nepřemýšlí o tom, co by mohl jiného dělat a kam by mohl jet. Podobně i 

informátoři uvádějí, že někdo svůj volný čas prosedí v hospodě, a někdo se 

zaobírá zvířaty.  Člověk, kterého živí zemědělství, „nezná sviátok“ (pan Ivó). 

  Někteří dokonce tuto práci chápou jako životabudič, kdy jsou zvířata závislá 

na člověku a jeho péči, a ten i přesto, že by raději zůstal ráno déle v posteli nebo 
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ho trápí zdravotní problémy, přesto vstane, aby zvířata „nachoval“ a udržuje se tak 

v kondici. Kdyby o tuto práci kolem zvířat přišel, rychle by chátralo i jeho zdraví. 

„Povezme musela bych být už nemožná, že by som nič nevedela urobit ani pre 

seba. Lebo pokaď člověk vie preíst aspoň tri kroky, tak si môže ty sliepočky 

nachovat, že ráno vyhodí tomu niečo, keď už iné nič, jen ty zbytky z jiedla. Ale 

každý človek potrebuje niečo“ (paní Lívia).  

 

Práci okolo zvířat berou jako práci, která má své pozitivní výsledky, buď ve 

finálním produktu nebo je těší pozorovat výsledky své práce, kdy zvířata rostou a 

tloustnou: „No ale je to radosť, keď vidíte, že z takého maličkého také velké 

vyraste“ (paní Zita). „ O to se jedná, že mám z toho radosť. Veľká radosť chovat. 

Poznajú mňa, už keď ma počúvajú, moj hlas, tak utékajú, bežajú prede mnou, 

z toho já mám radosť. A druhá vec  prejde mi čas, keď s nima robím a tretí je to 

zase velmi dobrý, že napriklad berme králiky, že vonku su, na slunéčku, utékajú, 

majú radosť zo života“ (pan Imrich). Z toho vyplývá, že pro někoho čas strávený 

starostí o zvířata je spíše radostí než problémem, a tedy i sama zvířata zde 

vystupují jako zdroj radosti a potěšení: „O veľa mi lepšie prejde aj čas, keď 

pozerám ich a mám z toho radosť, zvlášť vtedy keď som sám“ ( pan Imrich).  

 

 Pokud se informátorů zeptáte, co jim chov zvířat bere, většina shodně 

odpovídá že čas: „Berou mi len čas. A to je už moja vec, že ten môj volný čas, že 

kďe ho strávím. Nečím sa človek musí zaobérat, aby mu skor ušel čas. A lepšej 

nečím užitočným z čoho niečo aj mám“ (paní Lívia).  

Na druhou stranu si někteří informátoři uvědomují, že se zvířaty je práce, na 

kterou musejí vydat svůj čas a energii, kterou by mohli investovat někde jinde, a 

proto i od chovu samotného opouštějí. „Kým člověk není háklivý na ten poriádok, 

tak je dobre keď je to doma, ale je s tim veľa starostí, je treba ječmen nebo 

pšenicu vypestovat a treba jim čistívat chliévy. Mne to vadilo no, mne to vadilo.“ 

(pan István).  

 

Dále existují zvířata vyžadující více práce, kterou  ne všichni jsou ochotni 

zvířeti věnovat. Do tohoto rámce spadá především krůta, o které panuje 

všeobecně sdílená představa jako o zvířeti „háklivém“. Podobně jsou na tom i 

králíci a někdy i kachny. Co se týče velkochovu v obci, jsou zde zastoupeny ve 
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velkém ovce a kozy, zatímco v malochovu, který je v rukou obyvatel, bychom tento 

druh zvířat našli jen zřídka. S ovcemi je práce proto, že se musí pravidelně stříhat, 

chov koz někteří informátoři zmiňují jako časově i fyzicky náročnější než je tomu u 

jiných zvířat. Celkově jsou však práce a starosti spojené se zvířaty jmenovány jako 

důvody, proč se od chovu jako takového upouští. „[lidé] Nechcú chovat , je s tím 

práca a hodne (...) lebo keď jsme zarezali [kachnu],  tak to bylo treba čistit, to perie 

brát dole, no a dievčiny povedali,  že radšej nebudu jést kačku“ (paní Lívia).  

 

Podle J. Kanderta souvisí úpadek chovu zvířat na slovenských vesnicích 

s kulturní změnou, a to zejména se zaměstnaností, kdy se z mužů pracujících 

v zemědělství stávali tovární dělníci odjíždějící každý den do města za prací, a 

tudíž péče o domácí zvířata zůstávala na ženách. „Díky změně v celém chodu 

družstevních domácností (odpadl chov dobytka i většiny domácích zvířat) odpadla 

i péče o domácí zvířata. Tato změna, v níž již byla v sedmdesátých letech 

vychovávána celá generace např. způsobila, že mladé ženy odmítaly chovat 

domácí zvířata jako zbytečnou námahu. Ženám starší generace – zvyklým 

takovým pracím - péče o dobytek nevadila“ 84. Jak dále zachytil při sledování 

denního programu obyvatel obce Sihla, zaujímala péče o zvířata nezanedbatelnou 

část  každodenního rozvrhu obyvatel, na němž se podílela obě pohlaví i různé 

věkové kategorie85.  

  

„Viete povím vám, že pre sedláka to byla najvačší kliatba, keď mu povedali, 

že by mu dvor trávou zarastl, lebo ten nemal nič“ (paní Lívia).  

 
5.8. Zvíře jako opak člověka 

 

Informátoři ve svých výpovědích ale zároveň hovořili o hranici mezi 

člověkem a zvířetem: „Ako že já mám všetky zvierata ráda, nemám s nimi 

problém, ale majú svoje miesto. Proste dnuka u nás ani pes (...) Zviera je zviera a 

človek je človek“ (paní Helga) či „(...) nemyslím si, že to patrí do domu. Pes má být 

vonku a preto je to zviera aby bolo venku a ne dnu kďe som já, a ješte aby so 

                                                
84  KANDERT, J.: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 
20.století, Nakladatelství Karolinum: Praha 2004. Str. 155.  
85  Tamtéž, str. 126-130.  
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mnou spalo“ (paní Elvíra). Přestože se ve skutečnosti najdou situace, kdy se tyto 

normy poruší: „Keď je búrka, tak prijde lebo sa bojí (...) lebo ho ľutujem, tak ho 

pustím dnuka“ (paní Helga) a „ No občas, keď je velmi sucho a keď je čistý a tak a 

mamina nie je doma, tak možno“ (paní Elvíra). Lze ovšem sledovat, že se tak 

opravdu porušuje určitá norma, a tedy není v pořádku, když se tato hranice stírá86.  

Toto vykročení z normy je jen určitým přechodným stavem a poté se vše opět 

navrací k normálu.  

 

Jak je tedy vidět z předchozích výpovědí informátorů, je tato hranice, která 

odděluje člověka od zvířete, vymezena skrze prostor. Další takovéto vymezením 

je vzhledem k účelu. Tedy když je vyřčeno, že je zvíře jiné podstaty než člověk, 

protože má svůj účel, kdy je tu od toho nebo proto, aby tento svůj úděl naplňovalo: 

„Oni jsú na to, ta hydina a my jsme též na to, aby jsme to konzumovali“ (paní Zita). 

„ Lebo to nie dobré, keď napriklad sviňu si tak strašne obľubím nebo to, čo chcem 

zarezat. Hlavně o to jde. Lebo u nás je to takým, že dačo si vychovám, zarežeme 

a zjeme (...) to je u nás taký poriadok, že si to vychováme na svojú potrebu, zjeme 

a dovidenia. Nenaríkáme nad tím“ (paní Helga).  

 

5. 9. Zvíře jako nástroj 

 

Tato útlá kategorie - „zvíře jako nástroj“ - je  neméně důležitá a představuje 

zvíře, z kterého plyne určitý užitek (nejde však o užitek z hlediska zdroje potravy). 

Typickým zástupcem této podkategorii je kočka, které je přiznán prim v lovení 

škůdců a vyzdvižena její užitečnost v rámci hospodářství, avšak není jí věnována 

žádná zvláštní pozornost ani péče. Podobně může vystoupit i pes jako nástroj 

ochrany, kdy není jeho schopnost ochrany pouze v symbolickém rámci, ale může 

vystoupit zcela fyzicky. Podobně mohou vystoupit i ostatní zvířata, z kterých plyne 

užitek z toho důvodu, že zkonzumují to, co zbyde v kuchyni. „A vždy je ňáký 

odpad, ktorý zkonzumujú ta zvierata“ (pan Jerguš). Přičemž se jedná především o 

slepice a prasata.  

 

 
                                                
86  Srov. DOUGLAS, M.: Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo. London: 
Routledge 2002.  
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6. Závěr 
  

 Cílem mého výzkumu bylo porozumět významům, které obyvatelé obce 

Pálenice, jež se stala cílem terénního antropologického výzkumu, připisují 

zvířatům. Hledala jsem tedy odpověď na otázku, jak obyvatelé obce Pálenice 

konceptualizují zvířata a to skrze významy, které jim připisují.  Téma výzkumu bylo 

vybráno s ohledem na zemědělskou minulost obce i její dnešní postrurální 

přeměnu, protože se změnou životního stylu se může měnit i pojetí zvířete 

v myslích obyvatel. V minulosti byla zvířata neodmyslitelnou součástí života všech 

obyvatel obce. Zvířata byla využívána nejen jako zdroj obživy, ale zajišťovala i 

práce na poli či v lese, zásobování i dopravu. Bez zvířat by se žádné hospodářství 

neobešlo. V dnešní době zvířata přišla o své po staletí obývané pozice.  Kvůli 

moderním technologiím a mechanizaci byla vytlačena ze svých pracovních pozic. 

Globalizace se svou reklamou a obchodními řetězci zapříčinila, že zvířata 

postupně mizí ze svých pozic, kdy zajišťovala obživu ve smyslu přímé konzumace. 

Vyvstává tedy otázka kam zařadit zvířata, která byla vždy spjata s vesnicí a 

životem zde, jak se změnilo jejich vnímání a pojetí? 

 

Z výzkumu vyplývá, že pro obyvatele obce Pálenice vystupují zvířata 

v různých kategoriích. Obecně se dají tyto kategorie rozdělit do devíti základních – 

zvíře jako součást kolektivní paměti, zvíře jako potrava, jako symbol, jako přítel, 

jako prostředník mezi lidmi, jako problém, jako práce, zvíře jako opak člověka a 

zvíře jako nástroj – přičemž každá kategorie obsahuje ještě množství podkategorií, 

které spolu vnitřně souvisí a vyznačují se určitými atributy. Z takto vytvořených 

kategorií a jejich následného promýšlení lze vyvodit několik závěrů.  

 

Prvním takovýmto závěrem je, že jeden druh zvířete může v očích místních 

obyvatel vystoupit v několika různých kategoriích, a neplatí tedy, že by pro jeden 

určitý druh zvířete existovala pouze jedna všemi sdílená kategorie. Tedy například 

kočku nevnímají všichni stejně, jeden může vnímat kočku jako přítele, jeho soused 

jako problém a někdo další jako nástroj.  Dokonce se zdá, že čím blíže má zvíře k 
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člověku, v tím více kategoriích může vystoupit. Tedy například pes se objevuje ve 

všech kategoriích kromě zvířete jako potravy. 

 

Druhým závěrem je, že hranice vymezení mohou být pohyblivé. 

Samozřejmě závisí na druhu zvířete, ale zároveň se objevují úvahy, které jdou 

napříč skupinou zvířat, s nimiž obyvatelé žijí v každodenním kontaktu. Zvíře tedy 

může v určitých momentech či situacích nebo dokonce pro své vlastnosti vystoupit 

ze své kategorie, do které primárně spadá a objevit se v kategorii jiné. Tedy prase, 

které svou zcela jasnou funkcí spadá do kategorie „zvíře jako potrava“, se někdy 

svým významem objevuje i na okraji kategorie „zvíře jako přítel“. Hranice mohou 

být neostré a někdy je problém vymezit,  kam které zvíře patří. 

 

A nakonec lze říci, že i to jak se člověk vztahuje k jednomu druhu zvířete, 

může být značně odlišné. Vztahování se ke kočkám (platí to však i u psů) v jedné 

domácnosti, může být diametrálně odlišné, a jedna kočka tedy může být vnímána 

jako přítel a druhá jako opak člověka, takže s každou bude jinak zacházeno a 

každá spadá do jiné kategorie.   

 

Zvíře je tedy součástí promýšlené reality, čímž se otevírají i další možnosti 

bádání.   Bylo by například možné sledovat přes zvířata nejen vztahy lidí a zvířat, 

ale i lidí samotných, vztah jednotlivce a komunity, vztah komunity ke státním nebo 

nadnárodním institucím, vztah jednotlivce i komunity k minulosti, k odkazu předků. 

Přes zvířata lze sledovat sdílené normy, pravidla a hodnoty v rámci společenství, 

sociální interakce,  společné historické vědomí, vyjednávání i porušování norem. 

Zvíře je stále součástí žité zkušenosti obyvatel obce Pálenice a jejich 

prostřednictvím  může být  tato zkušenost nahlížena.  
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