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Úvod 

Téma migrace a následné integrace je v současném světě, v němž postupně mizí státní 

hranice, velmi aktuální. Migrace za prací, vzděláním či poznáním je na denním pořádku. 

Přináší však zcela nové problémy, a to jak na straně hostitelské společnosti, tak na straně 

migrantů. Jedním z nich je otázka uchování výchozí kultury a procesy její transformace na 

pozadí rozličných strategií integrace v novém prostředí. 

Způsob integrace do české společnosti může mít zásadní vliv na uchování výchozí etnické 

a kulturní identity migrantů. Migranti jsou v hostitelské zemi vystaveni tlaku, jak přistoupit ke 

kultuře, která bude nadále nástrojem předporozumění a sdílení sociální reality. Kultura jako 

taková je velmi složitý systém. Jednou z jejích částí jsou tradice, tedy ty uvědomované 

kulturní prvky a jevy, které jsou vnímány v rámci vlastní komunity. Migranti mají v nové 

zemi dvě možnosti – buď budou nadále udržovat své tradice, nebo se zapojí do tradic 

hostitelské společnosti. Odborná literatura uvádí, že jednou z možností, jak sledovat 

integrační strategie migrantů, jsou právě ty z jejich tradic, které se v cílové zemi snaží 

udržovat (viz BITTNEROVÁ 1995). 

V tomto směru se v mé práci, jak již její název napovídá, zaměřím na oslavu Nového roku 

arménské menšiny žijící v Jihlavě. Arméni tuto oslavu vnímají jako jedno z nejvýznamnějších 

normativně závazných každoročních setkání rodiny a komunity. Vzhledem k tomu, že chci 

sledovat dynamiku jejich integrace do české společnosti v návaznosti na život v rámci dvou 

kulturních kontextů (cílové země a země původu), zaměřím se na skupinu mladých Arménů, 

kteří byli naprostou většinu svého dosavadního života socializováni v České republice. Oslava 

Nového roku tedy vystoupí jako indikátor těchto procesů. 

Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu byl můj dlouhotrvající zájem o problematiku 

migrantů v České republice. K výběru dané komunity mě vedl fakt, že vzhledem k tomu, že 

v Jihlavě žije celkově jen poměrně malý počet cizinců, arménská komunita je zde naopak 

velmi početná. Výhodou pro realizaci výzkumu, z nějž tato práce vzešla, byl již v dřívější 

době navázaný kontakt s jedním z členů této komunity a dále také sdílnost a ochota, s níž 

informátoři k výzkumu přistoupili, což přispělo k jeho naprosto bezproblémovému průběhu. 

Prostřednictvím analýzy rozhovorů vedených s vybranými zástupci arménské komunity 

jsem se snažila zjistit, co pro ně v jejich situaci oslava Nového roku znamená, jak ji vnímají, 

co si o ní myslí a jak ji tematizují. Dále mě zajímalo, zda a jak odhaluje jejich integraci či 

naopak izolaci vůči majoritě, jak souvisí s jejich identitou a v neposlední řadě také to, zda ji 
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chtějí v této moderní době, kdy velké procento tradic upadá či se zcela vytrácí, udržovat i 

nadále. 

Práci člením do tří částí. V první se pokusím nastínit pohled dostupné literatury na mnou 

vybranou menšinu migrantů a definovat (za pomoci odborné literatury) pro mou práci zásadní 

pojmy, kterými jsou rituál a integrace. 

Ve druhé části přiblížím metodologické postupy, které jsem použila při svém výzkumu (k 

výběru informátorů, sběru dat a jejich analýze) a dále zhodnotím kvalitu provedeného 

výzkumu a etické otázky s ním spojené. 

Následně se ve třetí a zároveň poslední části pokusím shrnout výsledky provedeného 

výzkumu a odpovědi na dílčí výzkumné otázky, které jsem si kladla. 

Má práce jistě nezodpoví veškeré otázky, které by bylo možné touto cestou zmapovat. 

Pokusím s v ní nastínit subjektivní pohled vybraných zástupců arménské menšiny na jednu z 

jejich nejvýznamnějších tradic a jeho prostřednictvím zhodnotit míru jejich integrace do 

majoritní společnosti a zjistit, jak a zda vůbec si udržují svou výchozí etnickou identitu. 

Prostřednictvím této práce bych ráda přispěla k rozšíření poznatků o arménské menšině žijící 

v Čechách, jejíž problematika je zde zatím zpracována jen velmi okrajově. Vedle nových 

poznatků o arménské komunitě bych tímto chtěla nabídnout určitý metodologický rámec, jak 

lze využít studium rituálu, který ta která menšina udržuje, pro její zkoumání. 
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I. Teoretické zakotvení práce 

1. 1 Arménská migrace do České republiky z pohledu literatury a pramenů 

Informací o arménské migrační skupině je poměrně málo. Odborné texty mají charakter 

kvalifikačních prací a dílčích studií, k dispozici jsou statistická data. Odborné texty řeší 

otázku sociokulturní integrace Arménů do české společnosti. Prameny pak v podstatě mapují 

okolnosti migrace, početnost, místo usídlení a pozici na trhu práce.  

Arméni přicházeli ve větších počtech do ČSFR, resp. ČR, v období let 1990 až 1992 

(SUMLENNY  2007). Na našem území netvoří velkou komunitu, v současnosti jich zde žijí 

necelé dva tisíce.1 

Autoři odborných textů, které se problematice migrace Arménů na naše území věnují, se 

nejčastěji ptají po jejich důvodech. Ve výzkumu, který provedl v roce 2000 v Praze, Brně a 

Ústí nad Labem Maroušek (2002), informátoři uváděli ekonomické důvody, špatnou 

politickou situaci v zemi původu, snahu o zajištění lepší budoucnosti pro děti, útěk před 

vojenskou službou (odvodem do armády) či politickým pronásledováním. Z výzkumu, který 

provedla v Brně v roce 2006 Klvaňová (2006), vyplynulo, že respondenti většinou chápali 

svou migraci jako nedobrovolnou, ale nezbytnou pro zachování důstojného života. 

Z hlediska volby místa migrace byly Čechy pro většinu respondentů cílovou zemí. Jen 

někteří si je zvolili až druhotně, protože v jiné zemi (např. Německu) nemohli legalizovat svůj 

pobyt či získat pracovní povolení (MAROUŠEK 2002). Velká část Arménů svou migraci 

zpočátku nevnímala jako trvalou, postupem času se tento postoj u většiny mění. Jako hlavní 

překážku vnímají socializaci vlastních dětí v českém prostředí (KLVAŇOVÁ 2006). Sumlenny 

(2007) uvažuje, proč si migranti vybrali právě ČR. Důležitost přikládá častým kontaktům 

s touto zemí a jejími obyvateli existujícím již z dob Sovětského svazu, kdy ji mohli navštívit 

služebně nebo jako turisté. Mimo to vyzdvihuje velmi liberální migrační politiku České 

republiky (především co se týče podnikání cizinců) oproti západním zemím. Z Marouškova 

                                                           
1 http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/84003FF6B6/$File/c01t01.pdf, vyhledáno 10. 3. 2012 

ČSÚ uvádí, že k 30. 11. 2011 bylo na našem území celkem 1896 Arménů, z toho mělo trvalý pobyt 1347 z nich 

(698 mužů a 649 žen), jiný typ pobytu mělo 549 jedinců (316 mužů a 233 žen). 

Co se početního vývoje týče, ČSÚ (http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/B900334BBE/$File/c01r02.pdf, 

vyhledáno 10. 3. 2012) uvádí pro rok 1994 celkem 438 Arménů (z toho dlouhodobý pobyt 384), 1995 celkem 

866 (770), 1996 celkem 1004 (812), 1997 celkem 1158 (839), 1998 celkem 1115 (664), 1999 celkem 1173 (628), 

2000 celkem 1081 (z toho vízum nad 90 dnů 512) a pro rok 2001 celkem 1046 (459).  
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výzkumu (2002) dále vyplývá, že pro většinu Arménů byly Čechy mnohem bližší i díky 

společné socialistické minulosti a podobnosti češtiny a ruštiny. Výběr cílové země však mohl 

být v některých případech pouhou shodou náhod. U části respondentů došlo ke konečnému 

rozhodnutí až na cestě díky informacím, jež získali od svých krajanů, které potkávali 

(KLVAŇOVÁ 2006). 

Klvaňová (2006:4,5) uvádí, že Arméni jsou ve světě „známí svojí schopností rychle se 

začlenit do nového prostředí, a i přes zachování vlastních kulturních specifik, proniknout do 

uznávaných pozic v přijímající společnosti“. Stejně tak Sumlenny (2007) označuje Armény 

žijící v ČR za velmi úspěšnou a vyvíjející se komunitou.  

Naprostá většina arménských migrantů zakládá svou vlastní živnost, např. provozují 

vlastní obchod (prodej zeleniny a ovoce, oprava obuvi a oděvů) či pohostinství, ale objevují 

se mezi nimi i zástupci zahraničních firem nebo umělci. Ti jsou však dle výsledků 

Marouškova výzkumu (2002) zastoupeni především mezi pražskými respondenty, v Brně a 

Ústí nad Labem působí hlavně jako drobní živnostníci, ostatní pracují ve firmách svých 

krajanů nebo jiných cizinců, jen minimálně hledají místo v českých podnicích. Razí názor, že 

si zaměstnaní najdou spíše u jedinců ze stejné země či u jiných cizinců (UHEREK 2003). Jen 

minimum těchto imigrantů je nezaměstnaných (SUMLENNY  2007).  

Dalším kritériem je typ pobytu a způsob, jakým ti z nich, kteří zde mají pobyt trvalý, 

tohoto povolení dosáhli (např. sloučení rodiny, udělení povolení po osmi či deseti letech 

pobytu v ČR) a to, zda jedinci získali české občanství (SUMLENNY  2007). 

S etablováním migrantů v cílové zemi souvisí budování zázemí. Co se bydlení týče, je 

velice podobné našemu – většina si pronajímá byt, někteří jej vlastní. Jen několik má svůj 

rodinný domek, který rekonstruují (MAROUŠEK 2002).  

Dále jsou Arméni v ČR nahlíženi dle vztahu k majoritní společnosti. Někteří s ní vchází do 

časté interakce, jiní se spíše stýkají s ostatními Armény či s jinými cizinci. Z již zmiňovaného 

výzkumu (MAROUŠEK 2002) vyplynulo, že i zde jsou znatelné rozdíly dle místa bydliště. 

Zatímco brněnští respondenti uváděli časté interakce s majoritním obyvatelstvem, v Ústí nad 

Labem je navazování kontaktů o něco složitější, avšak ne tolik jako v Praze. S postupným 

začleňováním do majoritní společnosti (a utvářením vztahů s lokálními obyvateli) dochází 

ke snižování důležitosti etnických sítí, ačkoliv vztahy s krajany jsou stále velmi důležité 

(KLVAŇOVÁ 2006). Klvaňová (2006) uvádí, že Arméni používají rozdílné strategie, které 

souvisí s tím, zda byly motivy migrace vnímány pozitivně (trvalé přesídlení a vztahy 

s lokálním obyvatelstvem) či negativně (dočasná situace a vztahy s krajany). 
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Stěžejní pro pochopení pozice Arménů v ČR je funkce cizineckých komunikačních sítí a 

sociálních vazeb. Ty jsou silné jak mezi Armény v České republice, tak mezi nimi a jedinci, 

kteří zůstali v Arménii. Klvaňová (2006) potvrzuje, že pro velkou část migrantů je země 

původu a kontakt s ní i nadále velmi zásadní (např. i proto, že se tam plánují vrátit). Kvůli 

vysokým výdajům na cestu však jezdí do Arménie jen minimálně či se tam od emigrace ještě 

nepodívali. Kontakty udržují především přes telefon či méně často skrze korespondenci 

(MAROUŠEK 2002). Etnické sítě jsou chápány jako prvek usnadňující integraci do české 

společnosti, někteří je ale naopak vnímají jako její bariéru (KLVAŇOVÁ 2006).  

Vedle udržování vzájemných vztahů si svou národní identitu utvrzují skrze zakládání 

různých organizací a další aktivity (arménské kluby, spolky a časopisy). Tento jev se však 

neobjevuje u všech členů komunity, přes to, že se obvykle všichni v daných městech (a často i 

mimo ně) navzájem znají. Někteří se od komunity odvracejí či se s ní setkávají jen minimálně. 

Dalším projevem udržování národní identity je snaha mluvit s vlastními dětmi arménsky a 

seznamovat je s arménskými reáliemi (UHEREK 2003). 

Integraci do majoritní společnosti nejlépe zvládají děti chodící v ČR do školy. Vztahy 

výdělečně činné části komunity s majoritou jsou spíše pracovní či obchodní, mimo to však 

v mnoha případech také přátelské – především v Brně a částečně v Ústí nad Labem, v Praze 

minimálně (MAROUŠEK 2002). Z tohoto pohledu je důležité i zvládnutí jazyka hostitelské 

země. Školou povinné děti migrantů mluví česky výborně, velmi dobře mluví jedinci, kteří 

studovali na české vysoké škole či pracují již nějakou dobu v českém podniku, hůře na tom 

mohou být živnostníci. Celkově však Arméni nemají s českým jazykem problémy 

(MAROUŠEK 2002). Dosažené vzdělání je v mnoha případech vysokoškolské. U rodičů je 

patrná touha po co možná nejlepším vzdělání jejich dětí (MAROUŠEK 2002). 

V Marouškově (2002) výzkumu byla zachycena i změna hodnot a náhledu na českou 

kulturu. S postupem času začnou nezřídka akceptovat i některé vzorce, které jim byly 

zpočátku cizí. „Většina respondentů uvedla, že jim Češi připadají chladní, přehnaně závistiví, 

že nepěstují sousedské vztahy… Současně ale Čechy považují za klidné, svobodné, méně 

spoutané a svobodnější ve vyjadřování vlastního názoru…“ (MAROUŠEK 2002:111). 

Důležité je také zmínit negativa, která se k dané komunitě váží. Sumlenny (2007) uvádí jev 

klientelismu a ilegální migraci, avšak i přes to tvrdí, že tyto jevy nemohou zastínit jinak velmi 

úspěšnou integraci do české společnosti. 
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1. 2 Rituál 

Prvním důležitým pojmem v této práci je rituál, o jehož výzkumu se Bowie (2008:178) 

domnívá, že může „poskytnout klíč k pochopení a interpretaci kultury“.  

Rituály lze rozdělit na náboženské a světské. Velkou skupinu tvoří rituály bez 

náboženského charakteru, které potvrzují moderní konceptualizaci člověka ve světě. Můžeme 

je dále dělit na státní a národní. Pešek (1995:16) chápe národní slavnosti jako „identifikační a 

legitimační rituály společenství“, tedy rituály, které v moderní době upevňují vztah 

k nějakému národnímu celku. Jedinec si skrze ně ujasňuje, kdo patří do stejného společenství 

jako on a kdo nikoliv. Také Sokol (2004) zdůrazňuje, že rituál utvrzuje a upevňuje společnost. 

Rituály jsou tak i v současnosti důležité pro všechny společnosti a u migračních skupin, 

žijících v cizím prostředí, to platí dvojnásob. 

Bowie (2008:147) uvádí, že „předávání hodnot nejhlouběji zakořeněných v určité kultuře 

… se dá usnadnit pomocí rituálu“. Pešek (1995) upozorňuje, že pokud si komunita nezvládne 

zachovat alespoň některé své rituály či alespoň jejich části, zanikne. Rituál je něčím, co 

upevňuje a potvrzuje (obvykle za účasti velkého množství lidí) klíčové kulturní hodnoty, na 

nichž se celá společnost shoduje, dává jim význam a napomáhá jejich pochopení. Jedinci si 

skrze udržované rituály upevňují svou identitu a zároveň potvrzují a oživují společnost, v níž 

žijí. 

Bloch (in BUCHTA 2010) zdůrazňuje, že rituály nejsou významné pouze pro přítomnost (v 

níž se odehrávají), zásadní je jejich pouto s minulostí, které existuje díky uvědomění si 

účastníků, že daný rituál vznikl v dávných dobách a byl založen jejich vzdálenými předky. 

Rituál je chápán jako inscenování pravidelně se opakující situace, která umožňuje člověku 

vystoupit z každodennosti a prožít svátečno. To, co se člověku jeví jako sváteční (posvátné), 

vnímá jako naprosto protichůdné k prožitku běžného dne. Všední (profánní) věci jsou něčím 

zcela obvyklým, něčím, co si nezaslouží žádnou zvláštní pozornost, co je přijímáno zcela 

samozřejmě a bez rozpaků (DURKHEIM in MURPHY 1998). Sokol (2004:36) potvrzuje, že 

všední je to, co pro nás představuje jistou rutinu, říká, že „všední zkušenosti charakterizuje 

jejich účelovost: děláme je kvůli něčemu jinému… Jde o jejich výsledek (prostředky 

k životu), nikoli samo konání.“ Naproti tomu sváteční znamená vystoupení z těchto 

každodenních, rutinních činností, opak k nim; svátečním činnostem se jedinec věnuje kvůli 

jim samým. Velmi významný je rys svátečního společenství. Ten, kdo se na oslavě nepodílí, 
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nepatří do dané společnosti. Sokol (2004: 39) uvádí, že členům společnosti na společném 

slavení velmi záleží, protože „…společenství v konkrétní podobě znovu potvrdí a oživí.“ 

V rámci rituálu je možné sledovat prvky, které jej konstituují, posilují, dávají mu význam. 

Konstitutivní prvky, skrze něž lze rituál popsat jsou následující: 

1. Časová podmíněnost. Představitelé té které kultury ví, kdy se má jaký rituál uskutečnit. 

Murphy (1998) rozděluje rituály na (1) výroční, které se konají každý rok přibližně ve stejnou 

dobu (např. Nový rok, Vánoce), (2) přechodové, které se vztahují k jednotlivým členům dané 

kultury a ke změně jejich sociálních statusů v průběhu života (např. svatba, biřmování), (3) 

situační, které vznikají v závislosti na konkrétní situaci či potřebě. 

2. Scénář. Průběh rituálů se od sebe obvykle velmi liší. Van Gennep (1997) popsal průběh 

přechodových rituálů, které se skládají ze tří fází, z nichž se (ve větší či menší míře) dle něj 

skládá každé rituální chování. Těmito fázemi je (1) odloučení, kdy je jedinec oddělen od 

společnosti, k níž patří, (2) pomezí, kdy dochází k uvedení do nového postavení a (3) přijetí, 

kdy je změněný člověk opětně přijat do společnosti. 

3. Aktéři a jejich role. V průběhu rituálu, kdy se aktéři přibližují posvátnému, dochází ke 

změně jejich identity, k opuštění jejich každodenní role a k dočasné přeměně v někoho jiného, 

v jedince spočívajícího v posvátném stavu (MURPHY 1998). 

4. Kostým a masky. Prostřednictvím těchto výrazových prostředků se jedinci snaží o 

vyčlenění z každodennosti, o zviditelnění rozdílu mezi všedním a svátečním (SOKOL 2004). 

Bowie (2008) uvádí, že výzkumníci zkoumající určitý rituál, by si měli uvědomit, že symboly, 

jež se v něm objevují, nemusí znamenat nic konkrétního, pro účastníky může být často 

klíčové jednání samo o sobě, odkaz tohoto jednání k minulosti, spojení s tradicí. Je jistě 

důležité ptát se informátorů po významu symbolů, které jsou s rituálem spojeny, může se však 

stát, že tito jejich významy neznají či je nikdy nenapadlo o nich uvažovat. 

5. Scéna. I prostředí, v němž se rituál odehrává, má odkazovat k vyčlenění z všedního a 

přiblížení se svátečnímu prostoru. Stejně tak proslovy, které jsou v průběhu pronášeny, mají 

vést k tomuto odlišení. Sokol (2004:58) uvádí, že řeč „umožňuje zpřítomňovat nepřítomné, 

minulé a zejména to, co (ještě) není: to, čeho se člověk obává, nač se těší, co si představuje a 

o čem sní.“ 

6. Rekvizity. Sokol (2004:57) uvádí, že pomůcky, které jsou v průběhu rituálu používány, 

se „před prvním použitím obvykle nějak posvěcují, tj. vyjímají z běžného zacházení.“ Murphy 

(1998:174) dokládá, že „posvátné předměty mohou vypadat úplně stejně jako předměty 

světské; jejich odlišnost a bázeň, kterou vzbuzují, jsou arbitrární, libovolné.“ 
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7. Jídlo. Sokol (2004:55,56) uvádí, že „společné jídlo účastníky trvale spojuje … a ti, kdo 

spolu jedí, se tak stávají do jisté míry „příbuznými“… zakládá také povinnost trvalého míru a 

přátelství mezi účastníky“. Dále konstatuje, že se tak jídlo stalo nedělitelnou součástí každé 

oslavy jakožto akt smíření a upevnění společenství. Pešek (1995) uvádí, že v minulosti byly 

hostiny často pořádány před obdobím půstu nebo např. před zimou (kvůli posilnění jejich 

účastníků), později se stala jedním z hlavních důvodů jejich konání možnost vést při nich 

nevšední rozhovory, dalším, možná nejvýznamnějším důvodem bylo získání či upevnění 

prestiže pro jedince, kteří hostinu vystrojili. 

Rituální slavnosti jsou jistým přerušením každodennosti, protikladem k všedním 

obyčejným dnům. Rituál však nelze chápat pouze jako samostatný akt, je třeba si jej všímat 

již dlouhou dobu před počátkem, kdy jej účastníci připravují (PEŠEK 1995). 

Ve výzkumu mnou zvoleného rituálu se budu zajímat o symboly, které jsou s rituálem 

svázány, ale především se budu ptát na vysvětlení samotného jednání účastníků, na to, jak jej 

vnímají, co si o něm myslí a proč jednají tak, jak jednají. 

 

1. 2. 1 Rituál a menšiny 

Vzhledem k tomu, že se má bakalářská práce týká oslavy Nového roku dodržované 

arménskou menšinou žijící v Jihlavě, je důležité zmínit, jak se na rituály udržované v rámci 

menšinových komunit dívá odborná literatura. 

V první řadě jsou rituály nahlíženy jako jeden z indikátorů integračních procesů. 

Bittnerová (1995) uvádí, že skrze ně může výzkumník popsat proces integrace migrantů do 

majoritní společnosti. 

Čechová (2011) píše, že skrze rituály, které si migranti v nové zemi obvykle uchovávají 

(alespoň některé z nich), lze sledovat hodnoty společnosti, které jsou udržovány právě skrze 

rituály. I když jsou určité rituály známy a udržovány ve většině společností (jako např. 

svatba), jednotlivé kultury je mohou vnímat zcela odlišně. A právě skrze tyto odlišně vnímané 

tradice lze sledovat kulturní střet mezi zástupci majoritní a minoritní společnosti. 

Rituály jsou kolektivní povahy a představují jednu ze základních sil, která udržuje 

menšinovou komunitu pohromadě a tvoří velmi silné pouto mezi jejími členy. Skrze rituály 

lze sledovat společenská integrace migrantů, jedinci si díky nim uvědomují, kdo je a kdo není 

součástí skupiny, k níž oni sami náleží (DURKHEIM in BUCHTA 2010). 
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Dodržování rituálů vychází z tradice, aktéři se často odvolávají na minulost, ze které 

vzešly a na předky, kteří je zavedli (BLOCH in BUCHTA 2010). Pro migranty rituál v mnoha 

případech již nenese významy, které měl kdysi, ale je pro ně důležitý právě proto, že vychází 

z dob minulých, s nimiž se prostřednictvím něj lze spojit. 

V situaci menšin žijících v cizím prostředí je možné, že se rituály naplní zcela jinými 

hodnotami, než měly dříve (např. z původně náboženských rituálů se stanou rituály etnické, 

které mají posílit národní identitu skupiny). Vedle toho mohou být za totožným účelem 

vytvořeny rituály nové, které mají skrze rozličné symboly odkazující k minulým činům zpětně 

aktivovat národní uvědomění (BUZALKA  in BUCHTA 2010). 

Na rituály lze konečně také nahlížet prostřednictvím jazyka, v němž se odehrávají. Skrze 

něj si migranti mohou udržet i v cizí zemi velmi úzké spojení s vlastním národem. 

Prostřednictvím jazyka dochází ke sdílení společných představ a tím pádem lze skrze něj 

budovat pocit sounáležitosti dané komunity, odlišovat vlastní skupinu od cizí a tím posilovat 

národní identitu (ENGELKING in BUCHTA 2010). 

 

1. 3 Integrace migrantů 

Integraci migrantů, která je druhým významným pojmem v této práci, Drbohlav (2011:415) 

definuje jako „začleňování do společnosti cílové země“. Trbola s Rákoczyovou (2011) mluví 

o integračním procesu jako o dvoustranném – migranti musí být ochotni začlenit se, ale 

hostitelská společnost jim to může či nemusí (skrze politiku, instituce a postoje vůči nim) 

ulehčit, integrace se tak stává interakcí mezi migranty a hostitelskou společností. Šišková 

(2001) uvádí, že zdárnému včlenění může také napomoci fyzická a kulturní blízkost migrantů 

a majority. Dle Drbohlava (2011) závisí úspěšnost integrace na asimilační strategii, kterou 

migranti v cílové zemi uplatní. Za ukazatele a prostředky integrace lze považovat 

ekonomickou soběstačnost (zaměstnání, bydlení), znalost jazyka a kultury cílové společnosti 

a vzájemné vztahy s majoritou (TRBOLA, RÁKOCZYOVÁ  2011).  

Po příchodu do nové země jsou důležité sociální sítě, které mohou usnadnit počáteční 

nelehké chvíle a pomoci při začlenění do nového prostředí, avšak dlouhodobé setrvávání a 

úzké sepjetí s krajany může integraci zpomalit či jí dokonce téměř zabránit (RÁKOCZYOVÁ , 

TRBOLA 2009). K opuštění výchozích sítí dochází po úspěšném ekonomickém (zařazení na 

trhu práce) a kulturním (zvládnutí jazyka) začlenění. V návaznosti na to dochází k sociální 
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integraci do majoritní společnosti (ŠIŠKOVÁ 2001), avšak k úplnému přizpůsobení dochází 

spíše až ve druhé, někdy dokonce až ve třetí generaci migrantů. 

Migranti se mohou do hostitelské společnosti zcela začlenit (asimilace), nadále si 

uchovávat některá svá specifika (integrace) nebo se od ní úplně odvrátit (separace). Avšak i 

ten, kdo se od majoritní společnosti snaží zcela distancovat, je vždy, pokud v cílové zemi žije 

legálně, alespoň částečně integrován – minimálně do právního řádu společnosti, nejspíš také 

do sociálního a ekonomického systému (pokud zde pracuje) a případně i do systému 

vzdělávacího (pokud zde jeho děti chodí do školy) a zdravotního (UHEREK, KORECKÁ, 

POJAROVÁ 2008). 

Uherek (in UHEREK, KORECKÁ, POJAROVÁ 2008:6) zdůrazňuje, že je důležité si uvědomit, 

že „cizinci přicházejí do nového prostředí jen zřídka proto, aby se plně integrovali do jeho 

struktur, chtějí v nových zemích žít své životy se svými rodinami a udržovat kontakty i se 

svými blízkými, kteří žijí mimo cílovou zemi“, tedy že primárně nechtějí opustit hodnoty a 

vztahy, které pokládají za významné. Podobně uvádí Kateřina Bělohradská (in UHEREK, 

KORECKÁ, POJAROVÁ 2008:150), že „každá menšina si v postmigračním období vytváří nový 

způsob života, jenž však nese stopy jejích původních kulturních a etnických specifik, 

kulturního dědictví, jazyka, nových i původních ekonomických i sociálních zvyků, materiální 

a duchovní kultury“. Naopak podle teorie transnacionální migrace dochází k paralelnímu 

udržování vazeb a kultury země původu a vytváření nových vztahů a učení se nové kultuře 

v cílové zemi. Tato paralelnost vylučuje lineární synkrezi původní a nové kultury, ale přispívá 

k vytvoření dvou či více jejích modelů. V důsledku toho dochází k vytvoření smíšených 

identit – migranti udržují i nadále kontakty se zemí původu, ale zároveň se snaží zařadit do 

majoritní společnosti. 

Z uvedeného vyplývá, že nejčastější strategií migrantů, kteří na novém území již nějakou 

dobu žijí, je přijmout některé zvyky, hodnoty a postoje majoritní společnosti, ale vedle toho si 

ponechat i část těch, které si osvojili v zemi původu a které tvoří jejich národní identitu. 

Dynamika těchto procesů však není lineární, lze ji nahlížet skrze čtyři dimenze (ESSER in 

RÁKOCZYOVÁ , TRBOLA 2009). Jedná se (1) o dimenzi strukturální, v níž je klíčové postavení 

migrantů na trhu práce a s tím související ekonomická soběstačnost, dále potom získání 

bydlení, přístup ke vzdělání, pobytový a občanský status. Dále (2) je to dimenze kulturní, kdy 

k integraci dochází prostřednictvím akulturace. Migranti si osvojují hodnoty, normy a vzorce 

chování majoritní společnosti, čímž dojde k vytvoření okolní společností přijímaných rolí, dle 

nichž budou nahlíženi. V tomto případě hraje nejdůležitější roli zvládnutí jazyka majority. (3) 
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Dimenze interaktivní, představuje začlenění do sociálních vztahů a sítí majoritní společnosti. 

Za významný je zde považován právě postoj majority; pokud je odmítavý (obyvatelé cílové 

země zaujímají k cizincům negativní postoj a spojují je s různými předsudky), hrozí trvalé 

uzavření migrantů do krajanských sociálních sítí. Poslední je (4) dimenze identifikační, která 

značí vnímání sama sebe, svého postavení v nové zemi a společnosti, ale zároveň i svého 

vztahu k zemi původu. Tato dimenze integrace je úzce spjata s identitou migrantů, jež se tvoří 

na základě začlenění do různých sociálních skupin (viz výše teorie transnacionální migrace). 

Hodnoty, postoje a zvyky, které cizinecká komunita sdílí, pak odráží míru integrace do 

hostitelské společnosti i význam identifikace s vlastní výchozí společností. 

V tomto pojetí je otázka identity chápána jako jeden z atributů integrace. Stejně budu 

s tímto pojmem pracovat i já. Nebude mě tedy zajímat její vnitřní struktura, ale zaměřím se na 

tu rovinu, která odkazuje migranty k zemi původu, a na reflexi motivací, které ji posilují či 

zeslabují. 
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II. Metodologie výzkumu 

2. 1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Na základě teoretických východisek představených v první části se jako relevantní ukazuje 

otázka významu udržování rituálů či přesněji festivit v kontextu života migrantů. Život 

migrantů přicházejících do cílové země je determinován kulturou, v níž se do dané chvíle 

socializovali. V okamžiku migrace zpochybňují své kulturní vědění a vystavují je tlaku nové 

kultury. Rituály, které manifestují hodnoty společnosti a posilují vazby mezi svými aktéry, 

jsou prověřovány v kontextu nového života. Jiná kulturní realita vystavuje revizi nejen 

hodnoty, ale také sdílené sociální okruhy. V kontextu těchto úvah je legitimní si položit 

otázku, do jaké míry prošel touto revizí jeden z významných arménských rituálů, jenž byl 

přenesen arménskými migranty do prostoru České republiky. Transformace rituálu může být 

ovlivněna i dalšími konkurenčními kulturními nabídkami, které přicházejí ze strany české 

společnosti. 

V rámci této práce jsem se tedy pokoušela zjistit, jak arménští migranti přistupují 

k vybranému rituálu, kterým se stala oslava Nového roku. Kromě detailní etnografie průběhu 

arménské oslavy Nového roku jsem prostřednictvím rozhovorů o této festivitě, která je sice 

odlišná od oslav českých, ale ne natolik, aby ji nebylo možné v České republice dodržovat, 

zjišťovala, jaký význam a hodnoty pro dané jedince nese. V závislosti na těchto informacích 

jsem zjišťovala, zda migranti vykazují snahu integrovat se do české společnosti, a naopak zda 

je pro ně důležité udržet si alespoň částečně své výchozí kulturní vědění. V podstatě jsem 

řešila otázku, jak arménští migranti přistupují ke dvěma kulturním nabídkám – arménské a 

české. 

Při řešení tohoto problému jsem se rozhodla zaměřit pouze na mladší (jednaapůltou)2 

generaci přistěhovalců. Její příslušníci nemají na zemi původu tolik bezprostředních 

vzpomínek, takže jsem předpokládala, že by se u nich mohlo objevit širší spektrum názorů a 

hodnot. Ty si tvoří na základě působení rodičů, příbuzných a známých, kteří v zemi původu 

prožili větší část svého dosavadního života, ale také v návaznosti na názory a 

hodnoty hostitelské společnosti, v níž vyrůstají a většinu života žijí oni. Zaměřila jsem se tedy 

                                                           
2
 Jedinci, kteří se narodili v zemi původu, ale od dětství žijí v zemi hostitelské. 
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na jejich názory a postoje vznikající současným působením komunity a hostitelské 

společnosti. 

Výzkumný problém lze rozdělit do několika dílčích (výzkumných) otázek, které se 

vztahují k teoretickým pojmům vymezeným v první části práce: 

• Jak arménská oslava Nového roku probíhá v rodinách informátorů (etnografie rituálu)? 

• Jaké angažmá na oslavě Nového roku deklarují příslušníci jednaapůlté generace 

Arménů žijící v Jihlavě? 

• Jaké významy pro jednaapůltou generaci Arménů žijící v Jihlavě nese oslava Nového 

roku udržovaná arménskou komunitou? 

• Jak se odráží v názorech informátorů na oslavu Nového roku vztah k socio-kulturnímu 

prostoru ČR (identifikační dimenze integrace)? 

 

2. 2 Výzkumná strategie 

Výzkum jsem řešila za pomoci kvalitativní výzkumné strategie, jelikož o porozumění 

chování, cítění a prožívání lidí (HENDL 2005) se lze jen stěží snažit za pomoci kvantitativních 

postupů. Podle Strausse a Corbinové (1999:10) se kvalitativní strategie využívá, pokud 

chceme „odhalit či porozumět tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme“, 

používá se k „získání detailních informací o jevu“, čehož jsem dosáhla díky přímému 

kontaktu se samotnými aktéry, od nichž jsem získala velmi podrobná data. Tato výzkumná 

strategie se vyznačuje interaktivností, po celou dobu se výzkum vyvíjí v závislosti na 

sesbíraných datech a nově zjištěných skutečnostech. V průběhu výzkumu jsem tedy stále 

zhodnocovala jeho dílčí výsledky a v návaznosti na ně upravovala své zaměření tak, abych 

došla k vyjasnění vytyčeného výzkumného problému. 

Ve výzkumu jsem postupovala podle induktivní logiky, kdy jsem se v jednotlivých 

(originálních) výpovědích informátorů snažila najít určité podobnosti, z nichž jsem pak 

vytvářela obecnější závěry o zkoumaném problému. 

Zkoumaný fenomén lze díky kvalitativním postupům popsat z emické perspektivy (HENDL 

2005). Na druhou stanu si však uvědomuji, že jsem data získala pouze od malého počtu 

zástupců dané komunity. Výsledky výzkumu tedy v žádném případě nehodlám zobecňovat na 

arménskou populaci, jelikož vím, že jsou platné pouze pro mnou vybraný vzorek jedinců. 
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2. 3 Techniky sběru dat 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěla v rámci svého výzkumu zjistit, co informátory „zajímá, co 

si myslí, jak cítí“ (HENDL 2005:161), použila jsem jako techniku sběru dat rozhovor. Data 

jsem sbírala polostrukturovanými rozhovory (rozhovory s návodem), které mají předem daná 

témata nebo okruhy otázek, jež potřebuje výzkumník v průběhu rozhovoru probrat. V tomto 

typu rozhovoru je interakce mezi výzkumníkem a informátorem velmi pružná, zúčastnění si 

mohou vyjasňovat, zda si opravdu rozumí, informátor má volné pole působnosti k vyjevení 

svých názorů, zatímco výzkumník může pružně reagovat na nově vynořující se zjištění, Hendl 

(2005) dokládá, že může formulaci i pořadí otázek přizpůsobovat dle vývoje rozhovoru. 

Podobný rozhovor (polostrukturovaný vedený na stejné téma) jsem si vyzkoušela již dříve 

v průběhu studia v rámci jednoho z navštěvovaných seminářů. Využila jsem tedy již 

osvědčené otázky z dřívějšího výzkumu, které jsem pouze mírně upravila. Detailní 

promyšlení otázek je velice důležité. Hendl (2005:169) radí, že by otázky měly být „otevřené, 

neutrální, jasné, neměly by vynucovat určité odpovědi pouhou svou formulací, měly by se 

vždy tázat pouze na jednu věc“. Prostřednictvím otázek jsem chtěla získat (1) detailní 

etnografii oslavy Nového roku z pohledu samotných aktérů (kde a kdy se odehrává, kdo se 

účastní, oblečení, rekvizity, jídlo, nápoje), kdy bylo mým cílem blíže popsat tuto v našem 

prostředí málo známou, ale pro Armény velice významnou festivitu, dále jsem (2) zjišťovala 

postoj informátorů k této tradiční arménské oslavě (proč ji slaví, co pro ně znamená, budou ji 

slavit i v budoucnosti), kde bylo mým cílem vypátrat, zda tato festivita představuje spojnici 

s jejich národní arménskou kulturou. Zajímal mě také (3) postoj k českým oslavám (co si o 

nich myslí, zúčastnili se jich někdy, přejali z nich něco do svých oslav), kde jsem chtěla 

odhalit stupeň integrace informátorů. 

Poté, co jsem si ujasnila, jaké informace potřebuji získat, kontaktovala jsem postupně 

všechny informátory a domluvila si s nimi schůzky. Na začátku jsem je seznámila 

s výzkumem, informovala je o jejich právech (anonymizace, možnost neodpovědět na 

otázku/y, možnost odstoupení od výzkumu) a domluvila se s nimi na způsobu zaznamenávání 

rozhovoru (v případě, že by nesouhlasili s nahráváním, jsem s sebou měla tužku a papír, 

abych mohla pořídit záznam písemný). 

V průběhu celého rozhovoru je důležité zůstat v roli výzkumníka, tedy být neutrální, ale 

pokoušet se informátora vhodně povzbuzovat (HENDL 2005). Zpočátku jsem se informátorů 

zeptala zcela obecně na to, jak oslavili Nový rok. Někteří se na základě této otázky sami 
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rozhovořili a bez mého průběžného doptávání mi zodpověděli mnohá z předem připravených 

témat, jiní (byla jich většina) mi na danou otázku odpověděli pouze v několika málo větách. 

V takovém případě jsem se začala podrobněji doptávat mnohem dříve. U některých 

informátorů se stalo, že se odchýlili od tématu, v takovém případě (avšak jen pokud šlo o 

velké a dlouhotrvající odchýlení) jsem je postupně nasměrovala zpět.  

Všechny rozhovory proběhly v českém jazyce, informátoři se byli schopni v tomto jazyce 

vyjadřovat zcela plynule, nedělalo jim problém formulovat jakékoliv své myšlenky. Někdy 

sice měli potíž např. se skloňováním, avšak nikdy se nestalo, že by tím bylo jakkoliv ztíženo 

porozumění. Pouze názvy jídel uváděli ve většině případů arménsky (u několika málo pokrmů 

rusky), to však bylo způsobeno tím, že v češtině pro taková slova výraz neexistuje. Pokud to 

ale bylo alespoň trochu možné, snažili se je do českého jazyka přeložit (např. názvy dezertů). 

Po skončení rozhovoru jsem informátorům poděkovala, ujistila je o přínosu, kterým pro mě 

každý z rozhovorů byl, a nabídla jim výslednou práci k přečtení. Chvistková (2004) 

upozorňuje, že na ukončení rozhovoru je třeba se připravit hned zpočátku. Informátoři nám 

vypráví své příběhy a my můžeme mít pocit, že jim za to nemáme co nabídnout. Avšak pouhá 

schopnost naslouchat je pro ně v mnoha případech dostatečnou kompenzací. 

Druhou užitou technikou sběru dat bylo zúčastněné pozorování. Jelikož jedním z mých cílů 

bylo podat etnografii oslavy, nebylo možné se spoléhat pouze na zprostředkovaný popis 

aktérů. Stala jsem se hostem rodiny jednoho z mých informátorů, který se pro mě stal 

gatekeeperem3, patronem4 i klíčovým informátorem5 v jedné osobě.6 V době, kdy jsem přišla 

na návštěvu, jsem byla u dané rodiny pouze sama, takže jsem bohužel nemohla sledovat 

interakce mezi hostící rodinou a dalšími členy komunity, kteří na návštěvu dorazili. Díky 

tomu však byla veškerá péče a pozornost hostitelů věnována mně. 

Bezprostředně po návratu z návštěvy jsem si zapsala terénní poznámky (záznam událostí, 

jichž jsem se účastnila). Měla jsem na zřeteli, že je třeba zapsat čas a místo události, popis 

prostředí, přítomné aktéry, jejich interakce a objekty, se kterými zacházejí. Součástí terénních 

poznámek se staly i mé interpretace situací, ty jsem však důsledně graficky odlišovala od 

záznamu události samotné. 

                                                           
3
 Jedinec, který výzkumníkovi umožní vstup do zkoumaného terénu (jinak také dveřník). 

4
 Jedinec, který výzkumníkovi pomáhá a doporučuje další vhodné informátory. 

5
 Jedinec, od kterého výzkumník získal největší množství informací. 

6 První dvě zmíněné osoby jsou pro vstup a interakci se zkoumanou komunitou klíčové, ale na druhou stranu 

mohou výzkum ohrozit (např. pokud je daná osoba v komunitě neoblíbená, může se výzkumník setkat 

s odmítavými postoji ostatních informátorů, jelikož bude po celou dobu s daným jedincem spojován). 
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2. 4 Výběr vzorku a jeho povaha 

Pro výzkum jsem použila účelový výběr vzorku. Předem jsem si určila kritéria, která jasně 

vymezila, kdo do něj může být zařazen a kdo nikoliv. Vzhledem k potřebě realizovatelnosti 

výzkumu v rámci bakalářské práce (jistá časová omezení) jsem se rozhodla vést rozhovory 

pouze s informátory jedné věkové skupiny žijícími ve stejné lokalitě. Pracovala jsem tak se 

sevřeným vzorkem, který byl ve zmíněných charakteristikách homogenní, což zvýšilo jeho 

validitu. Pro rozhovory jsem postupně vybrala deset informátorů, kteří odpovídali těmto 

kritériím: místo pobytu Jihlava, věk cca mezi 18 a 25 lety, délka pobyt v ČR minimálně 

patnáct let, svobodný/á, bezdětný/á, participace na domácnosti rodičů. 

V současné době žije v Jihlavě skupina Arménů čítající přibližně sto členů, kteří tvoří 

příbuzensko-sousedský okruh (viz Příloha 2). V rámci této sociální sítě jsem vybírala své 

informátory, neboť jsem předpokládala, že vzhledem k tomu, že spolu udržují více méně 

pravidelný kontakt, budou zastávat stejné hodnoty, vykazovat stejnou socializaci a akulturaci. 

Rozhodla jsem se pro zástupce mladší generace migrantů, jelikož mě zajímal pohled těch, 

kteří jsou na jedné straně ovlivňováni svými rodiči a dalšími staršími členy arménské 

komunity, kteří mají na zemi původu mnoho velmi živých vzpomínek, ale na druhé straně 

zástupci majoritní společnosti a životem v ní. Hledala jsem však takové jedince, kteří již mají 

na zkoumaný jev jasný názor, jejž mi budou schopni sdělit a osvětlit. Stanovením délky 

pobytu v České republice jsem chtěla zamezit, aby se mezi informátory objevil jedinec, který 

prožil větší část života v zemi původu. Další tři kritéria vyplynula z konkrétních témat (otázky 

týkající se budoucnosti), která jsem s informátory v průběhu rozhovorů probírala. 

Zpočátku jsem požádala výše zmiňovaného gatekeepera, jenž také odpovídal mým 

kritériím, o kontakt na další vhodné jedince. Přes něj jsem získala většinu informátorů. Pouze 

dva informátory jsem získala technikou sněhové koule (neboli snowball sampling či 

nabalování), kterou Hendl (2005) charakterizuje jako výběr dalších informátorů dle 

doporučení jedinců, s nimiž již výzkumník rozhovor provedl. 

Všichni kontaktovaní jedinci s výzkumem souhlasili. Ani v jednom případě jsem 

nezaznamenala žádný větší problém s domluvou času a místa schůzky. Většina rozhovorů 

proběhla velmi záhy po kontaktování, všichni informátoři byli velmi ochotní, milí, přátelští a 

otevření. Snad všichni, někteří zcela bezprostředně, jiní v náznacích, deklarovali velké 

potěšení z mého zájmu o jejich komunitu a o jejich osoby. V mnoha případech mi byly 

nabízeny kontakty na další vhodné jedince a několikrát mi byly dokonce navrhovány 
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možnosti rozšíření výzkumu. Z každého uskutečněného rozhovoru jsem odcházela ve výborné 

náladě, s novou chutí a energií k pokračování ve výzkumu. 

Celkem jsem v období od března do dubna 2012 provedla deset rozhovorů s jedinci, kteří 

ve všech ohledech odpovídali mnou zvoleným kritériím. Přibližně polovinu informátorů 

kontaktoval výše zmiňovaný patron, který domluvil čas a místo schůzky dle naší předchozí 

společné dohody (vždy jsem mu předložila několik mně vyhovujících termínů a časových 

rozmezí). Zbylé informátory jsem kontaktovala osobně, obvykle přes sociální síť Facebook 

(vzhledem k tomu, že šlo o mladou generaci, u níž je využití této sítě velmi rozšířené a 

oblíbené, nebylo těžké se s nimi takto spojit a získat téměř bleskovou odezvu) nebo mobilním 

telefonem (číslo mi vždy poskytnul výše již několikrát zmíněný informátor). Sedm rozhovorů 

proběhlo v soukromém bytě (v místnosti, v níž probíhal rozhovor, jsem byla vždy přítomna 

pouze já a dotyčný informátor), tři byly uskutečněny v jedné z klidnějších jihlavských 

kaváren (vždy jsem se s informátory snažila sejít v době, kdy kavárna ještě nebyla příliš 

obsazená, sednout si na co možná nejklidnější místo vzdálené od baru, reproduktorů a 

ostatních návštěvníků a před započetím rozhovoru si objednat, abychom nebyli v jeho 

průběhu vyrušováni obsluhou). 

S každým informátorem (kromě mého gatekeepera/patrona, s nímž jsem se kontaktovala 

velmi často kvůli domlouvání schůzek s ostatními informátory a ve většině případů jsem se 

s ním na takto domluvených schůzkách setkávala, jelikož na ně informátory přivezl a po 

ukončení rozhovoru je zase odvezl) jsem se setkala pouze jednou, za dobu našeho setkání 

jsme vždy probrali všechna témata, která jsem měla připravená. V několika případech jsem se 

ještě doptávala, opět za užití sociální sítě Facebook, na analýzou odhalené nejasnosti, kterých 

však bylo naprosté minimum a vždy šlo pouze o maličkosti, takže je bylo možné bez 

problémů vyřešit zmíněnou cestou. 

 

2. 5 Analytické postupy 

S organizací dat a jejich analýzou se v kvalitativním výzkumu začíná již v okamžiku jejich 

sběru (HENDL 2005). Pro svůj výzkum jsem využila analýzu pomocí kódování, kterou Hendl 

(2005:226) popisuje jako „systematické prohledávání dat s cílem nalézt pravidelnosti a 

klasifikovat jejich jednotlivé části“, dále uvádí, že je důležité, aby byly veškeré kroky, které 

výzkumník učiní, pečlivě zaznamenávány, protože jen tak je možné zajistit průhlednost a 

kvalitu prováděného výzkumu. 
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Poté, co jsem provedla rozhovor (ve všech případech byl zaznamenán na diktafon), jsem 

jej přepsala do počítače v programu Word. Pro přepis jsem využila komentovanou transkripci, 

kdy jsem převáděla mluvené slovo do psaného a přímo do textu jsem zaznamenávala i další 

důležité informace (např. mimoslovní projevy). Výpovědi jsem stylisticky neupravovala ani 

nepřeváděla do spisovného jazyka. Takové citace ve výsledném textu sice mohou čtenáři 

ztížit čtení, neubírají však výpovědím na autenticitě. Informátory jsem vedla již v přepisu 

anonymně. Při každém přepisování, které jsem prováděla vždy v rozmezí maximálně tří dnů 

poté, co se rozhovor uskutečnil, jsem se snažila odhalit chyby, kterých jsem se dopustila, 

abych se jich příště vyvarovala. 

Každý přepis jsem opatřila pasportizací, v níž jsem zaznamenala základní údaje o 

rozhovoru (kdy a kde proběhl, zda byl přítomen ještě někdo další či došlo k vyrušení) a 

informátorovi (pohlaví, věk, dosažené vzdělání, případně zaměstnání, doba příchodu do 

Jihlavy). 

Následně jsem přešla k segmentaci dat, kdy jsem přepsané informace rozčlenila do částí 

odpovídajících zaměření výzkumných otázek. S přepsanými rozhovory jsem pracovala buď 

přímo v počítači, nebo v tištěné formě, čehož jsem využívala mnohem častěji, jelikož jsem se 

tak lépe orientovala ve výpovědích. 

Dalším krokem bylo kódování, pomocí něhož lze sebraná data srozumitelněji popsat. 

Kódem se rozumí „symbol přiřazený k úseku dat tak, že ho klasifikuje nebo kategorizuje“ 

(HENDL 2005:228), rozkrývá jeho význam. Při analýze jsem tvořila deskriptivní kódy, které 

byly základem popisu zkoumané festivity. Pro hledání významů jsem použila interpretativní 

kódy, kdy jsem s ohledem na výzkumný problém vymýšlela pro rozkrývanou pasáž hodící se 

označení. 

V průběhu celého výzkumu je důležité poznámkování, skrze nějž výzkumník průběžně 

reflektuje sesbíraná data. Na základě takto opoznámkovaných dat postupně vznikaly kategorie 

a vazby mezi nimi, na jejichž základě jsem mohla interpretovat sledovaný problém. 
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2. 6 Hodnocení kvality výzkumu 

U kvalitativního výzkumu, který je obvykle pouze slabě standardizován, je obecně nízká 

reliabilita7, ale naopak vysoká validita8. Při výzkumu jsem neustále zhodnocovala jeho průběh 

a dílčí výsledky, abych se ujistila, že data opravdu vypovídají o výzkumném problému.  

Vyhodnocení výzkumu nemůže být nikdy objektivní, jelikož i výzkumník žije ve světě, 

v němž na něj působí mnoho různých podnětů, které nemůže, i kdyby sebevíc chtěl, nikdy 

zcela eliminovat (HENDL 2005). Je však důležité si tuto skutečnost po celou dobu uvědomovat 

a reflektovat ji při vyhodnocování (např. pokud by kdykoliv v průběhu výzkumu nastaly 

nějaké problémy, zmínila bych se o nich ve výsledné práci a předložila moje řešení dané 

situace) a tak zvýšit validitu výzkumu. Guillemin a Gillam (2004:25) reflexivitu definují jako 

„aktivní, neustávající proces provázející každou fázi výzkumu, proces kritického zvažování 

jak jednotlivých výzkumných poznatků, tak cest, kterými jsme k nim došli“. 

Role výzkumníka je v kvalitativním výzkumu velmi významná. Při rozhovorech může 

informátory ovlivňovat nejen to, jak pokládá otázky, ale i např. jeho gender, vzezření či 

chování. V tomto případě jde o tzv. reaktivitu, tedy možnost zkreslení jak z výzkumníkovy, 

tak z informátorovy strany (HENDL 2005). Tuto skutečnost jsem měla po celou dobu výzkumu 

– při rozhovorech i v terénu – na paměti (k informátorům jsem měla různý vztah; např. 

informátora, který se stal mým patronem, jsem znala již z dřívějška, což mohlo, jak pozitivně, 

tak negativně, ovlivnit kvalitu jeho sdělení). Snažila jsem si udržovat odstup a neutralitu a své 

dotazy jsem se pokoušela formulovat tak, aby informátory nenaváděly k určitým odpovědím. 

Data získaná pomocí kvalitativních postupů nejsou zobecnitelná na populaci. Získala jsem 

sice vyčerpávající informace o určitém jevu, avšak pouze od omezeného množství jedinců. 

Mnou sestavený vzorek tak nezastupuje populaci, ale problém, kterému jsem chtěla 

porozumět. 

Sesbíraná data tedy neposkytují žádné jisté závěry, mohou však pomoci k pochopení 

zkoumaného fenoménu. Vzhledem k tomu, že jsem výzkum prováděla na věkově i lokálně 

homogenním vzorku, je možné, že v jiné věkové skupině či na jiném místě by z dat vyplynuly 

naprosto odlišné závěry. 

                                                           
7
 spolehlivost (sesbíraná data opravdu vypovídají o tom, co chce výzkumník zjistit) 

8
 platnost (závěry výzkumníka se nemusí shodovat se závěry plynoucími z opakovaného výzkumu či z výzkumu 

vedeného s jiným vzorkem) 
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2. 7 Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Guillemin a Gillam (2004:15) zdůrazňují, že je třeba „jednat s druhými lidsky a ohleduplně, 

bez manipulací a zneužívání…“. Je důležité si uvědomit, že po informátorech chceme, aby se 

zúčastnili něčeho, co sami nevyhledali a často o to ani nestojí (GUILLEMIN , GILLAM  2004).  

Pro podpoření důvěry a otevřenosti informátorů jsem je před začátkem rozhovoru 

seznámila s cíly výzkumu, s možností kdykoliv od něj odstoupit a v neposlední řadě jsem jim 

zaručila anonymitu. Uvědomovala jsem si, že kdyby odmítli zaznamenávání rozhovoru na 

diktafon, nepřicházelo by v úvahu nahrávání tajné. 

Osobní údaje (jméno, kontakt) a stejně tak i údaje citlivé (kvůli výzkumnému problému je 

zřejmý minimálně etnický původ) jsem uchovávala odděleně od sesbíraných dat. Veškerá data 

jsem již o začátku anonymizovala. V rámci interpretací neuvádím jména informátorů ani 

jména osob, o nichž se v průběhu rozhovorů zmínili. 

Při výzkumu jsem se nesetkala s žádným společensky kontroverzním jevem ani jsem 

neodhalila nějakou skutečnost, jejíž zveřejnění by mohlo informátory jakkoliv poškodit. 

Věděla jsem však, že pokud by k něčemu takovému došlo, musela bych pečlivě zvážit, jaký 

dopad by pro informátory měla publikace takových informací. 

Kromě toho je pro výzkumníka neopomenutelná publikační etika. Uvědomuji si, že 

v případě citování či parafrázování cizích myšlenek a zjištění je nutné vždy uvést zdroj, který 

musí být dohledatelný. 



26 

 

III. Shrnutí získaných dat, jejich analýza a interpretace 

3. 1 Etnografie oslavy Nového roku v arménské komunitě žijící v Jihlavě 

Z rozhovorů vyplývá, že oslava Nového roku je informátory vnímána jako jedna z 

nejdůležitějších arménských oslav. Částečně se pojí s oslavou Vánoc, tu však spíš překlenuje. 

Oslava je postavena na potvrzování sociálních rolí v rodině, kontaktu s příbuznými a 

známými lidmi (ideálně osobním, pokud to však není možné, tak alespoň zprostředkovaném 

skrze telefon či Skype) a konečně také na pokrmech, které jsou pečlivě připravovány. 

V Čechách je záležitostí především dospělých (respektive starší generace), vzhledem k tomu, 

že mladší generace ještě nemá své rodiny a domovy, chodí na návštěvy do domovů těch 

starších, kteří zde mají tím pádem vše ve své režii. Role mužů a žen je jak při přípravách, tak 

při samotné oslavě rozdílná (viz níže).  

Vzhledem k rozdílům, které vyplynuly z rozhovorů, v pohledu mužů a žen na oslavu 

Nového roku a vše s ní spojené, by se dalo na základě tohoto rituálu sledovat genderové 

rozdělení. To však bylo pro tuto práci, v níž jsem se zaměřila na rituál jako možný nástroj 

integrace do majoritní společnosti, irelevantní. 

 

3. 1. 1 Přípravy 

Přípravy na oslavu začínají přibližně 27. prosince, někdy o jeden dva dny později (odvíjí se od 

časových možností a množství pokrmů, které je třeba připravit). V tuto dobu se začíná 

nakupovat vše potřebné. Obvyklé ingredience lze sehnat v běžných supermarketech, ale např. 

na vinné listy, tradiční arménský chléb či arménský koňak je třeba myslet s předstihem. Lze je 

opatřit ve specializovaném obchodě v Praze (této možnosti v současnosti využívají nejčastěji), 

nebo se kupují do zásoby kdykoliv v průběhu roku při příležitosti návštěvy Arménie (např. 

vinné listy se prodávají ve skleněných nádobách a skladují se v pokojových teplotách). Dělá 

se pečlivý úklid celého obydlí a postupně se začíná vařit a péct. O výzdobě pokojů se žádný 

z informátorů nezmínil, všichni ale zdůrazňovali důležitost čistoty. 

Informátor 3: „…je taková tradice přijmout Novej rok v čistotě. Což znamená, jak vy děláte 

vánoční úklid, tak my děláme ten samej styl na toho Silvestra. Prostě byt musí bejt čistej, 

všechno musí bejt čistý, abys ten Novej rok přijala v čistotě.“ 
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Arménské oslavě Nového roku vévodí novoroční tabule, která je svátečně nazdobena, je na ní 

obvykle nádobí, které se v běžné dny nepoužívá, je plná všemožných pokrmů a nápojů. 

Vzhledem k tomu, že si Arméni na Silvestra obvykle předávají dárky (viz níže), je v téže 

místnosti umístěn ozdobený vánoční stromeček. 

Do příprav se zapojuje celá rodina. Z tohoto pohledu lze v současnosti přípravy vnímat 

také jako příležitost pro stmelení nejužší rodiny (děti již obvykle studují na vysokých školách, 

takže doma netráví tolik času jako dříve). Nejvíce práce je na ženách, ale muži se obvykle 

snaží pomáhat jak v kuchyni, tak především s nákupy a úklidem.  

Informátorka 6: „Jako určitě pomáhají [muži], není to tím, že když jsme ženy, tak to budeme 

dělat samy. Ale většina věcí, jako co se týká jídel, dělá žena.“ 

Přípravy probíhají až do nočních hodin, někdy se dokonce vaří a peče přes celou noc, aby 

bylo vše včas hotové. Každá rodina si své novoroční menu připravuje sama u sebe doma. 

Většina arménských žen nepracuje (jsou ženami v domácnosti), pokud však pracují, 

dovolenou si většinou neberou a vše dělají po večerech a po nocích. Nejvíce vypomáhají 

dcery. Vzhledem k tomu, že většina mých informátorek stále studuje, v době příprav mají ve 

škole volno, takže pokud matky chodí do práce, často samy připravují některé pokrmy či 

obstarávají úklid. 

Přípravy hodnotí informátoři odlišně. Především ženy je vnímají jako práci, některé 

dokonce rutinní práci, která je vyčerpává. Nejčastěji si všímají únavy na svých matkách.  

Informátorka 6: „…ty matky prostě vypadaj fakt hrozně potom, vážně je to hodně unavující, 

jak nespíš, jak prostě přemýšlíš, co uděláš. …takže jsou fakt hodně unavený.“ 

Jiné přípravy vnímají naopak velmi pozitivně. 

Informátorka 5: „I p řes to, že je to náročný, tak se na to vždycky těším. Jako je to vždycky 

jednou za rok, takže jako se to dá zvládnout.“ 

Muži se při rozhovorech do hodnocení příprav tolik nepouštěli, maximálně konstatovali, že je 

stále co na práci. 

Informátor 7: „…doma je vždycky takovej zmatek, že, pořád je co dělat.“ 
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3. 1. 2 Novoroční menu 

Jedním z klíčových prvků, na němž spočívá podle informátorů podstata novoročních oslav, je 

menu. Jeho skladba není explicitně chápána jako závazná, rodinu od rodiny se může lišit, 

avšak hlavní chody jsou obvykle všude shodné, pouze některé jednotlivosti (např. saláty) se 

liší. Na stůl se servírují ve větší míře arménská jídla, ale vedle nich také jídla česká, 

respektive jídla v Čechách nakoupená (např. salámy, pečivo, ovoce a zelenina), bez etnického 

labelu. Chlebíčky či jednohubky Arméni nepřipravují, ale všichni informátoři potvrdili, že je 

mají moc rádi, jenže je obvykle neumí připravit a vzhledem k tomu, že na novoroční stůl se 

snaží veškeré pokrmy dělat sami, tak je nechtějí kupovat. Ale na druhou stranu několik 

informátorů prozradilo, že se na jejich stole občas objeví např. některý z hotových salátů, 

který se předem koupí v supermarketu. 

Mezi tradiční arménská jídla, která by neměla chybět na silvestrovském stole, patří tolma 

(mleté maso nebo luštěniny – Zahradníčková (2006) uvádí, že druhá varianta se nazývá postní 

tolma – zavinuté do vinných nebo zelných listů, v nichž se vaří), obvykle podávaná se 

smetanou, blinčik (mleté maso zabalené do smaženého palačinkového těsta) a pečená vepřová 

kýta. Připravuje se mnoho různých salátů (z červené řepy, z kukuřice, s kuřecím masem a 

ořechy, s lilkem, římský salát), sýrové a salámové obložené talíře – kromě obvyklých salámů, 

zakoupených v České republice, je zde basturma (sušené hovězí maso) a sudžuk (sušené 

mleté hovězí maso), na stole nesmí chybět olivy, různé oříšky, čerstvá zelenina a ovoce. 

Tradiční přílohou je arménský chléb lavaš (pečená plochá placka z pšeničné mouky), který 

lze však v Čechách těžko sehnat, takže se často nahrazuje obyčejným pečivem (rohlíky, 

houskami, tmavým chlebem). Důležité jsou také dorty, kterých se obvykle peče několik 

druhů. Tradiční je ghata (koláč z listového těsta plněný sladkou náplní, o kterém 

Zahradníčková (2006) mluví jako o arménském obřadním pečivu, které by nemělo chybět při 

žádné významnější události), dále ptichi malako (krémový dezert s čokoládovou polevou) či 

v Čechách dobře známý medovník. Na stolech mohou být i další pokrmy (např. pečené kuře, 

vařené koleno, grilované ryby), vždy záleží na uvážení příslušné rodiny. Ženy se snaží každý 

rok oživit stůl a vymyslet nějaké nové recepty. 

Připíjí se nejčastěji šampaňským, muži si ale často nalévají vodku. 

Informátorka 10: „…A pak vodka taky často u Arménců, hodně často, oblíbená, jakákoliv, 

hlavně aby to byla vodka.“ 
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Mimo to se také podává tradiční arménský koňak a víno. Každá rodina může, dle svého 

uvážení a chuti, nabízet i jiný alkohol. Pijí se samozřejmě i nápoje nealkoholické (limonády, 

šťávy, voda). 

 

3. 1. 3 Průběh oslavy 

Samotná oslava začíná 31. prosince večer. V každé rodině se její průběh mírně liší, ale hlavní 

body jsou totožné. Všichni účastníci se ustrojí do společenského oděvu (muži oblek či alespoň 

košile, ženy obvykle společenské šaty nebo sukně a halenka), shromáždí se u svátečně 

prostřeného stolu, na němž jsou vyskládány veškeré připravené pokrmy a různé nápoje. Doba, 

kdy se zde sejdou, je odlišná, v některých rodinách je to již v podvečer, ve většině domácností 

kolem deváté, kdy se volá do Arménie, někde však až na českou půlnoc. Pustí se arménská 

národní hudba nebo některý z arménských či ruských programů v televizi. Poprvé si obvykle 

připíjí již v devět hodin večer, kdy odbíjí půlnoc v Arménii. Pokud má rodina další příbuzné 

či blízké známé i v jiných státech (což potvrdili všichni informátoři, jelikož Arméni se 

rozprchli snad na všechny kontinenty a do většiny zemí), připíjí si obvykle i v další časy, kdy 

je půlnoc v těchto zemích. Poslední přípitek je na českou půlnoc. Nikdo z informátorů 

nedeklaroval, že by si ještě poté připíjeli na své příbuzné žijící v zemích, v nichž půlnoc 

odbíjí až později. 

Informátorka 8: „…my si připíjíme i jakoby když odbijou ručičky na dvanáctou hodinu 

v Arménii, připijem si podruhý na ruskej Novej rok no a pak o půlnoci si připijem potřetí.“ 

Tato část oslav probíhá nejčastěji v rámci úzké rodiny (tzn. rodiče a děti), někde jsou však 

přítomni i prarodiče a jinde dokonce i sourozenci hostitelů s rodinami. Neopomenutelnou 

součástí oslav je kontaktování s příbuznými a známými žijícími jinde v České republice, 

v Arménii či v jiných zemích a na jiných kontinentech. 

Informátorka 4: „Takže u nás tady [v České republice] už v devět hodin tam [v Arménii] je 

půlnoc, takže už v devět vlastně naši obvolávaj všechny tam, co jsou v Arménii, takže už jim 

přejou… A pak vlastně když je půlnoc už v jiných zemích, kde mají příbuzné a přátele, tak tam 

taky vlastně, všichni se obvolávají, oni volají nám…“ 

Obvykle si volají přes telefon, avšak v poslední době se stal velmi oblíbeným Skype, což lze 

vnímat jako rys transnacionalismu.  
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Informátorka 10: „T řeba i se stalo, že jsme byli připojený na Skypu a měli jsme je otočený 

k našemu stolu vlastně kamerou a slavilo se dohromady.“ 

SMS zprávy obvykle neposílají, jelikož je vnímají jako neosobní. S lidmi, na nichž jim záleží, 

chtějí alespoň osobně mluvit, když se s nimi nemohou osobně vidět. 

Informátor 7: „…já ten svátek mám moc rád a přeju si, abych tomu člověku prostě řekl ústně, 

co mu všechno přeju nebo tak.“  

Po půlnoci se často rozbalují dárky. V Arménii se dle starého kalendáře Vánoce slaví 6. 

ledna, avšak dárky si tam, stejně jako tady v Čechách, Arméni předávají při příležitosti oslavy 

Nového roku.9 Stejně jako u nás se odpaluje ohňostroj a petardy. Po půlnoci se rodiny 

obvykle přemístí k dalším příbuzným, pokud zde mají prarodiče (rodiče rodičů), tak k nim. 

Informátorka 10: „Mamka říká, že je to jako projevení úcty, že se chodí ke starším vždycky.“ 

Pokud je nemají, jdou obvykle za strýci a tetami, kde se opět připíjí, jí, povídá a často i zpívá 

(nejčastěji arménské národní písně) a tančí. 

Další dny se navzájem navštěvují všichni příbuzní, přátelé a známí. Někdy přicházejí celé 

rodiny společně, jindy chodí jen jednotlivci či např. sourozenci a přátelé. Není nutné navštívit 

všechny Armény žijící poblíž. Většina informátorů uvádí, že se obvykle navštěvují pouze lidé, 

kteří se kontaktují i v průběhu celého roku a kteří spolu mají dobré vztahy.  

Informátor 7: „…některé rodiny prostě se navštěvuju mezi sebou, ne všechny rodiny 

navštěvujou všechny rodiny, ale ty rodiny, které si jsou spolu blízký.“ 

Někteří však uvádí, že se v průběhu oslav navštíví úplně se všemi rodinami, které znají. 

Návštěvy se nikdy nenahlašují. 

Informátorka 2: „To prostě když přijdete na návštěvu a bohužel máte smůlu, že nejsou doma, 

tak prostě nedá se nic dělat. Buď přijdete prostě znovu, nebo zavoláte jim, že jste tam byli a 

bohužel nebyli doma…“ 

V některých rodinách však vždy zůstává někdo doma, aby se nestalo, že budou pro případnou 

návštěvu dveře zavřené.  

                                                           
9
 V některých rodinách však již 24. prosince. 
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Informátorka 10: „Vždycky je někdo doma. Vždycky, třeba i když, já nevím, celá rodina 

odejde, tak je někdo doma. Vždycky jako se zajišťuje to, aby nezvonili na prázdný dveře.“  

Hosté již obvykle nenosí slavnostní oděv jako na samotný přelom roku, ale vždy se sluší, 

aby byli upraveni a měli pěkné oblečení. Po celou dobu oslav je připraven stůl, který je 

prostřen přibližně pro deset až patnáct osob (záleží na prostorových možnostech daného bytu 

či domu), na němž jsou stále připraveny oříšky, sušené ovoce, čerstvé ovoce a zelenina. Po 

příchodu návštěvy, která obvykle přinese hostitelům nějakou malou pozornost (např. láhev 

tvrdého alkoholu, bonboniéru či čokoládu), ženy doplní na stůl obložené talíře, saláty a dorty 

a připraví jídlo, které je třeba před podáváním např. ohřát. Toto upravování jídla před 

konzumací a obsluha hostů je úlohou žen, muži obvykle nalévají nápoje a baví se od začátku 

s hosty u stolu.  

Informátorka 4: „…když přijdou návštěvy, tak většinou návštěva sedí a pánové sedí a vlastně 

musí obsluhovat ženy.“ 

Domácí si s hosty připijí na to, aby byl následující rok alespoň stejný nebo ještě lepší než rok 

uplynulý, aby byli všichni zdraví, šťastní a úspěšní, připíjí se na všechny členy rodiny, 

příbuzné, přátele, známé i zesnulé, popřejí si mezi sebou štěstí a zdraví do nového roku, 

ochutnají nějaké jídlo (vše je narovnáno na talířcích a mísách umístěných na stole, každý má 

před sebou talíř s příborem, na který si může nandat cokoliv, na co má chuť, někdy si hosté 

nabídnou sami, někdy je hostitelé musí pobídnout), popovídají (obvykle se vzpomíná na vše 

dobré a špatné, co se v uplynulém roce přihodilo, a vedle toho se rozhovory mužů točí kolem 

témat jako je politika, obchod, dění ve světě, rozhovory žen se týkají nejčastěji právě 

uplynulých příprav novoročních pokrmů a plánů do budoucnosti – nejčastěji plánují, že 

následující rok již nebudou dělat tolik pokrmů, což ale zatím prý nikdy nesplnily) a přibližně 

po hodině odejdou a pokračují v navštěvování dalších rodin. 

Návštěvy probíhají vždy oboustranně. Pokud jedni přijdou na návštěvu k druhým, někdy 

později jdou tito návštěvu oplatit. Často se stává, že se rodiny v průběhu dne setkají nejen u 

sebe navzájem, ale ještě například u třetí rodiny, kam přijdou ve stejnou dobu. 

Informátorka 4: „Stane se, že se potkáte někde třeba v jiným bytě všichni, potom ty jdeš ještě 

k nim domů a ten samej den ještě oni přijdou k vám.“ 

Nejdříve se vždy navštěvují rodiny, v nichž žijí nejstarší členové komunity.  
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Informátorka 2: „A pak je už další den a to vlastně chodí tak, že mladší chodí nejdřív ke 

starším a pak starší k mladším.“ 

První návštěvy přicházejí obvykle již v noci z 31. prosince na 1. ledna, další poté v průběhu 

následujících dnů (od brzkého rána do noci), někdy například až do 5. či 6. ledna.10 Délka 

slavení je podmíněna počtem rodin, které je třeba navštívit, a také časem, kdy je možné 

rodiny navštěvovat (někteří jedinci chodí do práce, takže mohou chodit na návštěvy a stejně 

tak i návštěvy přijímat např. pouze ve večerních hodinách). V Jihlavě návštěvy obvykle 

postupně ustávají mezi 2. a 3. lednem. 

Informátor 1: „Ty oslavy probíhají vlastně několik dnů a postupně to takhle odezní. Pak třeba 

4. se už nikomu nechce pít a takhle, tak si odpočine.“ 

 

3. 2 Charakter arménské oslavy Nového roku 

Jak již bylo zmíněno, arménská komunita v Jihlavě je tvořena na základě příbuzensko-

sousedských sítí. Z rozhovorů s informátory vyplynulo, že v Jihlavě žije jen minimum rodin, 

které by zde neměly další příbuzné. I přes to, že všichni příbuzní nejsou, obvykle se najde 

někdo, přes koho příbuzenství, i když již třeba velmi vzdálené, vysledovat lze. Kromě rodičů, 

sourozenců, strýců, tet, bratranců a sestřenic zde někteří z informátorů mají i své prarodiče. Ti 

sem však nepřišli hned zpočátku, ale ve většině případů až v nedávné době, často kvůli 

špatnému zdravotnímu stavu. Rodiny, které jsou v Jihlavě bez dalších příbuzných, jsou 

s ostatními spojeny alespoň skrze sousedské vztahy vzniklé již v Arménii. Kromě 

informátorky, která se na životě komunity vůbec nepodílí (pravděpodobně proto, že její matka 

pochází z Ruska a na dodržování arménských tradic nelpí a také proto, že brzy po příchodu se 

rodina, kromě otce, přestala účastnit různých setkání pořádaných v rámci komunity, takže se 

jí vzdálila a již se za její součást nepovažuje), mají všichni informátoři pocit, že znají alespoň 

okrajově všechny Armény žijící v Jihlavě. 

Informátor 7: „Já si myslím, že všechny rodiny, co tady jsou, tak se mezi sebou znají docela 

dobře.… Já nevím o člověku, o nějaký rodině, která tady je a já bych ji neznal.“ 

                                                           
10

 V Arménii však oslavy trvají až čtrnáct dní. 
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• Společná oslava v restauraci a souběžně s ní dodržovaná oslava v domácnostech 

Přibližně v roce 1993, kdy většina rodin do Čech imigrovala, byla oslava Nového roku jednou 

z tradic, která zůstala automaticky zachována.  

Informátor 3: „…jelikož to není nic špatnýho, takže jsme se s tím neskrývali, a jelikož když 

přijdeš někam do ciziny, kde seš sám, tak se snažíš žít podle sebe. Když jsme žili podle sebe, 

tak jsme žili podle našich tradic tady.“ 

Arméni jsou hrdí na své tradice, ale ne všechny lze v České republice dodržovat.11 Nový 

rok je však jednou z těch, které dodržovat lze. Prvních přibližně pět let po příchodu vždy 

objednali restauraci či velký sál, kde se sešla celá komunita a oslavila příchod Nového roku 

společně. Lidé tančili, zpívali, děti si obvykle připravily nějaká vystoupení, která ostatním 

předváděly. Často se také převlékaly do různých kostýmů a nosily masky. 

Informátorka 4: „V jedný velký restauraci se udělal vlastně jeden velkej karneval, jsme to 

nazývali, a vlastně tam se ten Nový rok slavil.“ 

Poté v průběhu následujících dnů se ještě všechny rodiny navštívily vzájemně ve svých 

domovech. V této době bylo možné danou oslavu charakterizovat jako oslavu probíhající 

v rámci celé komunity, při níž docházelo k posilování vnitroskupinových vazeb. 

Některé informátorky deklarovaly, že dle jejich názoru mohla společná oslava v restauraci 

suplovat následné navštěvování. 

Informátorka 10: „Ale přesto tam byly ti lidi, spíš ti starší, kteří i tak asi nepochopili význam 

toho, že jako se nebudeme navštěvovat, jo, a přesto chodili k lidem domů.“ 

Zvítězila tedy tradice a bez navštěvování v domovech oslava nemohla proběhnout. 

Informátor 3: „No, navštěvujem se doma. Je to takový, z minulosti to přišlo, prostě tradiční, 

dá se říct, jo. …je něco jinýho, když to popřeješ venku a je něco jinýho, když přijde [příbuzný, 

známý] přímo k tobě do bytu nebo domů a popřeje ti doma.“ 

                                                           
11

 Jako příklad lze uvést arménský pohřeb. Zesnulý je uložen v rakvi v domě své rodiny až do pohřbu, víko od 

rakve je do té doby položeno před vchodem do tohoto domu (jako znamení pro ostatní), před pohřbením se 

nese rakev s ostatky zesnulého ulicemi města či vesnice, kde bydlel. 
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Pro členy některých komunit organizují společná setkání podobného typu nestátní 

neziskové organizace. V Jihlavě nic podobného nevzniklo, což lze vysvětlit výše popsanou 

příbuzenskou provázaností, která drží komunitu pohromadě. 

Informátor 3: „Držíme spolu… Ale to není jenom to, že jsme tady jakoby v cizině sami, jako 

Arménci, ale je to tak i u nás [v Arménii].“ 

• Zrušení společné oslavy, přetrvání oslavy v domácnostech 

Přibližně na konci 90. let došlo ke zrušení společné oslavy. Jako jeden z pravděpodobných 

důvodů informátoři uváděli finanční náročnost. 

Informátorka 10: „…zase si jako prakticky člověk řekl, že útrata nadvakrát, zaplatíš si 

restauraci, pak ještě na doma nakoupíš…“ 

Dále se zmiňovali o odchodu některých rodin z Jihlavy nebo o částečném odtržení dalších 

rodin či části jejich členů (některé rodiny již na návštěvy nechodí, a pokud ano, tak pouze 

někteří členové, což je právě případ Informátorky 8) od komunity a jejích aktivit. 

Informátorka 6: „…prostě některý děti už jsou víc takový, jakože co já bych tam chodil, vždyť 

já je neznám, nebo takhle, takže se navštěvujou třeba už jenom ty starší.“ 

Důležitou úlohu přičítali i poměrně dlouhému období, které strávili v České republice, kde se 

postupně začleňovali do majoritní společnosti a získávali mnoho kontaktů s jejími členy. 

Od té doby se již schází pouze ve svých vlastních obydlích. Oslava se tak stala soukromou 

záležitostí, na které se podílí v první řadě rodina a příbuzní a dále potom známí, s nimiž má ta 

která rodina dobré osobní či pracovní (otec jednoho z informátorů vlastní firmu, v níž 

zaměstnává několik dalších členů komunity) vztahy. Oslavy se tak týkají pouze příbuzensko-

přátelské skupiny. 

Informátor 7: „…navštěvujou se ty rodiny, který už spolu vychází od dávna, nevznikly mezi 

nima žádný komplikace, nebo rodiny, který mají mezi sebou práci nebo takhle.“ 

Již tedy nedochází ke společnému setkání v rámci celé komunity, a tedy k posilování 

veškerých vnitroskupinových vazeb, i když u některých rodin (především u těch, které jsou 

v Čechách nejdéle, mají zde téměř celou rodinu a migraci zprostředkovali i ostatním rodinám) 

se v průběhu oslav postupně celá komunita vystřídá. 
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Informátorka 2: Většina jsme tady příbuzní, navštěvujeme se tak nějak všichni, dalo by se říct. 

Za ty oslavy se tak nějak všichni setkáme.“ 

*** 

S postupem času tedy dochází do jisté míry k oslabování arménské komunity, které je 

způsobeno vedle migrace jejích členů do jiných měst či zemí, také postojem některých jejích 

krajanů, kteří ztrácí zájem o výchozí arménské tradice. Díky tomu dochází k postupné 

transformaci oslavy Nového roku, a to co se týče jejího rozsahu a významu, který je jí 

přičítán. 

 

3. 3 Sociální okruhy účastnící se arménské oslavy Nového roku 

• Arméni 

Arménská oslava Nového roku je v první řadě oslavou rodinnou. Slaví se v rámci nejužší i 

širší rodiny. Další jedinci, s nimiž se Arméni setkávají, jsou ti, s nimiž mají dobré přátelské, 

sousedské či pracovní vztahy. Někteří informátoři vypočítávají, že se v průběhu oslav setkají 

se všemi členy komunity, kteří v Jihlavě žijí, alespoň tedy se všemi, které znají. 

Informátorka 4: „Vlastně se navštěvujou ti, co se znají. Jako my se většinou známe se všema, 

takže se navštívíme se všema. Ale ne všichni…“ 

Pouze informátorka, jejíž rodina se, kromě otce, na oslavách nepodílí, se nestýká s žádným 

z krajanů, a to cíleně ani v průběhu celého roku. 

Jeden z informátorů podotknul, že v průběhu oslav navštívili s rodinou také známé z Brna 

(nenavštěvují je pravidelně, na Nový rok u nich byli podruhé). Ostatní nic podobného 

nezmínili, ze všech ostatních rozhovorů vyplynulo, že návštěvy probíhají pouze v rámci 

jihlavské komunity. 

Oslavu tedy všichni informátoři vnímají jako dobu, kdy dochází vedle potvrzování 

rodinných vztahů k setkávání s ostatními krajany. 

Informátorka 6: „…všichni se prostě vidí rádi, že jsou zase někde, kde je víc Arménců… 

Vždycky je to takový, jakože dobrý, máš radost, že seš zase někde, kde je víc těch, jako seš ty.“ 
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Sociální okruhy tak tedy nejsou definovány pouze na bázi příbuzenské a přátelské, ale také na 

bázi etnické (zásadní postavení krajanů). 

Důležité je také udržování kontaktu se všemi ostatními krajany (příbuznými, přáteli a 

známými), s nimiž se nemohou v průběhu oslav setkat osobně. Neodmyslitelnou součástí 

arménské oslavy Nového roku tak jsou telefonáty se všemi blízkými. 

Informátor 7: „…to je jedna z nejdůležitějších věcí, který děláme. … Takže je to spojený se 

zahraničním. Máme i příbuzný a známý nejen v Arménii, ale i v jiných státech, kde jsou taky 

Arménci, slaví ten Silvestr podobně jako my tady, takže si voláme, popřejeme si.“ 

• Češi 

O Češích jako účastnících oslavy se informátoři sami od sebe nezmiňovali. Až na mnou 

položenou otázku přitakávali, že někdy na návštěvu přijde spolupracovník některého z rodičů 

nebo jejich spolužák či kamarád. Taková návštěva se obvykle odehraje v průběhu prvních 

lednových dnů. Je pochopitelné, že oslavy, která probíhá v rámci nejužší rodiny a širšího 

příbuzenstva, se Češi obvykle neúčastní. Avšak tři informátoři se zmínili, že i při této 

příležitosti u nich párkrát někdo z Čechů byl. Informátorka, která má českého přítele, však 

deklarovala, že tento rok to bylo vůbec poprvé, co se nějaký Čech této jejich oslavy zúčastnil. 

Informátorka 10: „Vlastně poprvé letos je to, co mezi námi byl i vlastně Nearménec, Čech, 

můj přítel.“ 

To, že se Češi oslav účastní jen v tak nepatrném měřítku, připisují informátoři postojům 

majority. Nejde o to, že by snad nechtěli Čechy pohostit, právě naopak, většina zdůrazňuje, že 

by byla moc ráda, kdyby se Češi začali o arménskou oslavu více zajímat. 

Informátor 1: „My bychom byli rádi, kdyby to třeba s námi oslavili a tak, ale bohužel… Není 

to tak, že my, hm, my to slavíme jenom jako my, naše komunita, nebo my jenom Arménci, hm, 

to ne.“ 

Většina z nich také již na oslavu někoho ze svých přátel pozvala.  

Informátor 7: „…tak já domů pozvu i svoje český kamarády a známý, ne úplně všechny, ale 

některé si pozvu, protože si ho vážím a stejně on mě.“ 

V takovém případě ale zdůrazňují, že pozvaní obvykle rádi dorazili. 
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Informátor 3: „…prostě přijdou posedět, pokecat a tak. Ne přímo za účelem popřát k Novýmu 

roku, ale možná i ze zvědavosti, jak to probíhá u nás.“ 

Informátorka 4: „P řijdou. Když se pozve, tak jako že je vážně zajímá třeba právě ta naše 

kuchyně nebo něco, že je vážně zajímá, jakou máme. …vždycky jim chutná, vždycky jsou 

nadšení.“ 

Mají však pocit, že minimálně mladá generace Čechů (nejčastěji dochází k porovnávání 

s vrstevníky, jelikož mají přibližnou představu, jak u nich oslava probíhá) oslavu Nového 

roku vnímá odlišně a proto pro ně není jednoduché zúčastnit se arménských oslav, které 

neprobíhají pouze s přáteli (většinou vrstevníky), ale i v rámci rodiny a dalších známých 

(často o generaci až dvě starších). Hlavní rozdíl vidí v tom, že Češi oslavu nevnímají jako 

rodinný svátek.  

Informátorka 2: „…tady je to takový individuální, takový individuální svátek.“ 

Celkově informátoři deklarují, že česká mentalita se od arménské liší právě v tom, že Arméni 

nezahrnují do svého nejbližšího okruhu pouze svou rodinu a přátele, ale i rodiny svých přátel. 

*** 

Pro Armény je oslava Nového roku festivitou, která posiluje vazby uvnitř jejich komunity, ve 

vztahu k Čechům to tak však není. Vzhledem k tomu, že Češi, kteří dle informátorů svou 

účast na arménské oslavě vnímají spíše jako běžnou návštěvu nebo na ni dorazí především ze 

zvědavosti, s nimi nesdílí stejné hodnoty vztahující se k Novému roku, nemají informátoři 

pocit, že by se, alespoň v současné době, mohla tato tradice stát prostředkem k jejich užšímu 

sblížení se s majoritou. Tento distanc nevychází ze skutečnosti, že by Arméni nechtěli, aby 

Češi na jejich oslavě participovali, ale vychází z naprosto odlišného chápání a vztahování se 

k tomuto svátku v rámci české a arménské kultury. 

 

3. 4 Účast informátorů na oslavě Nového roku 

Všichni informátoři se dle svých slov na přípravách oslavy podílí, zapojena je vždy celá 

rodina. 
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Informátorka 4: „Úplně celá rodina, no. Vždycky prostě, já nevím, někdo připraví tohle. Teď 

se potřebuje uklízet, takže do toho se zapojí třeba brácha, protože se to nestíhá, takže on třeba 

musí vyluxovat nebo něco. … Takže úplně celá rodina vlastně u toho pracuje.“ 

Uvědomují si, že nakoupit tolik surovin, z nich navařit a napéct takové množství pokrmů a 

ještě k tomu uklidit celý byt či dům nemůže reálně stihnout jediný člověk. 

Informátor 7: „Ur čitě všechno to nedělá mamka. Určitý podíl na takový tý práci má i otec, na 

nákupy jezdí rodiče spolu. … Já doma taky pomáhám. Při vaření ani moc ne, ale když se vaří, 

tak je potřeba taky uklízet.“ 

Někteří pomáhají více, někteří méně, odlišnost je patrná především mezi pohlavími. Rozdíl v 

mužských a ženských rolích je znatelný jak při přípravách, tak při samotné oslavě. 

Většina práce, která se vztahuje k přípravě oslavy, leží na ženách. Informátoři zdůrazňují, 

že muži pomáhají jak s úklidem, tak s nákupy i vařením, ale shodují se, že většina činností je 

nakonec na matkách a jejich dcerách. 

Informátorka 5: „…většinou na ženách. Jako popravdě řečeno chlapi pomáhaj… Na to si 

nestěžuju. Ale většinou jako prostě ta ženská, ale jakože vedle třeba ti něco pomůžou.“ 

Znatelný je také rozdíl mezi informátorkami a informátory při popisu vrcholících oslav. 

Většina informátorů v tuto dobu odchází a zapojuje se do silvestrovských oslav svých českých 

přátel a navrací se až na půlnoc (nebo před ní, pokud společně s rodinou volají a připíjí si na 

odbíjející půlnoc v jiných zemích, kde mají příbuzné). 

Informátor 1: „No a toho 31., když je všechno dodělaný, není potřeba mé pomoci, tak jsem 

venku vlastně s kamarády.“ 

Dívky jsou naopak touto dobou doma a pomáhají s dokončováním příprav. Žádná z nich sice 

přímo neřekla, že by nebylo možné, aby také odešla slavit s přáteli, ale vnímají určitý silný 

závazek, určitou povinnost vůči svým rodičům pomoci jim s posledními nezbytnostmi. 

Informátorka 2: „…holky zůstávají doma, aby pomohly mamince. Já jsem nezažila, že bychom 

třeba já, sestra nebo sestřenice, bysme někam takhle šly.“ 

Většina z nich však posléze podotkla, že by se ráda někdy české oslavy zúčastnila. 



39 

 

Informátorka 5: „…Taky bych třeba chtěla někdy zkusit, jaký to je, jo. Ale prostě víc jsem, 

jsem radši, že to slavíme fakt takhle s rodinou a takhle. Ale chtěla bych to někdy zkusit… Láká 

mě to, chtěla bych vidět, jak to prostě tam probíhá.“ 

Jedna z informátorek, jejíž rodina arménské tradice dodržuje, ale vedle nich udržuje i všechny 

zvyky české (pravděpodobně také proto, že přibližně šest let po migraci nežili v Jihlavě jako 

zbytek komunity, ale v nedaleké Polné, kde byli jedinou arménskou rodinou, takže přicházeli 

od samého začátku mnohem častěji do styku s majoritou, s jejími zvyky a hodnotami, které si 

tak mnohem rychleji osvojili a přijali za své), se oslav zúčastnila. Stále však vyzdvihuje 

důležitost oslav arménských. 

Informátorka 10: „Jako bylo to zajímavé, taky to mělo něco do sebe…ale prostě možná asi jak 

jsem v tom vychovaná, tak mi to víc vyhovuje jako s tou rodinou.“ 

Při oslavě samotné jsou muži hlavními hostiteli, kteří hosty pozvou ke stolu, nalijí jim pití 

a udržují s nimi konverzaci. Na ženách je, aby připravily jídla, která před podáváním potřebují 

nějakou úpravu, umyly nádobí používané při předchozí návštěvě a donesly na stůl vše, co na 

něm chybí. 

Informátor 7: „…když přijde návštěva, tak jsou jídla, který se musí, musí být teplý, takže 

mezitím ona [matka] to zatím ohřeje, donese to.“ 

Žádný z informátorů nezmiňoval únavu, která by byla na ženách (především matkách) 

patrná. Informátorky ji naopak zdůrazňovaly všechny a několikrát, což je zřejmé, jelikož 

vzhledem k tomu, že jsou všechny již dospělé, na přípravách mají stejný nebo téměř stejný 

podíl jako jejich matky, takže samy vidí a cítí, jak je to náročné.  

Je nesporné, že se muži do příprav zapojují, ale hlavní práce je v každé rodině na ženách, 

které na sobě pociťují únavu a vyčerpání. Muži si sice uvědomují, že je kolem příprav a 

samotné oslavy Nového roku mnoho práce, ale nemají pocit (nebo se o tom alespoň 

nezmínili), že by to mělo ženy nějak výrazněji vysilovat. 

*** 

Skutečnost, že se informátoři na přípravě a samotném průběhu oslavy účastní aktivně, je 

velmi významná. Na oslavu se nedívají zvenčí (nejde o sentiment, o pasivní účast např. skrze 
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vyprávění rodičů o tom, jak festivita probíhala v Arménii), ale zevnitř (oslava je žitá, na 

informátory aktivně působí), z čehož vychází jejich blízký vztah k ní. 

Naprosté zapojení se do rituálu (do příprav a posléze i do samotné oslavy) Arménům 

z velké části brání zapojit se do paralelně probíhajících oslav v České republice. Tím dochází 

k posílení arménské tradice a na druhé straně k oslabení konkurenční nabídky českého 

Silvestra. V tomto ohledu tak může docházet k izolaci menšiny, nebo přesněji k izolaci určité 

její části. Vzhledem k rozdělení rolí, které zaujímá každé pohlaví v rámci příprav a samotné 

oslavy, je totiž alespoň částečná účast na oslavách majority umožněna spíše mužům. 

 

3. 5 Hodnoty spojené s oslavou Nového roku 

Oslavu Nového roku vnímají informátoři jako jednu z nejdůležitějších tradic, které zde 

v rámci své komunity udržují, a myslí si, že právě tato oslava zůstane zachována (i když 

možná v mírně pozměněné formě) i nadále. Velká většina arménských tradic se dodržuje již 

pouze okrajově nebo vůbec. Na oslavě Nového roku si proto velmi zakládají. 

Informátorka 6: „…mě přijde hrozně líto, strašně moc líto, že vlastně tady dodržujem jenom 

vlastně ten jeden svátek, jakoby ten přímo arménskej… Pro mě je to hrozně smutný, protože 

my Arménci máme hrozně dobrý tradice, hodně dobrých svátků… A už jenom to, že slavíme 

tenhle jeden, tak to je pro mě hrozně důležitý, protože to chci víc a víc dodržovat.“ 

• Potvrzování rodinných a etnických vazeb 

Období oslav je pro informátory obdobím, kdy je celá rodina spolu, kdy se setkají se svými 

příbuznými, přáteli a známými (v mnoha případech s téměř celou komunitou, s některými 

jejími členy se často nevidí v průběhu celého roku), kdy se pobaví a dobře se najedí. 

Informátorka 2: „Tu komunitu drží [oslava Nového roku] pohromadě, bych řekla, no.“ 

Jedna z informátorek však toto pozitivum vnímá zároveň i jako negativum. Poukazuje, že 

některé vztahy nejsou vždy zcela idylické, ale že v tuto dobu se všichni tváří, jako by se nic 

nedělo. Všímá si určité přetvářky, která je na účastnících oslavy občas patrná. 

Dochází tak k utvrzování rodinných a vnitroskupinových vazeb, k potvrzování 

přináležitosti k širší rodině a celé komunitě (viz DURKHEIM in BUCHTA 2010). 
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Informátor 3: „…víš, že nejseš sám na tom světě. Že prostě máš vedle sebe rodinu, která je 

s tebou další rok. V tu chvíli se necejtíš vůbec sám na světě. Potom, jak se začne chodit k těm 

příbuzným a tak, tak prostě fakt vidíš, že nejseš ani jenom se svojí čtyřčlennou rodinou, ale 

kolem sebe máš strejdy, tety a nakonec je velká familie v počtu čtyřiceti lidí.“   

Oslava je Armény dále vnímána jako projev úcty vůči starším členům rodiny a celé 

komunity (jako první jsou navštěvování nejstarší jedinci) a celkově vůči těm, které mají rádi a 

na nichž jim záleží. Na oslavu se vzájemně nezvou ani předem nenahlašují, kdo chce ke komu 

přijít, ten přijde. 

Již dříve zmiňovaná informátorka, která se arménských oslav neúčastní, sice Nový rok také 

vnímá jako důležitý zlom, ale nepřičítá váhu tomu, že by měla být rodina pohromadě (i když 

na této skutečnosti lpí i oba její rodiče) nebo že by měla v následujících dnech navštěvovat 

další členy arménské komunity (což činí pouze její otec). 

Informátorka 8: „…ale já kolikrát nejsem doma nebo já se toho neúčastním vůbec, protože já 

fakt ty lidi moc neznám, oni rodiče je znají, třeba že byli sousedi v Arménii nebo takhle. 

…jakože my s mamkou a se ségrou nechodíme, mamka na to není zvyklá, my na to nejsme 

zvyklý, taťka je na to zvyklej, tak chodí.“ 

• Tradice 

Důvod své participace na oslavě vidí informátoři především v tradici, která dává jejímu 

organizování smysl (viz BLOCH in BUCHTA 2010). 

Informátorka 5: „…jsem strašně ráda, že prostě moji rodiče to dodržovali, že jeho rodiče to 

dodržovali, že prostě přišli a že to dodržujeme doteď.“  

Arménská tradice Nového roku je z velké míry koncentrována do pokrmů, které jsou 

připravovány. I když někdy Arménky uvažují o vypuštění některých jídel a jejich nahrazení 

jinými (např. českými), nakonec stejně vždy připraví ta samá, tradiční. 

Informátorka 5: „…každej rok si říkáme, jo, tak příští rok uděláme něco lehkýho, protože 

stejně jako nějak extra se nejí, protože jak se chodí z domu do domu, tak už jsou jakoby 

najezení, takže už nemaj jakoby hlad. Ale prostě každej rok se to stejně udělá stejně. Třeba 

řekneme, to je blbý, abychom neměli tolma a tak.“ 
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Některé informátorky však zdůraznily, že v současné době vnímají ve svém okolí jistý 

posun, jistou změnu v náhledu na oslavu. Všímají si finanční stránky oslavy.  

Informátorka 2: „Akorát je to takový stresový dost, jako poslední dobou, všechno souvisí 

s financema, určitě. Jo, protože ty náklady, přece jenom za ty tři dny se u tebe doma objeví 

padesát lidí, tak, no, je to dost nákladný, náročný, co se týče financí.“ 

A vedle toho také náročnosti, kterou příprava oslavy představuje. Celkově popisují upadající 

zájem o tradiční oslavu. 

Informátorka 4: „…ale už mi to přijde takový, jakože, že už snad ani ty lidi na to nemaj chuť 

nebo něco, jenom kvůli tomu, že je to potřeba dělat, tak jako jdou. …takový to zaniká, takový 

ta atmosféra, jakože jo, že by na to někdo byl nějak natěšenej nebo tak.“ 

Informátorka 10: „…nevím, jestli je to tou vytížeností nebo tou změnou doby, ale ani už se tak 

lidi intenzivně nenavštěvují, řekla bych, jako, asi jako všechno tak nějak upadá… Dřív to bylo 

veselejší…“ 

Tento obrat je možný vysvětlit buď zmiňovanou celkovou změnou doby a vytížeností členů 

komunity, nebo stále větší integrací arménských migrantů do majoritní společnosti a z toho 

plynoucí upadající potřeby udržovat arménské zvyky a tradice. Stejně tak je ale možné, že 

tento pohled na oslavu existoval vždy, informátorky ho však jako malé děti nevnímaly a až 

v současnosti, kdy se na přípravách začaly čím dál více podílet, si jej začaly všímat. 

 

3. 5. 1 Nejdůležitější den 

Za nejdůležitější den označili informátoři noc z 31. prosince na 1. ledna. V tuto dobu oslava 

začíná, zpočátku v rámci nejužší rodiny, posléze v rámci širšího příbuzenstva. Tuto noc 

vnímají symbolicky, představuje pro ně na jedné straně konec jednoho a na druhé začátek 

něčeho jiného, je pro ně dobou, kdy přijímají Nový rok. V tuto chvíli je pro ně nejdůležitější 

skutečnost, že je rodina pohromadě. Nikdo z nich si neumí představit, že by byl v danou dobu 

sám. 
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Informátorka 2: „Jo, to je takový, jako u nás se to bere moc jakoby takový rodinný svátek, jo, 

že prostě celá rodina je pohromadě a vstupuje do toho Nového roku. …prostě přivítají Nový 

rok společně.“ 

Informátorka 4: „Vlastně ten Nový rok si nedokážu představit, že bych nebyla s rodinou.“ 

Při rozhovorech velmi často zmiňují české přísloví „Jak na Nový rok, tak po celý rok“, s nímž 

dávají do souvislosti právě důležitost oslavy strávené s rodinou. 

Informátor 3: „…v tu chvíli jsme všichni se svojí rodinou doma a přijímáme Novej rok. …jak 

ten Novej rok přijde, tak ho slavíš s těma nejbližšíma, abyste byli jakože zase na ten Novej rok 

spolu.“ 

Jeden z informátorů vedle toho zdůrazňuje především emocionální prožitek pravé půlnoci, 

kdy dochází k loučení se s uplynulým rokem a k vítání roku přicházejícího. 

Informátor 7: „V tom slavení je pro mě důležitý ten moment, kdy se připíjí. …fakt je to takový 

pro mě hodně silný prožitek.“  

Pro Armény je instituce rodiny opravdu klíčová. Vztahy v rámci nejužší rodiny jsou 

potvrzovány téměř každý den, v rámci širší rodiny při příležitostech, jako je právě oslava 

Nového roku nebo např. oslava narozenin, ale v mnoha případech dochází i zde k velmi 

častým kontaktům, plynoucím z již několikrát zmiňované provázanosti, která vychází ze 

skutečnosti, že Arméni v Jihlavě tvoří příbuzensko-sousedskou komunitu. 

 

3. 5. 2 Srovnání s oslavou probíhající v Arménii 

Informátoři shodně deklarovali, že arménská oslava v České republice se od oslavy 

probíhající v Arménii, co se týče samotného scénáře, neliší. Hlavním rozdílem je množství 

osob, které přijdou na návštěvu. I přes to, že v Jihlavě žije početná arménská komunita, není 

tak početná, aby mohla suplovat veškeré příbuzné, kamarády, sousedy a známé, kteří by se 

oslav zúčastnili v Arménii. 

Informátor 1: „…když jsme tady takhle v Čechách, tak toho příbuzenstva neboli těch návštěv 

není tolik, jak jsme mívali v Arménii. … Tady je to už takový klidnější.“ 



44 

 

A právě z tohoto rozdílu pramení všechny další odlišnosti, které se týkají délky slavení (v 

Arménii návštěvy probíhají často v rozmezí čtrnácti dnů) a celkové atmosféry oslavy. 

Nejvíce rozdíly zdůrazňovali dva informátoři, kteří v nedávné době v Arménii při 

příležitosti návštěvy části rodiny, jež tam zůstala, strávili období Nového roku. Ani oni 

nemluvili o rozdílech v samotném průběhu oslavy, ale spíše v celkové náladě a atmosféře, 

která v danou dobu v Arménii panuje. 

Informátor 7: „…tam je po celým městě hodně lidí, ty lidi jsou takový hodně živý, že potkaj se 

po městě, neznaj se, nikdy se neviděli a třeba si řeknou všechno nejlepší do Novýho roku…“ 

Oba se zmínili o blízkých vztazích mezi sousedy, kteří se v Arménii do oslav automaticky 

zapojují. 

Informátorka 5: „…tady [v Čechách] to sousedství je takový, spíš takový chladnější. …tam [v 

Arménii] to sousedství, víš jakože, fakt se přátelí…“ 

Posledním zdůrazňovaným rozdílem je, že v Arménii ženy nemusí veškeré pokrmy 

připravovat doma, ale mohou si většinu z nich (buď již zcela hotové, nebo jako polotovary) 

koupit v obchodě, což v Čechách vzhledem k tomu, že zde podobné pokrmy většinou nejsou 

známé, nelze. 

 

3. 5. 3 Rozdílné možnosti slavení Nového roku, které jsou migrantům v cílové zemi nabízeny 

• Česká oslava Nového roku 

První možností, která se informátorům v České republice nabízí, je oslava Nového roku 

„v českém stylu“, s českými přáteli. Informátoři zmínili dvě rodiny, které se již zcela 

integrovaly do hostitelské společnosti a slaví Nový rok s majoritou. 

Informátorka 2: „Jsou tady rodiny, které se už počeštily. Jo, my tady máme jednu rodinu, kdy 

holky třeba slaví s těma spolužákama svýma a tak.“ 

Pohled na české oslavy se u informátorů rozchází. Všichni je vnímají jako oslavy 

probíhající pouze v okruhu přátel, což někteří označují za pozitivní. 
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Informátorka 10: „…hlavně je to s přáteli, česká oslava Novýho roku, takže víc to stmelí to 

přátelství, mají lidi víc společných zážitků.“ 

Jiní však zdůrazňují, že mají pocit, že především starší generace tento významný okamžik 

nijak zvlášť neprožívá. 

Informátorka 5: „…třeba mě mrzí, že třeba ty lidi, kteří jsou doma zavřený, prostě sami, že si 

jenom ťuknou prostě a jdou spát.“ 

Informátorky jako pozitivum vyzdvihují délku trvání českých oslav. Na většině z nich je 

patrné, že několikadenní vaření, pečení, připravování a na to navazující hoštění je zmáhá. 

Informátorka 4: „…kladný je, že ten den vlastně vyrazíte někam, se všema to oslavíte a tím to 

končí.“ 

V návaznosti na to pak obvykle srovnávají jídla, která se objevují na české a arménské 

silvestrovské tabuli. Bohatý stůl, který na Nový rok strojí, nepřipravují s úmyslem získání 

prestiže či vyššího postavení. Arméni jsou velmi pohostinným národem, z čehož vyplývá 

důležitost přikládaná přípravě pokrmů. 

Informátor 1: „Prostě to není jako, koukejte, já na to mám. Pro nás je to pohostinství, prostě, 

že vážíme si té návštěvy a tak.“  

Jako jistý zápor vnímají všichni informátoři to, jak Češi na oslavu pohlíží.  

Informátor 7: „…třeba tady, když je Silvestr, tak první, co mladý lidi napadne, je se opít. Opít 

se. A já na těch lidech prostě nevidím jejich smysl tý oslavy, že oni prostě nevidí smysl tý 

oslavy. Jenom to, že je Nový rok, tak se opijou. Ale ne zase všichni…“ 

Arméni oslavu vnímají naprosto odlišně, pro ně je důležitým přechodem, který by si měl 

každý člověk dobře uvědomovat a hluboce prožívat. Tuto rozdílnost často vykreslují pomocí 

srovnání vyvrcholení silvestrovské oslavy (tedy půlnoci 31. prosince) v rámci své komunity a 

v rámci majoritní společnosti. Češi prožívají půlnoc jako dobu největšího veselí, Arméni 

naopak tuto chvíli prožívají spíše niterně v rodinném kruhu. 

Informátor 1: „…třeba tady v Čechách o půlnoci toho 31. prosince to je pořádnej rachot. …u 

nás právě to bude asi nejklidnější chvíle, protože všichni jsou doma, čekaj a pak to začne.“ 
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• Oslava v zahraničí 

Druhá z nabízených možností, jak oslavit Nový rok, je odjet do zahraničí. V arménské 

komunitě se občas stane, že některá rodina odletí k moři nebo odjede za svými příbuznými do 

Arménie či do jiné země. Nestává se to však pravidelně ani často. 

Informátor 1: „Stává se, že se někam třeba odletí, někam jakoby do ciziny a tak, to je spíš 

taková móda posledních dob. … Je možné, že třeba se domluví ty zase nejbližší, třeba 

bráchové, ségry a takhle v tom nejbližším okruhu a vyjedou si na ten Nový rok někam, 

společně si to oslaví.“  

• Silvestrovské pokrmy 

Další možná úprava se netýká přímo scénáře samotné oslavy, ale silvestrovského menu. 

Všichni informátoři znají chlebíčky a jednohubky, které se objevují na českém stole, ale u 

nich se nepřipravují. Arménská jídla vnímají jako tradiční, takže si neumí představit, že by je 

přestali chystat, česká jídla vedle nich na stůl nezařazují prý spíše z toho důvodu, že je neumí 

připravit. 

Informátor 1: „Chlebíčky mám moc rád. A přiznám se, že mi to na stolech nemáme. A není to 

tak, že nemáme to rádi, že je to prostě český, nechceme to mít na stole. Tady jde jenom o to, že 

konkrétně třeba má mamka není expertka na ty chlebíčky.“ 

Vedle toho se nabízí alespoň mírné zjednodušení novoroční tabule (vypuštění některých 

jídel), které je u některých rodin prý již patrné. 

Informátor 7: „…jsou lidi, který to prostě tak náročně, v uvozovkách náročně, neslaví, že 

prostě něco k jídlu na stole bude, to stačí.“ 

• Délka oslavy 

K úpravě týkající se délky slavení došlo automaticky. Vyplynulo to jak ze skutečnosti, že 

v Jihlavě nežije takové množství Arménů, aby navštěvování zabralo tolik dní jako v Arménii, 

a také proto, že v České republice je státní svátek pouze 1. ledna, poté se již jde do zaměstnání 

a do školy. Této skutečnosti se Arméni v Jihlavě přizpůsobili a dobu návštěv dle ní upravují. 
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Informátorka 2: „No ale nepotkala jsem jako ještě, že by si někdo vzal dovolenou kvůli tomu. 

To znamená, že když měl práci, tak jsme je navštěvovali třeba od šesti večer, jo, protože jsme 

věděli, že jsou v práci třeba ten den.“ 

Informátor 7: „No, tady zase se bere na ohled to, že tady lidi pracujou. … Jsou takový situace 

taky, že člověk musí do práce, tak nestihne. Tím není nic porušeno.“ 

I přes tyto nastíněné nabídky u všech informátorů přetrvává názor, že arménský způsob 

slavení je ten nejlepší, jim nejbližší a chtěli by ho dodržovat i nadále. 

Informátor 1: „Já jsem rád, že to slavíme tak, jak to slavíme my. Člověk si to víc užije, víc to 

pozná, že je prostě nějaký Nový rok, pozná, že už je další rok.“ 

Netvrdí však, že by někdy některou z nabízených možností vyzkoušet nechtěli, to ale spíše 

proto, aby si rozšířili své obzory, poznali něco odlišného, něco nového. Nakonec všichni 

shodně dodávají, že arménská oslava pro ně bude vždy prioritní. 

 

3. 5. 4 Vánoce jako česká paralela k arménské oslavě Nového roku 

Vánoce, které se v České republice slaví bezprostředně před tím, než u Arménů propuknou 

přípravy na oslavu Nového roku, byly častým příměrem pro vysvětlení, jaký význam a jakou 

důležitost pro informátory nese Nový rok. Toto srovnání informátoři nabízeli zcela 

samovolně, bez jakéhokoliv mého podnětu. 

Informátor 1: „Tu naší oslavu Novýho roku bych napodobil, je to něco jako tady Vánoce u 

Čechů. Tady prostě přípravy a vlastně cukroví, salát, kapr a takhle. Taky se chodí 

k příbuzným.“ 

Za svůj dosavadní život v Čechách pochopili, že Češi Vánoce vnímají jako oslavu probíhající 

v rodinném a příbuzenském kruhu. 

Informátorka 6: „…v Čechách jsou asi hlavnější ty Vánoce, že jo, rodinný takový. …vy se 

všichni sejdete na ty Vánoce, dáte si dárky a uděláte si rodinnej den“  

V Arménii připadají Vánoce, dle starého kalendáře, na 6. ledna. Dárky se tam však 

předávají obvykle 31. prosince. Mnoho arménských rodin žijících v Jihlavě přejalo české 

Vánoce, ve většině případů velmi záhy po příchodu, především kvůli informátorům, kteří byli 
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v té době malé děti a přicházeli tak do kontaktu se svými českými spolužáky, od nichž 

zjišťovali, jak to v České republice probíhá, a naléhali na rodiče, aby to tak měli také. 

Informátor 7: „…když jsme se nastěhovali do Česka, když jsme si zvykli na ty český tradice a 

na českej život, tak jsme už začali slavit český Vánoce, protože když jsme se stěhovali, tak 

jsem byl malý a protože jsem chodil do školy, tak jsem viděl, jak to chodí v Český republice, že 

ty děcka tady dostávaj dárky 24. … Normálně si uděláme kapra, celá rodina si sedneme, 

najíme se. … Jsme tak prostě zvyklý, ne že budeme slavit nebo nebudeme, prostě víme, že 

přijde 24., jsou Vánoce český, tak to slavíme.“ 

Informátorka 10: „…u nás doma jedině se slaví český Vánoce, se salátem, s kaprem, se vším, 

s koledami, tak jak to má být. Dárky si taky dáváme. Od dětství už jsme tohleto měli.“ 

Některé rodiny si předávají dárky dle arménské tradice až na Silvestra, ale obvykle se na 

české Vánoce alespoň sejdou s celou rodinou a dají si tradiční české vánoční jídlo.  

Informátorka 6: „My jsme nikdy neslavili ty český Vánoce, ale v průběhu prostě těch let a tak, 

tak jsme se rozhodli, že alespoň o těch Vánocích třeba si sednem my čtyři s bráchou a našima 

ke stolu, dáme si víno, rybu, máme koupenej bramborovej salát, protože ho neumíme.“ 

Výše citovaná informátorka projevila velký zájem o českou kulturu celkově. Již několikrát 

byla na půlnoční mši, a co nejdříve tam plánuje jít i s otcem. 

Informátorka 6: „…když už tady žijem, tak se víc jako zajímat o ten život tady. …přeci jenom 

jsme tady a bylo by to trochu nefér.“ 

Arménské Vánoce 6. ledna v České republice rodiny nedodržují již vůbec.  

Informátorka 2: „Já mám pocit, že co se týče nás, tak tady neslavíme toho 6. Možná proto, že 

musíme do školy, pak je práce, ale nevím.“ 

A pokud ano, tak pouze okrajově. 

Informátor 3: „…toho 6. se sejdeme, to není to tak velký, jako by to bylo v Arménii, ale rodina 

se sejde, dáme si něco, půjdem třeba zas k tý stařešině, už neobcházíme všechny…“ 

Z pohledu informátorů tedy není tolik důležitá forma oslavy, ale význam, který tato nese 

pro její účastníky. 
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*** 

Mezi hlavní hodnoty, které oslava Nového roku pro Armény nese, patří potvrzování vazeb 

v rámci rodiny a v rámci arménské komunity a vedle toho také její odkaz k tradici (ke 

kulturním prvkům, v tomto případě scénáři oslavy a připravovaným pokrmům, jež odkazují 

k „arménství“), který je v rámci komunity sdílen (což je potvrzováno tím, že se všichni 

v průběhu oslav vzájemně navštíví). Z rozhovorů plyne, že vyjmenované hodnoty jsou pro 

informátory opravdu důležité a vzhledem k tomu, že je jimi Nový rok silně protchnut, je tato 

oslava klíčová pro potvrzování jejich výchozí identity. 

 

3. 6 Bazírování na normě 

Většina informátorů si na novoroční oslavu probíhající v jejich rodné zemi nevzpomíná. 

V době, kdy emigrovali, byli ještě malými dětmi, takže scénář oslav probíhajících v Arménii 

znají, kromě dvou, kteří se jich v nedávné době zúčastnili při návštěvě Arménie, pouze 

z vyprávění rodičů a dalších krajanů. Jejich představa oslavy Nového roku tak především 

vychází z arménské oslavy probíhající v Jihlavě, které se každoročně účastní. Samotný scénář 

ovšem ztotožňují s průběhem oslavy v zemi původu. Jako celek je tedy normou, kterou lze 

pokládat za více méně závaznou nejen v rámci života arménských migrantů v Jihlavě, ale i 

v Arménii a na jiných místech, kde Arménská diaspora žije. 

Co se však dílčích prvků (viz kapitola Rituál), které konstituují podobu oslavy Nového 

roku, týče, informátoři si uvědomují či nevědomky přiznávají, že existují momenty, které 

normu oslavy ovlivňují. 

Jedním z klíčových prvků oslavy Nového roku je silvestrovské a novoroční menu (viz 

podkapitola Novoroční menu). I když ho informátoři nepopisují jako závazné, z výpovědí je 

patrné, že se z určitých jídel v průběhu času stráveného v ČR stala jídla tradiční, která 

k oslavě neodmyslitelně patří. 

Informátor 1: „No tak speciální jídla, na ten den máme speciální jídla, který prostě na tom 

stole by neměly chybět. A je to takový, jak bych to řek, se stalo symbolem vlastně stolu, a který 

patří do Novýho roku, protože když slavíme Nový rok, tak by to tam mělo být.“ 

Překážky, které by jim v Čechách nějakým způsobem ztěžovaly dodržení normy, buď 

nevnímají vůbec, nebo pouze okrajově. Zmiňují určité ingredience (např. koření, vinné listy či 
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arménský tradiční chléb), které lze v České republice sehnat jen stěží. Někteří deklarují, že se 

jedná o určitý problém, který je možné vyřešit buď dovozem daných surovin z Arménie, nebo 

jejich nákupem např. ve specializovaném obchodě v Praze. Ostatní v tom naopak problém 

nevidí vůbec. Mají pocit, že v rámci adaptace na nové prostředí jsou transformace 

akceptovatelné a nezasahují do podstaty oslavy. 

Informátor 7: „…co se týče toho, že by tady něco chybělo, co bysme chtěli sehnat na ten stůl, 

tak to se tak říct nedá, protože to by musel říct člověk, kterej chce mít furt do detailů všechno 

stejně tak, jak to dělají třeba v tý Arménii. Ale obecně tady se dá sehnat všechno, co je 

potřeba na ten stůl.“ 

I v tomto případě je znatelný rozdíl mezi odpověďmi informátorek a informátorů. Ženy 

problém se sháněním určitých věcí deklarují mnohem častěji a naléhavěji, jelikož se na vaření 

podílí v mnohem větší míře, a tudíž si jsou více vědomy toho, co vše je potřeba. 

Informátorka 2: „Ur čitě, tady spoustu věcí, jo, spoustu. …máme jako dost speciální kuchyni a 

tady ne všechno se dá najít no.“ 

Na striktním dodržování oslavy nelpí žádný z informátorů. Připouští možnost různých 

úprav či zjednodušení, což by přivítaly především ženy. Kdyby se na stole začaly vedle 

arménských pokrmů objevovat např. chlebíčky a jednohubky, nic by se nestalo. 

Informátor 1: „…není to tak, že to je prostě český, my jsme Arménci, ne, nemůžem to mít na 

stole. Ne, to neexistuje, kdyby to tak bylo, tak tam nemáme ani třeba českou vodku, nebo 

housky, že jo, rohlíky. My to nemáme, u nás jakože houska, rohlík vyloženě takový není.“ 

Informátorka, která žila prvních šest let v České republice odklopena především majoritou a 

jejíž rodina udržuje vedle arménských oslav i české tradice, minulý rok připravila kromě 

arménských pokrmů také pochutiny tradičně české. Českou nabídku zvolila jako způsob 

ozvláštnění či zpestření oslavy. Veškeré ohlasy hostů byly kladné. 

Informátorka 10: „…věděla jsem, že u každého doma, ne že je to samé, ale většinou jo… Tak 

jsem si řekla, že to bude takový výstřední, když přichystám něco typicky českýho, protože ne že 

to rodina nezná, ale moc často se to nevyužívá. Takže jsem chystala spíš český pomazánky, 

nachystali jsme jednohubky, chlebíčky a našla jsem si nějaký listový šneky a tohle, napekly se 

i český buchty.“ 
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Další změna, kterou arménští migranti pociťují, souvisí s časem konání oslavy. Informátoři 

deklarují, že vzhledem k tomu, že žijí v jiné zemi, kde jejich tradice není obvyklá, je zcela 

normální, když někdo z rodiny musí do práce nebo do školy, a tudíž není přítomen při 

návštěvách. 

Informátorka 6: „…Já jsem teď jako nemohla, toho 2. byla škola, měla jsem hned zápočet, 

zkoušky, takže jsem nemohla.“ 

 

3. 6. 1 Perspektiva do budoucnosti 

Většina informátorů se zmínila, že by chtěla obnovit společnou oslavu Nového roku 

v kulturním domě či nějaké větší restauraci. Tento nápad prý není jejich soukromý, ale sdílí 

ho s většinou členů komunity. V nejbližších letech by snad měl být realizován, avšak po tak 

dlouhé době, kdy si všichni zvykli na určitý scénář, je těžké tuto změnu zavést. Takto výrazně 

zasáhnout do oslavy je evidentně problém. 

Informátorka 2: „Ale tak už dlouho právě plánujeme, že Silvestr budeme slavit v té restauraci 

a i letos jsme to tak měli udělat, ale z nějakého důvodu prostě, přišlo se s tím jako pozdě, 

takže už některé rodiny měly nakoupeno nebo tak.“ 

Většina informátorek by návštěvy, které probíhají v prvních lednových dnech, již 

neudržovala, i když si uvědomují, že tím by se vytratila další část jejich tradic. Mají pocit, že 

by si shon kolem novoročních oslav každý rád trochu ulehčil. 

Informátorka 4: „…Jako spíš by všichni právě byli pro, aby toho 31. se všichni vlastně sešli a 

slavilo se to společně a už by se nechodilo od domu do domu.“ 

Jiné by je udržovaly nadále, ale v menší míře. 

Informátorka 6: „…to by bylo [návštěvy], ale třeba k babičce, tetě a ne ke známým, třeba já 

nevím, někdo koho vidíme třeba jen jedou za rok nebo takhle.“ 

Naopak informátoři by rádi zachovali navštěvování v celém svém rozsahu. 

Informátor 1: „…Takže bych chtěl, abychom to slavili takhle, a jinak to prostě nepůjde. Prostě 

automaticky se to musí připravit, ty jídla mám strašně rád, takže to se bude muset připravit. 

… To se za jeden den nesní, takže automaticky to musí zůstat.“ 
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Z výpovědí informátorů tedy vyplývá, že je více než pravděpodobné, že se oslava zachová, 

možná jen ne úplně beze změn. Pouze informátorka, která se jediná v současnosti ani 

okrajově na arménských oslavách nepodílí, v budoucnosti nevidí jediný důvod, proč by se 

měla pokoušet ve své rodině oslavu obnovit. 

Všichni by však určitě někdy chtěli zkusit jinou z nabízených možností, jak strávit Nový 

rok (např. odletět k moři nebo odjet na hory, oslavit Silvestra s českými přáteli) a arménských 

oslav se tím pádem nezúčastnit. 

Informátor 1: „Ur čitě třeba i ten Nový rok bych chtěl třeba oslavit někde, kde je teplo.“ 

Informátor 3: „…jednou pojedu s kamarády a nebudu třeba doma od 20. prosince až do 10. 

ledna. … Jednou by mi to nevadilo takhle.“ 

Informátorka 5: „…fakt třeba jakoby odletět na ten týden prostě pryč jakoby s rodinou nebo 

s přáteli, s těma nejbližšíma, třeba sestřenkami, a tam to slavit…“ 

Informátorka 10: „…jelikož už to chci hrozně dlouho, tak bych chtěla klastický český Silvestr 

na horách.“ 

Nikdo z nich to však nevnímá jako trvalou změnu, bylo by to pro ně pouze určité zpestření, 

získání nového zážitku. 

Dvě informátorky, které mají nearménské přítele, shodně potvrzují, že se jejich partnerům 

arménská oslava líbí a již se s nimi dohodly, že ji budou dodržovat i v budoucnosti. Pokud se 

odstěhují pryč z Jihlavy, rády by se sem na Nový rok společně s partnery vracely a slavily jej 

společně s rodiči a příbuznými v Jihlavě. 

Informátorka 2: „Já bych třeba chtěla Silvestra slavit spíše tady s rodinou. Jako kdybychom 

žili v Praze, tak si myslím, že budeme jezdit sem na ty svátky, k našim.“ 

Naopak informátorka, která by se chtěla jednou provdat za Arména, deklaruje, že v takovém 

případě by již nejspíš nebyla možnost strávit silvestrovský večer s její rodinou, ale trávila by 

jej s manželovou rodinou. I ona však zdůrazňuje, že by v následujících dnech své rodiče a 

příbuzné v Jihlavě určitě chtěla navštívit. 

Informátorka 5: „Ale kdybych se už fakt jako vdala a prostě patřila jakoby už k tomu chlapovi, 

k jeho rodině, byla bych u něho, takže by to asi nebyla jakože možnost, abych to prostě 
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strávila úplně s mojí rodinou, takže spíš tam. Ale jako určitě popřát a tak. Ale kdybychom 

třeba bydleli někde blízko…tak určitě třeba strávit spolu den nebo dva dny.“ 

U několika mladších informátorů je patrná nejistota, co se týče výhledu do budoucnosti. Ta 

pravděpodobně pramení právě z jejich nízkého věku a zatím nejasných plánů do budoucnosti. 

Informátor 7: „…já když budu mít v budoucnosti rodinu, tak se budu snažit trošku jakoby 

dělat klidnější svátky. Takže pokud bude možnost, jak finanční, tak časová, tak prostě 

vycestovat do zahraničí, ale taky budu s rodinou, s rodičema slavit. … Jak říkám, že bych 

odcestoval třeba do zahraničí, ale z druhé strany si říkám, že bych to dělal nerad, protože 

bych byl nerad, aby rodiče byli tady [sami].“ 

Informátor 9: „Z jedný strany bych to chtěl slavit jako teď, jak to slavíme pořád, z druhý 

strany bych to chtěl třeba slavit se všema svýma přátelema někde v nějaký velký restauraci.“ 

Někteří vnímají budoucnost oslav v závislosti na celé komunitě. Pokud by tradice zanikla, 

na slavení by netrvali ani oni. Zásadní význam rodinných svazků je však patrný i zde a Nový 

rok je pro informátory s rodinou spjat natolik, že ze všech výpovědí vyplývá potřeba 

udržování kontaktu s rodiči v tomto období. 

Informátorka 4: „Já si myslím, že bych jako dál jako tady ty tradice jako chtěla dodržovat. Že 

kdyby naši je slavili, tak určitě jo, kdyby se stalo třeba, já nevím, že ani oni by to neslavili, že 

by se tady rozhodlo, že už to nebudeme slavit, tak to je něco jinýho, že bych třeba, já nevím, 

jenom na ten Novej rok, na ten jeden den, třeba přijela, abych tady byla s nima, a to by bylo 

všechno.“ 

Asi nejvýznamnějším důvodem, proč je a pravděpodobně i nadále bude svátek udržován, je 

jeho provázanost s institucí rodiny. 

Informátor 3: „Víš, budu, budu to chtít dodržovat a to z důvodu, že to je takovej svaz rodiny, 

to drží tu rodinu spolu. Každá takováhle maličkost potom drží rodinu. … Ale budu chtít 

takovýhle ty věci dodržovat, aby to fungovalo, aby ta rodina držela spolu a nerozpadla se.“ 

Informátorka 6: „…je to hrozně hezký, podle mě, je to prostě rodina a rodina by se takových 

věcí měla držet podle mě.“ 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, co pro jednaapůltou generaci arménských migrantů 

žijících v Jihlavě znamená tradiční oslava Nového roku a zda je prostředkem jejich integrace 

do české společnosti. 

Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že oslava Nového roku je pro informátory klíčová 

především co se týče jejich vztahování se k rodině a dále k zemi původu, ke krajanům a 

k arménské kultuře a tradicím.  

Při oslavě dochází k (1) potvrzování vztahů v rámci užší i širší rodiny a následně v rámci 

arménské komunity žijící v Jihlavě, čímž dochází k budování sociálního okruhu, jímž jsou 

Arméni z velké části obklopeni (viz DURKHEIM in BUCHTA 2010), a k (2) udržování tradice 

odkazující k minulosti a k předkům (viz BLOCH in BUCHTA 2010). Prostřednictvím rituálu tak 

dochází k potvrzování výchozí kulturní a etnické identity migrantů (viz BUZALKA  in BUCHTA 

2010).  

V době, kdy informátoři a jejich rodiny přišli do České republiky, byla oslava Nového roku 

jednou z příležitostí (vedle např. oslav narozenin), kdy se v nelehkých počátcích setkávali 

s celou komunitou. Jedinci, kteří přijdou do cizí země, obvykle neznají její tradice a zvyky, 

takže minimálně na začátku – pokud mají kolem sebe i další krajany, s nimiž se mohou 

kontaktovat – vychází z tradic a zvyků, které si osvojili v zemi původu. U některých to 

přetrvá i do budoucna, jiní se naopak brzy zcela začlení do majoritní společnosti a od 

udržování svých zvyků upustí (RÁKOCZYOVÁ , TRBOLA 2009). Arménští migranti žijící 

v Jihlavě se nachází někde mezi těmito dvěma kulturními nabídkami. Některé ze svých tradic 

si uchovávají nezměněné (alespoň co se týče zásadních prvků a významů, které se k nim 

vztahují) a na jejich dodržování lpí, jiné pozměnili či upravili dle zvyků majoritní společnosti 

a některé zcela vypustili či začali slavit jiné. 

Určitě nelze říci, že by se jihlavská komunita uzavírala před okolním světem, před 

majoritní společností. Výpovědi informátorů potvrdily tezi uvedenou již na začátku této práce, 

totiž že Arméni jsou ve světě „známí svojí schopností rychle se začlenit do nového prostředí, 

a i přes zachování vlastních kulturních specifik, proniknout do uznávaných pozic v přijímající 

společnosti“ (KLVAŇOVÁ 2006:4,5), alespoň tedy v rámci jednaapůlté generace, na kterou 

jsem se ve svém výzkumu zaměřila a ptala se na názory a postoje jejích zástupců. 

Co se však týče pohledu na rituál jako na jeden z možných indikátorů integračních procesů 

menšiny (viz BITTNEROVÁ 1995), ukázalo se, že alespoň zatím se není možné do majoritní 
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společnosti skrze oslavu Nového roku integrovat. Existují různé jiné příležitosti (např. Vánoce 

či školní docházka a zaměstnání), které integraci umožňují, ale Nový rok mezi ně nepatří. 

Oslava tohoto svátku naopak představuje spíše nástroj posilující izolaci migrantů, jsou při ní 

prvotně posilovány vazby uvnitř komunity, což brání sociální integraci do majoritní 

společnosti. Arménská oslava má na rozdíl od české intimní charakter, a proto zůstává pro 

majoritní společnost uzavřena. 

Formálně odkazuje k arménské tradici především přání mezi aktéry na počátcích návštěv 

spojené s přípitkem a dále arménské pokrmy, hudba a činnosti, které jsou s ní spojené (např. 

tanec či zpěv). Jejich prostřednictvím je posilována kolektivní paměť účastníků oslavy (viz 

BUCHTA 2010). Z rozhovorů jsem však dospěla k přesvědčení, že pro informátory představují 

silvestrovská oslava a následné novoroční návštěvy především prostředek k potvrzování 

sociálního okruhu, k němuž dochází skrze společnou participaci na tomto rituálu.12 Jsou při 

tom posilovány vazby uvnitř skupiny, jejichž soudržnost a sounáležitost se tím upevňuje (viz 

DURKHEIM in BUCHTA 2010). Přestože jsou si arménská a paralelně probíhající česká oslava 

Nového roku co se týče formy velmi blízké,13 není v nich prostor pro společné sdílení, jelikož 

jsou naplněny zcela odlišnými hodnotami. 

Z rozhovorů je patrné, že mladí Arméni se nebrání zpřístupnění této své oslavy majoritní 

společnosti,14 brání jí však samotná logika rituálu, který je vázán především na blízkou a 

důvěrnou znalost lidí, kteří se oslavy účastní – jeho hlavními aktéry jsou rodinní příslušníci, 

přátelé a blízcí známí pocházející z Arménie, pro něž svátek nese stejné hodnoty a významy. 

Na základě výpovědí informátorů lze usuzovat, že arménská oslava Nového roku zůstane, i 

když pravděpodobně s určitými redukcemi a úpravami,15 zachována i do budoucnosti a bude 

tak i nadále jednou z důležitých spojnic, která migranty váže k zemi původu a naopak 

odděluje od země cílové. Lze však předpokládat, že s postupným začleňováním příslušníků 

majoritní společnosti jakožto pravděpodobných budoucích partnerů a partnerek informátorů 

do arménských rodin, bude postupně docházet ke stále větší redukci tradičních prvků a 

k postupnému splývání arménské oslavy s českou.

                                                           
12

 Usuzuji tak z naprosto rozdílného prostoru, který informátoři v rozhovorech věnovali popisu scénáře oslavy a 

návštěv (tomu co se děje na počátku a v průběhu) a důvodu, proč k oslavě dochází. 
13

 V obou případech jde o radostné setkání, při němž se aktéři scházejí s dalšími lidmi, baví se, zpívají, tančí, jedí 

a pijí. 
14

 Spíše naopak, mnohokrát deklarovali, že by byli rádi, kdyby se do oslav začali zapojovat i jejich čeští přátelé. 
15

 Informátory byla zmiňována např. možnost redukce doby trvání oslavy, množství připravovaných tradičních 

pokrmů či zařazení českých jídel do slavnostního menu, případně i společná oslava např. v restauraci bez 

následných návštěv. 
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Přílohy 

Příloha 1: Základní údaje o informátorech16 
 

      

Informátor  V ěk Studium Zaměstnání 
Období příchodu 
do 
Jihlavy   

Informátor 1 
24 
let 

Dálkové studium 
Obchodní zástupce 1993 – v 5 letech 

VŠ v Liberci 

Informátorka 2 
25 
let 

Prezenční 
studium – 1993 – v 6 letech 

VŠ v Jihlavě 

Informátor 3 
25 
let 

Dálkové studium 
Podnikatel 1993 – v 6 letech 

VŠ v Praze 

Informátorka 4 
24 
let 

Prezenční 
studium – 1993 – v 5 letech 

VŠ v Jihlavě 

Informátorka 5  
21 
let 

SŠ v Jihlavě  
(dokončena) 

Prodavačka v 
obchodě 1993 – ve 2 letech 

s oblečením 

Informátorka 6 
22 
let 

Prezenční 
studium – 1993 – ve 3 letech 

VŠ v Liberci 

Informátor 7 
22 
let 

Prezenční 
studium – 1994 – ve 4 letech 

VŠ v Praze 

Informátorka 8 
20 
let 

Prezenční 
studium – 1994 – ve 2 letech 

VŠ v Praze 

Informátor 9 
18 
let 

SŠ v Jihlavě  – 1995 – v 1 roce 

Informátorka 10 
20 
let 

Dálkové studium 
VŠ v Praze – 

2000 (od roku 1994 
v Polné – ve 2 letech) 

       

                                                           
16

 Pro dodržení etiky výzkumu jsou informátoři anonymizováni (žádný z nich na tom však výslovně netrval). 
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Příloha 2: Příbuzenský diagram části jihlavské komunity arménských migrantů 

s ohledem na informátory 

 

 


