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Abstrakt: 

Předmětem této mé bakalářské práce je teoreticko-empirická analýza vztahu mezi kulturou, etnicitou 

a etnickou identitou. Zvláštní pozornost bude věnována situaci cizinců žijících v odlišném kulturním 

kontextu a otázkám sociální klasifikace ve vztahu ke kulturním stereotypům a předsudkům. 

Pozornost také věnuji pojmům jako rasa, rasismus a nacionalismus, jako zvláštním a krajním 

vymezením vůči ostatním kulturám a etnickým skupinám. Cílem práce je přispět z kulturologického 

hlediska k problematice multikulturní komunikace s přihlédnutím ke specifikám bulharské a české 

kultury a přiblížit pojem „halfie“, pocházející od indicko- americké antropoložky Kirin Narayan. 

 

Klíčová slova: 

Kultura, kulturní identita, stereotypy, národ, etnická identita 
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Abstrakt: 

The subject of my work is theoretical and empirical analysis of the relationship between culture, 

ethnicity and ethnic identity. Particular attention will be paid to the situation of foreigners living in 

different cultural contexts and issues of social classification in relation to cultural stereotypes and 

prejudices. I devote attention to concepts such as race, racism and nationalism, as a special and 

extreme definition to other cultures and ethnic groups. The aim is to contribute to the terms of 

culturological multicultural communication issues with regard to the specifics of the Bulgarian and 

Czech culture and bring the concept of "halfie", descended from the Indo-American anthropologist 

Kirin Narayan. 

Keywords: 

Culture, cultural identity, stereotypes, nation, ethnic identity
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1. ÚVOD 

Mim nyní začal rozkládat výletní deku a mne se okamžitě zmocnil starý zmatek. Buď rozkládal 

výletní deku, anebo dojil malou kozu. Pak si velmi složitě zouval boty, až na to, že si nejsem 

jistý, jestli to byly jeho boty, protože jednu z nich vypil a druhou poslal poštou do Pittsburghu. 

Woody Allen o pantomimě 

Tímto citátem chci poukázat na to, že často, aniž bychom si to uvědomovali, se snažíme to, 

co vidíme, si nějakým způsobem vysvětlit a následně zařadit do námi vytvořených nebo nám 

známých kategorií. Často si však to, na co se díváme, interpretujeme mylně. Jsme zmateni, 

protože nevíme, kam všechna ta gesta, emoce či mimika patří a co to znamená.  Tou nejlepší 

cestou je nesnažit se zařazovat „ty druhé“ do našich kategorií, ale dívat se na ně v souladu 

s kulturou, kterou poznáváme. Ke zpracování tématu této bakalářské práce mě inspiruje můj 

vlastní život. Jako dcera Bulhara a Češky velmi vnímám otázky etnicity, etnické příslušnosti, 

národnosti a vlastní identity ve smyslu zařazení sebe sama. Kdo jsem a kam patřím? A mám o 

sobě mluvit jako o Bulharce, nebo o Češce? A co když cítím oboje? A mohla bych patřit ještě i 

k jinému, třetímu etniku? 

V dětství mě tyto otázky nechávaly chladnou, prostě jsem trávila každé prázdniny 

v Bulharsku a přes rok byla v Čechách. Každá cesta tam a zase zpátky ve mně sice 

zanechávala silný otisk stesku, ale to se možná děje více dětem, které odjíždějí „z prázdnin“. 

Nyní, když už jsem dospělá, se čím dál více ptám, kdo jsem a kam patřím. Když jsem 

v Bulharsku, místní si mě pletou se Švédkou či Ruskou. V Čechách kvůli údajnému 

temperamentu patřím pod nálepku horkokrevné jižanky, ačkoliv na to prý nevypadám. 

Ve Španělsku mě jeden Brit a Portugalec tipovali na Řekyni nebo Polku. Mně však přišlo, že 

díky angličtině mě Španělé vnímají spíše jako Američanku. Nicméně stesk po Bulharsku mi 

zůstal dodnes a vždy, když se tam vracím, mám pocit, že jsem zase našla kousek sama sebe. 

Tak je to do chvíle, než se mi začne stýskat po Čechách. 
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1.1 Cíl 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit širšímu okolí onen pocit „rozdvojení“ mezi více kultur. 

Jaké je to být „halfie“. A definovat, nebo se pokusit alespoň „dešifrovat“ řadu pojmů, které 

se ke kultuře vážou. Doufám, že tím i lépe pochopím svou vlastní identitu. Zároveň mě 

zajímá, co si Bulhaři myslí o sobě samých a o Češích. Proto použiji kvalitativní dotazníkové 

šetření s projekční kresbou.  Vysvětlím pojmy jako etnicita, etnická identita, národ, 

multikulturalita, nacionalismus aj. V neposlední řadě chci v této práci přiblížit Bulharsko tak, 

jak ho vnímám já. Nemapuji však historii česko-bulharských vztahů ani život bulharských 

imigrantů. Zaměřila jsem se především na stereotypy jak vlastní tak „cizí“ kultury. 

 

1.2  Dotazník 

Dotazníkové šetření jsem v této práci provedla za účelem zodpovězení otázek spojených 

s vnímáním sebe sama jako příslušníka etnické skupiny či národa s ohledem na původ 

jednotlivců. Dále mě zajímaly předsudky, heterosterotypy ve vztahu k české kultuře a 

autostereotypy ve vztahu k bulharské kultuře, která je vlastní všem respondentům. Jde o 

kvalitativní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 13 respondentů z různých částí 

Bulharska – Ruse, Sofie, Primorska a Varny. Doplňují to i dva Bulhaři žijící v Praze a jeden 

respondent žijící v Řecku, konkrétně na ostrově Thassos. Využila jsem svého třítýdenního 

pobytu na Balkáně, kde jsem svou práci připravovala (mimo jiné), abych mohla provést 

dotazníkové šetření s projekční kresbou přímo mezi obyvateli Bulharska a v případě jednoho 

respondenta dokonce i Řecka. Dotazník je tvořen z 9 otevřených otázek a 2 uzavřených, 

přičemž ta poslední je spíše doplňující. S vedoucím mé bakalářské práce Václavem Soukupem 

jsme k dotazníku přidali i tzv. projekční kresbu. Chtěla jsem, aby respondenti nakreslili vždy 

typického Bulhara, Bulharku a typického Čecha a Češku. Někteří lidé mě od toho zrazovali 

s tím, že spousta lidí neumí kreslit lidské postavy nebo nebude chtít kreslit. Když jsem dávala 

dotazník v bulharštině ke korektuře svému bulharskému kamarádovi, poradil mi napsat 

místo „nakreslete“ sloveso „zobrazte“. Věděl, o čem mluví. Hned první respondent mi 

„kupodivu“ řekl, že kreslit neumí. Poté, co jsem mu však vysvětlila, že mi skutečně nejde o 

celistvý výtvarný počin, ale o pouhé znázornění toho, co je podle něj typické pro Čechy nebo 

Bulhary, nadšeně se rozkreslil. Během toho jsem se respondenta ptala na otázky spojené 

právě se vznikající kresbou a dělala si poznámky, které najdete v příloze. Všechny dotazníky 
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v jejich originální verzi přikládám též do přílohy. Všechny dotazníky kromě jednoho jsou 

psány v bulharštině. K některým slovům například v tabulce, do níž jsou zaneseny odpovědi 

respondentů, přidávám jejich bulharské znění napsané latinkou a jejich originální verzi 

v cyrilici. 

Jedním z cílů dotazníkového šetření bylo zjistit, zda se respondenti skutečně cítí jako 

Bulhaři. Ptala jsem se tedy na to, k jaké etnické skupině by se přiřadili, na jejich občanství, na 

to, kde žijí či kde by chtěli žít. Vytyčila jsem si několik cílů dotazníku: 

 

1) Zdali se skutečně cítí jako Bulhaři. Člověk může mít občanství jedné země a cítit se 

být příslušníkem jiného národa či etnické skupiny. 

 

2) Jestli chtějí v Bulharsku žít. Bulharsko zaznamenalo v posledních letech velkou vlnu 

emigrace, a to především mladých lidí. A kvůli nepříznivé ekonomické a sociální 

situaci prochází zejména starší generace důchodců velkou deziluzí. 

 

3) Zajímal mě jejich názor na Čechy. Vzhledem k tomu, že za komunistického režimu 

patřilo Bulharsko mezi země, kam se smělo jezdit, byla zde spousta českých turistů. 

Starší generace si jej velmi dobře pamatuje. V dnešní době Bulharsko opět zažívá 

rozkvět turismu, takže i mladá generace se často seznamuje s Čechy, nehledě na to, 

že Praha je mezi Bulhary velmi známá a oblíbená destinace. Tato otázka částečně 

směřuje i k předsudkům a stereotypům. 

 

4) Zajímalo mě, co si myslí, že si Češi mohou myslet o Bulharsku. I v tomto případě 

jsem očekávala, že narazím na stereotypy či předsudky. 
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2. NEJSME TU SAMI 

„Nejsme tu sami“. Věta hojně používaná v kombinaci se zjevením mimozemské civilizace. 

Dovolila jsem si ji nyní použít jinak. Nejsme tu sami – není tu pouze naše rodina, naše 

společnost, naše kultura, tradice, zvyky a náš jazyk. Na celém světě dnes žije přes šest miliard 

lidí, bezpočet etnik a každé z nich má svá specifika. Stále více stoupá migrace a díky rozvoji 

informačních technologií dnes máme svět doslova na dlani. V rámci euroamerické, potažmo i 

asijské civilizace, můžeme kontaktovat téměř kohokoliv. V případě méně vyspělých 

kontinentů máme k dispozici alespoň detailní satelitní snímky. Informační technologie navíc 

přinášejí velmi jednoduché možnosti jak najít práci v zahraničí. „Jan Průcha se k tomu 

vyjadřuje takto:“  

Dnes téměř neexistuje země či stát, v němž by žili příslušníci pouze jednoho etnika. 

Naopak, ve většině zemí Evropy i jiných kontinentů žijí multientnické společnosti, tj. 

takové populace, které jsou tvořeny příslušníky dvou nebo více etnik, rasových, 

náboženských či jazykových skupin, s více či méně odlišnou kulturou (Průcha, 2004, s. 

22).   

V dnešním světě máme jedinečnou možnost cestovat a poznávat různé kultury – 

ovšem pokud jde o poznávání kultur, někdy ani není třeba jezdit daleko. Když se rozhlédnete 

například v Praze, máte mnoho různých etnik doslova na „dosah ruky“. I zde je totiž můžete 

vidět s jejich kulturními návyky. 

 

2.1 Zařazení člověka do kultury 

Potřeba patřit k určitému etniku či národu, kultuře či zemi, ze které pocházíme, se může ve 

21. století zdát nepodstatná, zvlášť když vezmeme v úvahu globalizaci a čím dál tím více se 

rozšiřující multikulturalitu. Avšak to, odkud pocházíme, nás nějakým způsobem vnitřně utváří 

a formuje (jsou to zvyky, tradice, naše postoje, hodnotový žebříček, to jak vnímáme svět 

atd.), a nemusíme si to zrovna uvědomovat. 

Mám okolo sebe spoustu lidí, kteří pocházejí z nějaké „cizí“ země, žijí již delší dobu v České 

republice, a přesto nepřestali být cizinci. Někteří se odmítli naučit česky a odmítají české 

tradice a zvyky. Jiní se přizpůsobili na té nejnutnější úrovni, avšak stále dodržují především 

tradice země svého původu. A někteří (jako například můj otec) mluví plynule a bez přízvuku 

česky i bulharsky, dodržují české i některé bulharské tradice, avšak zdůrazňují svůj původ a 
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jsou na něj patřičně hrdí. A právě zde se ukazuje, na kolik je silný jejich pocit sounáležitosti 

k určité kultuře. Někdy je to silné vlastenectví, jindy třeba jen jakýsi vnitřní pocit, něco, co 

člověku svírá srdce při pohledu na artefakty nebo kulturní atributy země svého původu. 

Spousta přistěhovalců žijících v Česku odešla ze své země například kvůli nepříznivé politické 

situaci, kvůli nedostatku pracovních pozic, zavezli je sem rodiče nebo odešli dobrovolně 

zkusit něco nového. Ale stále zůstávají ať už malou nebo velkou částí sebe sama „rozervaní“ 

mezi dvě kultury.  Eriksen (2008) popisuje stav, ve kterém se ocitají přistěhovalci. Podle něj 

panuje rozšířený názor, že přistěhovalci často „žijí ve dvou světech“ a střídají různé kulturní 

kódy. Ve vztahu k hostitelské populaci někdy možná vůbec nezdůrazňují svou etnickou 

identitu, ale ve styku se soukmenovci ji možná zdůrazňují až příliš.  Jiný pohled se soustředí 

spíše na sociální a kulturní změnu. Naznačuje, že pákistánská identita v Anglii nutně znamená 

něco jiného než Pákistánská identita v Pákistánu. V jistém ohledu jsou tito přistěhovalci 

„anglizováni“, ale v jiném ohledu možná zcela uvědoměle pracují na posílení své kulturní 

identity. 

Návštěvníci cizí země, dočasně pracující v cizí zemi nebo přistěhovalci procházejí 

několika fázemi během svého pobytu. Začíná to příchodem cizince do nového kulturního 

prostředí. Vždy si s sebou neseme nějaké hodnoty, zakořeněné v naší kultuře. „Hodnoty byly 

osvojeny tak časně v našich životech, že většina z nich zůstává mimo naše vědomí. To 

znamená, že jejich nositelé si jich nejsou vědomi, a proto o nich nelze diskutovat, ani je člověk 

z vnějšku nemůže přímo pozorovat“ (Hofstede, 2007, s. 19). To, že existují lze odvodit z toho, 

jak různí lidé v různých situacích a za různých okolností jednají. A většinou je to tak, že „cití“ 

nebo „vědí“ co je správné v dané situaci udělat. Avšak lidé z odlišné nebo nové kultury 

mohou mít hodnoty jiné a právě rozpoznat ty hodnoty a naučit se chovat v souladu s nimi, je 

často velmi obtížné. Mohu uvést příklad ze svého života. V České republice jsem v městské 

hromadné dopravě naučená uvolnit místo k sezení především důchodcům. Tak to dělám už 

„přirozeně“a přijde mi nevhodné, když vidím, že nějaký můj vrstevník nepustí babičku stojící 

nad ním. Když jsem se vezla tramvají nebo trolejbusem v Sofii, hlavním městě Bulharska, 

téměř nikdo staré lidi sednout nepouštěl. Ba dokonce někteří důchodci si sednout odmítli, 

ačkoliv jsem je k tomu vyzvala a místo k sezení jim uvolnila. Nejde pouze o činnost, která by 

se v jistém smyslu dala též nazvat rituálem, tedy uvolnit staršímu místo, ale především o 

projev úcty. Nebo spíše o jeden ze způsobů, jak úctu ke starším projevit. 
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Hofstede (2007) dále rozebírá stav, ve kterém se ocitá návštěvník cizí země. V podstatě se 

v jistém smyslu návštěvník vrací do duševního stavu dítěte, kdy se musí vše učit znovu. Což 

někdy vede k pocitu rozhořčení, bezmoci či nepřátelství k novému prostředí. Podle něj 

existují 4 fáze pobytu, ve kterých se přistěhovalec ocitá. Fáze 1 je obvykle krátké období 

nadšení. Poznáváme novou zemi, líbí se nám, procházíme vzrušením z cestování. Pak přichází 

fáze druhá, což je období kulturního šoku, která trvá vždy různě dlouho. Zde tedy začíná 

skutečný život v novém prostředí, který můžeme nazvat postupnou enkulturací. Budeme li se 

držet Hofstedeho myšlenky, že návštěvník cizí země či přistěhovalec se navrací do duševního 

stavu dítěte, pak je to právě enkulturační proces, během kterého se člověk stává 

příslušníkem určité kultury. Velmi záleží na tom, jak moc se imigranti přizpůsobí kulturním 

normám hostitelské země a na základě toho, jak moc usilují o zachování tradic (Průcha 

2004). Václav Soukup proces enkulturace charakterizuje jako „proces včlenění jedince do 

kultury, který zahrnuje osvojení artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí sdílených členy 

dané společnosti“ (Soukup, 2005, s. 637). Každá kultura se tím liší. A příkladů je opravdu 

hodně. V Bulharsku je například velmi běžné, že vám člověk, který vás nezná, nikdy vás 

neviděl, nemusí být starší než vy, tyká. Zatímco v ČR je tykání, pokud se s tím daným 

člověkem neznáte nebo vám zrovna nenabídl tykání, považováno za neslušné. Podobné je to 

i s opisováním ve školách. Zatímco v ČR je to sice neslušné, v Irsku a Americe už je to 

považováno za hluboce nemorální a ponižující (Šišková, ed.,1998). 

Ačkoliv sama žiji celý život v Praze, občas během svých cest (zejména do Bulharska) 

zažívám pocit méněcennosti, především díky tomu, že tím, že tam nežiji a neznám absolutně 

všechny aspekty dané kultury. Tento stav by se v jistém ohledu dal připodobnit k tomu, co 

zažívají například imigranti. Do takové situace se může dostat i antropolog provádějící 

dlouhodobý výzkum v nějaké cizí zemi. Při včleňování imigrantů do populace hostitelských 

zemí existuje problém akulturace, integrace, etnických postojů a stereotypů. Průcha uvádí, 

že tyto problémy zasahují do každodenního života přistěhovalců jako například v lékařské 

péči. „Medicína začala uznávat, že v péči o pacienty hrají významnou roli také kulturní, 

etnické a náboženské faktory. Je to dáno tím, že hodnoty týkající se zdraví, jeho ochrany, 

nemocí a způsobů léčby jsou dosti variabilní v jednotlivých kulturních skupinách“ (Průcha, 

2004, s. 23). Fáze 3, akulturace, nastává tehdy, když se návštěvník pomalu naučí žít v nových 

podmínkách, přijme některé místní hodnoty, jeho sebedůvěra stoupá a pomalu se integruje 
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do nové sociální sítě. Podle Murphyho nastává akulturace tehdy, „když mezi dvěma nebo více 

společnostmi dochází k přímému a dlouhotrvajícímu vzájemnému kontaktu. Vzhledem 

k tomu, že téměř všechny skupiny, až na několik výjimek, takový kontakt mají, můžeme jej 

považovat za obecný faktor společenského života, nikoliv za zvláštní situaci“ (Murphy, 2008, 

s. 207). Například na Balkáně vznikalo a vzniká mnoho konfliktů spojených právě s akulturací. 

Podle Průchy (2004) dochází v současnosti a docházelo v historii k velkému množství 

akulturačních procesů, s nimiž jsou spojeny osudy i tragédie různých národů, etnik a kmenů.  

Fázi 4 Hofstede (2007) popisuje jako moment, kdy je konečně opět nalezen stálý stav mysli. 

Může být, ve srovnání s domovem, negativní, například když se návštěvník cítí i nadále cizí a 

odmítaný. Může být stejně dobrý. V tomto případě lze návštěvníka považovat za 

bikulturního, tedy adaptovaného na nové, stejně jako na své původní domovské podmínky. 

Stav mysli může být dokonce lepší, v tomto případě se návštěvník „stal domorodcem“- je 

nyní ještě víc Římanem než Římané.  

Existuje také „kulturní šok naruby“, který zažívají přistěhovalci po návratu domů, kdy zjišťují, 

že už do země svého původu nepatří a někdy tak emigrují podruhé, natrvalo.  

 

3. NA PŮLI CESTY ANEB JSEM HALFIE 

Pocity či fáze pobytu návštěvníků cizí země v této práci zmiňuji proto, že jednak se čas od 

času ocitám v pozici návštěvníka a také především proto, že jsem dítě přistěhovalce. To 

znamená, že můj otec, jakožto Bulhar (dnes již plně bikulturní) si sám prošel těmito fázemi a 

zároveň předává „cosi“ svým dětem. Antropoložka Kirin Narayan o nás mluví jako o „halfies“ 

– tedy lidé se smíšeným původem. Nejenže spousta přistěhovalců zažívá pocit 

„rozdvojenosti“ mezi dvě kultury, ale právě děti těchto lidí jsou ty, jejichž původ není 

ohraničen jen jednou zemí či kulturou. Matka Kirin Narayan je Američanka s německými 

kořeny a otec Ind. Sama Narayan se občas cítí jako typická Indka a občas jako Američanka, 

záleží na tom, kde je a v jaké situaci se nachází. Její matka žije v Indii dvě třetiny svého života. 

Je to tedy Indka, nebo stále Američanka? Být „halfie“ je podle Kirin Narayan nápomocné 

například při antropologickém výzkumu. Spousta antropologů zkoumá kultury kdesi mimo 

zemi svého původu. Halfie patří mezi tzv. domorodce (v lepším případě mezi domorodce ve 

více zemích) může zkoumat jednu ze zemí svého původu více do hloubky (Narayan, 1993).  
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Otázka původu či zařazení člověka do určité etnické skupiny je důležitá v oficiálních 

dokumentech a podle mého názoru především víc pro okolí než pro ty, kteří skutečnými 

halfies jsou. Mohu-li hovořit sama za sebe, vyhovují mi obě kultury, česká i bulharská, a líbí 

se mi, že je mohu libovolně „navštěvovat“ a zase je opouštět, aniž bych se při tom zabývala 

vlastenectvím, kategorizací či stereotypizací. Navzdory tomu se celý život v Bulharsku 

setkávám s neustálými otázkami ohledně mého původu. Nehledě na to, že máte-li v pase 

napsanou českou národnost, pro mnoho lidí znamenáte Češku. Často ze strany Bulharů 

narážím na závěr, že jako „oni“ nevypadám a jako „oni“ nejsem. Přitom když vezmeme 

v úvahu poměrně pestrou škálu etnik, která se v Bulharsku vystřídala a která se zde 

momentálně nachází, zjistíme, že něco jako typický Bulhar neexistuje. Dominantním etnikem 

země jsou Bulhaři slovanského původu, ovlivnění etnogeneticky i turkickým etnickým 

substrátem (povolžští Bulhaři, později Turci). Velmi významnou a početnou národnostní 

menšinu tvoří právě Turci, sídlící především ve východních oblastech země. Jako další 

menšiny Šatava uvádí Aromuny, Gagauzy, Karakačany, Nogajce, Armény, Čechy, Rumuny, 

Rusy, Řeky, Slováky, Tatary, Turky, Romy, Židy, Makedonce a Pomany, přičemž autor vychází 

především z osídlování v 19. století (Šatava, 1994). Neexistuje tedy reálný důvod k představě 

Bulhara jako tmavovlasého, chlupatého a svalnatého muže, který je líný a od rána do večera 

jenom jí a pije. To samé platí i o Bulharkách. Nejsou to jen temperamentní hlasité snědé 

ženy. Je například pravda, že spousta z nich skutečně má opálenější kůži (a ony si na tomto 

faktu dávají záležet), ale opět existuje nesčetně výjimek. Bulharka může být světlejší pleti i 

blonďatá.  Musíme ale přihlížet k tomu, že v létě bývá v Bulharsku daleko slunněji než 

v České republice a díky Černému moři mohou místní z vnitrozemí jezdit (místo chalupy) 

třeba jen na víkend do nějakého přímořského městečka. A různých okolností i vyjímek je 

nekonečně mnoho. 

V bulharštině se potřeba zařadit „ty druhé“ do nějakých kategorií projevuje v opozici 

se slovním spojením „nie bulgari“ (ние българи), což znamená „my Bulhaři“. A toto slovní 

spojení se používá velmi často a téměř všemi věkovými kategoriemi. Dalším slovním 

spojením je „nie sme si tuka“ (ние сме си тука), což znamená doslova „my jsme si tady“. 

Důležité je to „si“, protože právě tím se vyjadřuje ona spokojenost nebo spíše spřízněnost 

s vlastní situací či etnikem. To stejné můžeme sledovat na hokejových či fotbalových 
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zápasech při fandění (nejenom) českých fanoušků. Hovoří se pak o „našem vítězství“, „my 

Češi“. Ale situací, kdy se identifikujeme se zemí svého původu, je samozřejmě mnohem víc.  

 

  3.1 Kultura  

Přikláním se k závěru, že je to právě kultura, která nás v dnešním světě determinuje a 

ovlivňuje více než cokoliv jiného. Jsme jejími tvůrci, a zároveň jsme jí ovlivňováni aneb 

„kultura plodí kulturu“(Hofstede, 2007, s. 18). Podle Murphyho „je kultura celistvý systém 

významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které 

prostřednictvím socializace předávají dalším generacím “ (Murphy, 2008, s. 32). 

A podle Václava Soukupa „je kultura systém artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí 

sdílených a předávaných členy určité společnosti“ (Soukup, 2005, s. 640). 

Jisté je, že už se rodíme do určité kultury. Kulturu země nebo zemí, ve kterých žijeme, 

si osvojujeme v průběhu celoživotních procesů socializace a enkulturace. 

Zajímavě pojal tento pojem Hofstede (2007), který chápe kulturu jako mentální program. 

„Kultura pozůstává v nepsaných pravidlech sociálního ovlivňování. Je to kolektivní 

programování mysli, které odlišuje příslušníky jedné skupiny nebo kategorie od druhých“ 

(Hofstede, 2007, s. 14). Kulturu se učíme, není nám vrozená. Existuje však rozpor mezi 

kulturní a biologickou determinací, tedy tím, co je nám vrozené a co už ne. Mohli bychom 

takto proti sobě postavit lidskou přirozenost, která podle Hofstedeho (2007) představuje 

univerzální úroveň lidského mentálního softwaru a kulturu.  Lidská přirozenost je vrozená, 

založená v genech. Je to schopnost člověka pociťovat lásku, hněv, zlobu, strach, radost, 

smutek, hanbu, potřeba sdružovat se s druhými apod. Ovšem to, co člověk se svými pocity 

udělá, jak je vyjádří, to už je práce kultury. Do hry navíc vstupuje také osobnost člověka, 

která je vždy jedinečná, nepodobná nikomu druhému. Osobnost je tedy do jisté míry 

ovlivněna geny a kulturním prostředím, ale nadále zůstává velké místo právě pro její 

jedinečnost.  

3.2 Kulturní vzorce 

Ve Velkém sociologickém slovníku je kulturní vzorec definován jako„systém forem chování, 

hodnot a norem charakteristický pro danou společnost, který je obecně přejímán a 

napodobován, vstupuje do procesu socializace jedinců, reprodukuje se v kulturních výtvorech 
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a stabilizuje se ve zvycích a obyčejích“ (Maříková a další, 1996, s. 1420-1421). Ve Španělsku je 

například zvykem odhodit ubrousek, jímž jsme si otřeli ústa, na zem. A ty nejlepší restaurace 

se mohou pyšnit nejvíce poházenými ubrousky na zemi. Tento zvyk se mi zdál, před 

navštívením Španělska, zvláštní. Avšak po mém pobytu v Madridu jsem pochopila, že na tom 

skutečně nic zvláštního není, neboť je to zvyk zakořeněný ve španělské společnosti a nikdo 

tomu nevěnuje pozornost. Ovšem například z hlediska komparace s českými restauracemi, 

kde bychom byli za toto „odhození“ považováni za neslušné hosty, to zajímavé je. Doplním 

jen, že o tomto zvyku jsem se poprvé dozvěděla od mé učitelky španělštiny a poté jsem se 

s ním setkala v Madridu a následně i v Toledu. Nepopírám však, že v dalších autonomních 

oblastech Španělska je tomu jinak a tento zvyk může jinde naprosto chybět. Mohu- li použít 

ještě jednu souhrnnou definici, vybrala jsem si tu podle Václava Soukupa, podle nějž „ jsou 

kulturní vzorce naučená a závazná schémata pro jednání ve standardní situaci navenek 

vystupující v podobě obyčejů, mravů, zákonů a tabu“ (Soukup, 2005, s. 644). Podle Průchy 

(2004) mají reprodukční charakter a jsou předávány z generace na generaci v procesu 

transmise kultury. 

Teorii kulturních vzorců vyvinula americká antropoložka Ruth Benedictová například 

v knize Chryzantéma a meč. Benedictová čerpala ze sekundárních pramenů, protože v době, 

kdy vznikal výzkum, tedy za druhé světové války, autorka nemohla být přímo v terénu. Avšak 

právě za tuto knihu je často kritizována, například Průcha (2004) uvádí, že „dílo bylo plodem 

autorčina úsilí podpořit americké válečné tažení… Benedictová spolu s několika dalšími byla 

autorem několika stereotypů o Japoncích, které vyvrátily pozdější výzkumy o Japonsku“        

(s. 48).  

A právě stereotypizace je poměrně hodně rozšířená, protože jako lidé máme tendenci 

přiřazovat určité vlastnosti k určitým národům a ty pak pokládat za platné. V analýze, kterou 

provádím v této bakalářské práci, se ptám například na typické vlastnosti Bulhara. Právě 

slovo „typické“ jde často ruku v ruce se stereotypizací. Několikrát se mi stalo před odjezdem 

do zahraničí, že mě lidé okolo varovali, že například Španělé jsou hluční nebo že Francouzi 

jsou arogantní, Chorvati dotěrní k blondýnkám atd. Zatím se mi žádná z uvedených vlastností 

nepotvrdila. 

Abychom se vyvarovali stereotypizace, etnocentrismu či jiných nevhodně uchopených 

pohledů na jiné kultury, můžeme zvolit cestu kulturního relativismu. Pro kulturní 
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antropology je tato cesta podle mého názoru cestou jedinou a nejsprávnější. Václav Soukup 

definoval kulturní relativismus jako „teoreticko- metodologický přístup ke studiu kulturních 

jevů předpokládající, že jednotlivé kultury představují jedinečné a neopakovatelné 

sociokulturní systémy, které je možné popsat a pochopit pouze v kontextu jejich vlastních 

hodnot, norem a idejí“ (Soukup, 2005, s. 642). Opačným a nesprávným přístupem je 

etnocentrismus, což je tendence poznávat, hodnotit a interpretovat okolní svět pouze 

z perspektivy kultury vlastního etnického společenství (Průcha, 2004). 

 Podle mě je důležité k jakékoliv kultuře přistupovat tak, jako by byla jedinečná, neboť 

každá kultura skutečně jedinečná je. Možná, že seznámit se s kulturou ve Španělsku bude 

pro české antropology jednodušší, především z hlediska geografické dostupnosti a jazyka, 

který je přece jen více znám než například ten (jeden z mnoha) na Papui Nové Guinei. Avšak 

například Martin Soukup (a mnoho dalších antropologů) je příkladem toho, že nám vzdálené 

kultury zkoumat lze, a to dle zásad kulturního relativismu. Kirin Narayan (1993) dokonce 

píše, že právě „halfies“ mají tu výhodu, že mohou zkusit do hloubky zkoumat jednu z kultur, 

do které patří nebo vytvořit komparaci kultur.  „Halfies“ si mohou možná lépe všimnout či 

uvědomit některé obvyklé vlastnosti dané společnosti, neboť to, že vyrůstají v bikulturním 

prostředí jim umožňuje měnit nebo kombinovat více pohledů na jeden svět. 

 

 

4.  JAZYK A ETNICKÁ PŘÍSLUŠNOST 

Často jedním z nejvíce rozlišovacích znaků etnik je právě jazyk. Je to prostředek přenosu 

kultury. Slova jsou však také prostředky, které nás omezují. Naše myšlení je ovlivňováno 

kategoriemi, pro které máme v našem jazyce slova a má- li být dosaženo hlubšího 

porozumění, je třeba ovládat cizí jazyk dobře tak, abychom mohli plně vyjádřit své myšlenky 

a pochopit myšlenky „těch druhých“.  V interkulturních kontaktech mají výhodu právě 

„halfies“ a lidé pocházející ze zemí, kde se mluví více jazyky (Belgie), neboť „je vyzkoušeno, že 

kdo mluví více jazyky než jedním jazykem, snadněji si osvojuje jazyky další“ (Hofstede, 2007, 

s. 247). 

Jak jsem již naznačila, pomocí jazyka se uchovává kultura daného etnika a předává se 

dál dalším generacím. „Murphy se k otázce jazyka a kultury vyjadřuje takto:“ 
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Jazyk je centrální součástí kultury, jádrem všech symbolických systémů. Jazykové 

symboly jsou sluchové znaky, jimž byly přiděleny abstraktní významy, které potom sdílí 

členové určité jazykové komunity. Je nezbytný pro všechny společnosti a pro vývoj 

kultury. Slouží také k označení toho, kdo jsme, protože to jakým jazykem, a často i 

jakým způsobem, mluvíme, je prvotním znakem naší sociální identity (Murphy, 2008, s. 

38). 

Jazyk je pak podle Průchy (2004) základním znakem etnicity. Znalost určitého jazyka je 

vnějším symbolem toho, kdo a co jsme zač – jsme-li Francouzi, Arabové, Američané, 

Navahové či příslušníci jedné z oněch dalších tří tisíc žijících národností, etnických enkláv či 

kmenů, které mluví vlastním jazykem. V rámci těchto jazyků existují různá nářečí a přízvuky, 

jež se liší podle životního a sociálního postavení jednotlivce (Murphy, 2008). Jazyků je na 

světě nespočetně mnoho a často jsou spojovány s etnicitou, jako hlavním znakem. Bohužel, 

spousta jazyků, stejně tak jako etnik mizí nebo již vymizela zcela. Šatava (2005) se k této 

problematice nestaví optimisticky neboť tvrdí, že pokud jde o jazyky světa, lze předpokládat, 

že převážná část z nich nepřetrvá v aktivním užití ani do druhé poloviny 21. století. Lze se pak 

ptát právě na analogii jazyka a etnicity, jestli zmizením jazyka mizí i ona a jestli s tím jde ruku 

v ruce i zmizení celé kultury. 

 Mám zkušenost s tím, že ovládat dobře cizí jazyk je velmi důležité. A to nejen z hlediska 

komunikace, ale zároveň v sobě jazyk uchovává různé kulturní kódy a narativní složku 

kultury. Můj otec je Bulhar, avšak na mě a mou sestru mluví (až na pár výjimek) výhradně 

česky. Já jsem se bulharsky naučila pouze podle poslechu. Když jsem byla malá, nijak 

nevadilo, že umím jen pár slovíček a zcela neovládám gramatiku (avšak rozuměla jsem velmi 

dobře), neměla jsem takovou potřebu mluvit a sdělovat své dojmy, pocity, vytvářet složitější 

myšlenky. Avšak během dospívání mi bylo mnohokrát nemile naznačeno, že neumím dobře 

jazyk, a jak je to možné, když je otec Bulhar. A dodnes mi spousta lidí, když slyší můj přízvuk 

a vidí blonďaté vlasy, nevěří, že mám i bulharské kořeny. 

 Navíc, když člověk neovládá dobře cizí jazyk, často se stane, že řekne něco špatně, 

nevhodně nebo neporozumí dobře dané situaci. Pokud pocházíte z ne příliš hlučně se 

projevující rodiny či kultury, možná by vás zarazila třeba i běžná bulharská večeře. 

Neporozumíte-li slovům a gestům, můžete často získat pocit, že se dohadují a křičí na sebe 

a že snad něco není v pořádku. Avšak skutečnost bývá často velmi odlišná. „Při komunikaci 
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s lidmi pocházejícími z odlišného kulturního prostředí se zvyšuje pravděpodobnost vzniku 

nedorozumění a konfliktů. Některé mohou souviset s nedostatečným zvládnutím 

komunikačního jazyka“ (Šišková,ed., 1998, s. 38).  Navíc když vás někdo při vašich pokusech 

rozmluvit se a skutečně začít komunikovat při každé větě opraví, dostaví se pocit 

méněcennosti, negace a apatie. Ať už je to jakýkoliv jazyk, je to prostředek k vyjádření sebe 

sama a zároveň se pomocí něj konfrontujeme s okolním světem. 

 V jazyce se rovněž odráží spousta emocí, postojů a hodnot důležitých pro danou kulturu. 

V neposlední řadě je spousta výrazů určitých jazyků do češtiny nepřeložitelná. A nejde pouze 

o jazyk, ale i o gesta či tón hlasu. „Těžší než porozumět slovům, je porozumět významu, který 

se za nimi skrývá, tzv. metakomunikaci, projevující se v gestech, tónu hlasu a celkovém 

komunikačním kontextu“(Šišková, ed., 1998, s. 34). Ovládat další jazyk než svůj mateřský je 

cestou k tomu, aby vás akceptovali „ti druzí“. Tato situace však vzniká i v rámci jedné kultury 

a jednoho jazyka ve formách nářečí a slangů. Například konflikt Brno-Praha se v jisté míře 

zakládá i na jazykových problémech. Napadá mě příklad poměrně běžně zkušenosti, a to, 

když vejdeme do obchodu se snowboardovým a „skateovým“ zbožím a pozdravme „dobrý 

den“. A můžete být oblečeni sebevíc jako jeden z nich, ale tímto pozdravem jste určili, že 

rozhodně jedním z nich nejste. Jazyková nedorozumění se stávají, když například jedete na 

dovolenou do zahraničí, máte práci spojenou s navštěvováním cizích zemí či komunikací 

s cizinci, antropologům při jejich výzkumech či imigrantům. Zkrátka jazyk nám pomáhá být 

tím, čím jsme nebo čím chceme být mezi těmi, v jejichž přítomnosti se chceme ocitnout. 

Navíc Hofstede (2007) tvrdí, že bez znalosti jazyka přichází člověk o subtilnější prvky kultury. 

Nezbývá mu, než zůstat v pozici outsidera. Jedním z oněch subtilních prvků je humor. Co je 

považováno za směšné se samozřejmě kulturu od kultury liší. Například pověstný suchý 

anglický humor, či český sarkasmus a ironie. Pokud o nějakém národu řekneme, že nemá 

smysl pro humor, nemusí to tak být. Mají jiný smysl pro humor. Každý cestovatel by měl 

vědět, že při setkávání kultur jsou vtipy a ironie tabu, alespoň pokud si není jistý, co je a co 

není v dané kultuře považováno za humorné. 
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4.1 ETNICITA 

Lidé si začínají uvědomovat svou kulturu, když stojí na jejích hranicích, když se setkají s jinými 

kulturami, když pochopí, že některé věci jdou dělat i jinak, nebo když začnou vnímat rozpory 

ve své vlastní kultuře.  

                                                                                            Anthony P. Cohen 

V této podkapitole se věnuji pojmům etnicita, etnická identita, etnická příslušnost, etnikum 

či etnická skupina. Tyto pojmy jsou ve vzájemném vztahu. Často tedy užívám více pojmů 

najednou, neboť k sobě významově patří a nelze je oddělit.  Všem se však v této práci 

postupně jednotlivě věnuji. Podle Velkého sociologického slovníku je etnicita „vzájemně 

provázaný systém kulturních (materiálních a duchovních), rasových, jazykových a 

teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o společném původu působících 

v interakci a formujících etnické vědomí člověka a jeho etnickou identitu“(Maříková a další, 

1996, s. 275).  

  Zaujalo mě, jak etnicitu charakterizuje Eriksen (2008), jehož pojetí se nyní budu 

věnovat. Podle něj teprve v kontaktu s druhými objevujeme, kdo vlastně jsme. Neexistuje 

izolovaná etnická skupina, což Eriksen přirovnává k tlesknutí jednou rukou. Jednoduše 

řečeno je k tomu, abychom tleskli, vždy potřeba i ruka druhá. Vždy tam musí být jiná, 

kulturně odlišná skupina, podle níž si uvědomujeme příslušnost k určitému etniku. Avšak 

existence dvou kulturně odlišných etnik sama o sobě nestačí. Musejí mít alespoň něco 

společného a tím je určitý základ pro sociální interakci. Existence etnické skupiny musí však 

ještě být potvrzena nejen v rámci jejích vlastních členů, ale i těmi, kdo do této skupiny 

nepatří. To znamená, že i příslušníci jiných skupin ji uznají a přijmou její kulturní odlišnost. A 

má- li etnická identita přežít, musí být zakotvena přinejmenším v některých společenských 

situacích, jimiž aktér prochází. 

Etnická identita může být však sociálně důležitá v zanedbatelném počtu situací; 

kromě toho člověk vnímá sám sebe na základě mnoha různých stránek, přičemž etnická 

identita je jen jednou z nich. Avšak přesto je na ní často kladen důraz.  Etnicita jako taková 

hraje významnou roli ve společnosti, aniž bychom si to uvědomovali, ale spousta konfliktů je 

založena právě na pocitu příslušnosti k určitému etniku, na vědomí konkrétní etnicity. Podle 
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Šatavy (2005) v mnoha oblastech světa etnická identita hraje a pravděpodobně bude hrát 

významnou roli. Etnická identita se může měnit podle situace a právě u bikulturních lidí nebo 

u lidí žijících jako etnická menšina v majoritní společnosti, je střídání etnické identity běžné.  

4.1.1 Etnická ideologie a organizace 

Pro etnickou ideologii je důležité zdůrazňování společných tradic a společné minulosti. 

Vytváří to tak dojem kontinuity a přirozenosti etnické skupiny. Etnická ideologie vytváří a 

nabízí pocit sounáležitosti. Podle Eriksena (2008) můžeme chápat etnicitu (a z ní plynoucí 

etnickou identitu) například podle toho, jak se vztahuje k organizaci společnosti.  

1) Základním aspektem etnicity je identita a pocit sounáležitosti, nikoliv organizovaná 

například politická činnost. Etnická politika je tedy přenášení kolektivního citového 

spojení do nových oblastí.  

2) Etnická organizace a sledování skupinových cílů je jádrem a důvodem k udržování 

etnické identity. Etnicita by zmizela, kdyby neměla žádnou organizační základnu. 

Etnická soudržnost a pocit sounáležitosti ve skutečnosti vznikají v průběhu sociálních 

a politických procesů, zejména v souvislosti se soupeřením o nedostatkové zdroje.  

Na jedné straně může být společnost, kde politika ani dělba práce nezávisí na etnických 

odlišnostech a na druhé straně společnost, kde je etnicita důležitým prvkem v politice i 

v každodenním životě. Relativní důležitost etnicity je tedy v různých společnostech různá. 

Existuje i situace, kdy identita a politika splývají. Simon Harrison, kterého cituje Eriksen 

(2008), považuje za základní prvky osobnosti symboly a znaky etnické identity, které nelze 

směnit, ani prodat. Pokud se jedna skupina snaží přivlastnit si symboly druhé skupiny, 

původní skupina se pokusí bránit svůj etnický majetek, skládající se ze symbolů, vědění a 

artefaktů. Jako příklad uvádí původní domorodé obyvatele Austrálie a komercializaci s jejich 

uměním.  

 4.1.2 Etnikum      

K pojmu etnicita se váže i pojem etnikum, který je ve Velkém sociologickém slovníku 

charakterizován jako„společenství lidí, kteří mají společný rasový původ, obvykle společný 

jazyk a sdílejí společnou kulturu. Souhrnně lze říci, že etnikum se vyznačuje svou vlastní 

etnicitou“ (Maříková a další, 1998, s. 277).   Uvádí se, že podstatným, objektivním a 
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především rozlišovacím znakem etnika je jazyk. Podle Šatavy (2005) může být etnické 

vymezení problematické a s šířícím se trendem multiplikovaných identit bude ještě 

komplikovanější, zatímco jazyková rovina (přes existenci fenoménů bilingvismu, 

multilingvismu, diglosie či schizoglosie) je mnohem jednoznačnější a uchopitelnější. Avšak 

jsou případy, kdy stejný jazyk ovládají různá etnika. Například španělsky mluví nejen Španělé, 

ale i Peruánci a Hispanoameričané, a podobné je to s francouzštinou či angličtinou. Existují i 

etnika, která používají dva jazyky najednou jako například Belgičané, kteří mluví jak vlámsky, 

tak francouzsky. Podobně jsou na tom i lidé žijící v pohraničních oblastech jako 

například Český Těšín – jeho obyvatelé mluví česky a polsky. 

Termínem „etnikum“ je téměř totožný s termínem etnická skupina.  Podle Průchy 

(2004) je v české a evropské terminologii jemné významové rozlišení. Etnikum je výraz 

označující obvykle společenství rozvinuté na úroveň národa (například Češi), kdežto výraz 

etnická skupina často označuje ta společenství, která do úrovně národa nedospěla (např. 

Romové v České republice nebo Laponci ve Finsku či Švédsku). Pojem „úroveň národa“ se 

může zdát jako pejorativní. Podle mého názoru však Průcha poukazuje na to, že etnikum je 

tvořeno více lidmi obývající víceméně stejné území, zatímco etnická skupina je méně 

početná, někdy obývající více než jen jedno území. Existuje ještě termín „národnostní 

menšina“, který je často suplován pojmy „etnikum“, „etnická skupina“ a někteří autoři 

používají termín „jazyková skupina“ (Šatava, 1994). 

 

4.1.3 Jazyk jako vstup do dané kultury 

Na příkladu mého otce bych nyní ráda demonstrovala, jak je právě jazyk důležitým, avšak ne 

vždy rozlišujícím znakem etnicity. Do České republiky přivezli mého otce rodiče, když mu bylo 

asi 5 let. Poté pobýval jak v Čechách, tak střídavě i v Bulharsku. Navštěvoval mezitím školu 

ruskou, českou i bulharskou, nakonec svá studia ukončil titulem Mgr. na Filozofické fakultě 

UK. Nicméně v Praze žije (bez menších přerušení a povinné vojenské služby) už zhruba 40 let. 

Perfektně ovládá český jazyk, a navíc (původně divadelní a televizní dramaturg) nyní pracuje 

jako redaktor v jednom českém časopisu a překládá bulharské divadelní hry do češtiny. Je 

schopen volně a plynule přecházet z jednoho jazyka do druhého, aniž by bylo poznat, který 
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z jazyků je jeho mateřským. Když se ho ale zeptáte, kým se cítí být, vždy odpoví, že je Bulhar. 

A to navzdory tomu, že v České republice žije téměř celý svůj život. 

Před 8 lety si dokonce zažádal o české občanství a nyní je jak občanem České 

republiky, tak i té Bulharské. Nikdy nezapomněl svůj rodný jazyk ani tradice a každé léto se 

do Bulharska vrací. 

Na druhé straně je otec mého kamaráda pocházející z Itálie. Žije v České republice 

přes 25 let, avšak česky prakticky nemluví, a to navzdory tomu, že jeho manželka je Češka 

a že spolu se synem, který se svou matkou mluví výhradně česky a se svým otcem výhradně 

italsky, žijí v České republice. Tím, že se nenaučil česky, ať už k tomu má jakékoliv důvody, se 

vymezuje vůči česky mluvícím lidem a v podstatě pro okolí spadá do kategorie cizinec. 

Záměrně uvádím „česky mluvícím lidem“, neboť například spousta přistěhovalců, kteří 

nemají české státní občanství, jsou důkazem česky mluvících cizinců. 

 

4.1.4 Etnická příslušnost, vědomí a identita 

K ústřednímu pojmu této kapitoly, k etnicitě, se vážou tři pojmy, které jsou v podstatě 

zaměnitelné: etnická příslušnost, etnické vědomí a etnická identita. Podle Průchy (2004) je 

etnická příslušnost chápána jako projev vědomí o sounáležitosti jednotlivce či skupiny 

s určitou etnicitou. Objektivními komponenty etnicity se rozumí teritorium, jazyk aj., za 

subjektivní komponenty se považují postoje, zvyklosti nebo hodnotový systém. Avšak u 

některých etnik (například u Turků) je rasový původ smíšený. Podle Průchy existují dvě složky 

etnického vědomí jako psychického stavu. Je to složka kognitivní a emocionální. Kognitivní 

složka je souhrnem znalostí a názorů jednotlivců na původ, odlišnost a historické atributy 

týkající se vlastního etnika. Může být do určité míry ovlivněna školní výukou, rodinou a 

jinými zdroji jako například médii. 

 Emocionální složka je méně přístupná objektivnímu pozorování. Jsou to subjektivní 

stavy prožívání a cítění, které se vážou k vlastní etnické identitě.  

4.1.5 Zachování kulturní identity etnik 

K zachování kulturní identity etnik slouží transmise kultury, tedy předávání prvků kultury. 

V Hofstedeho (2007) pojetí to jsou především hodnoty, tvořící jádro kultury, dále pak rituály, 

hrdinové a symboly, tvořící nejpovrchnější část kultury jako celku. Vnímám to i já skrze 

vlastního otce, který se i po 40 letech strávených v České republice cítí být Bulharem více než 
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Čechem. Prostřednictvím zvyků, tradic a jazyka se snaží uchovat to, v čem on sám vyrůstal a 

co se mu jeví jako podstatná součást jeho osobnosti a zároveň tak utváří specifické sociální 

prostředí. „Šatava se vyjadřuje k přetrvání identity etnik takto:“ 

 V procesu etnického/jazykového přetrvání hrají hlavní roli sami aktéři – zájem členů 

dané pospolitosti zůstat nadále svébytným celkem s osobitou kulturou. V dané 

souvislosti vznikla i teorie „etnojazykové vitality“, jejímiž hlavními komponenty jsou 

status, demografické faktory a institucionální podpora. Pokud se určité etnikum zcela 

vzdá vlastního sebevymezení, přemění se (pokud zcela nezanikne) spíše na „hobby“ 

skupinu zájemců o jazyk a tradice, ne nepodobnou klubům esperantistů či zájmovým 

spolkům. Takovýto vývoj může být samozřejmě zcela přirozený, legitimní, anebo 

dokonce i žádoucí – je však při něm třeba počítat se zásadními důsledky. U jednotlivců i 

celých společenství je tak stále běžnější rovina dvojí či dokonce multiplikované identity 

(někdy víceméně vyvážené, jindy v podobě „užší“ a „širší“ identity). Kupř. v Lužici dnes 

není většinou možno stanovit ostrou hranici mezi „lužickosrbským“ a „německým“; 

etnické vědomí Lužických Srbů se drolí a láme do podvojné, lužickosrbsko-německé 

identity. I asimilující se menšinový jazyk se mnohdy posouvá spíše do role kulturního 

znaku, který v sobě nese jen slabý potenciál etnického sebevymezení ve smyslu „my“ 

versus „oni“ (Šatava, 2005). 

4.1.6 Etnická a kulturní identita 

Etnická identita je více specifická než identita kulturní, neboť může existovat několik různých 

etnik v rámci jedné země nebo území, jehož obyvatelé však sdílejí většinu ze systému 

hodnot, významů a společenských norem dané kultury, avšak liší se například v tom, kde 

mají (nebo si myslí, že mají) svůj původ. Etnická identita se, podle mého názoru, více váže ke 

konkrétní skupině lidí (ať už o malém či velkém počtu) než identita kulturní. 

Velmi dobře popisuje etnickou identitu Eriksen (2008), který tvrdí, že přistěhovalci často 

zdůrazňují svůj původ a tradice daleko více, než by je zdůrazňovali či dodržovali v rodné 

zemi. Já s tímto nemohu než nesouhlasit, protože dodržování jistých bulharských tradic je 

pro nás (a především pro mého otce) velmi zásadní. Ať už je to příprava tradičního jídla, 

posílání tradičních přání matenic (мартеница) 1. března, nebo i banální přání „na zdraví“, 

bulharsky „nazdrave“ (наздраве), při každém kýchnutí, ať už jste kdekoliv. Jednou jsem si 

například kýchla v letadle plném Bulharů a všichni mi jeden po druhém, přerývaně popřáli 



 

                                                                                                                                                                                               
26 

 

„nazdrave“. V Čechách kýchnu a většinou se nic nestane – alespoň pokud nejsem mezi 

blízkými. A tak v případě nouze, pokud si na ulici kýchnu, řeknu to sama sobě. Toto přání je 

však zvyk, který jistě nemá stejnou intenzivní podobu u všech Bulharů. Ovšem ve většině 

případů se skutečně „nazdrave“ přeje. A nepřejte si vědět, co se stane, když někdo kýchne 

pětkrát za sebou. 

   Je etnická identita to samé jako kulturní identita? Podle Kirin Narayan (1993) mají 

kulturní identity určitou historii, odněkud pocházejí, ale v průběhu času procházejí 

transformací, mění se. V rámci jednoho majoritního etnika, které na sebe váže určité kulturní 

vzorce, regulativy apod., se můžeme přiřazovat k jinému a cítit tak jinou etnickou identitu. 

Můžete patřit do národnostní menšiny tak, jako tomu je například v Španělsku s Basky nebo 

v Bulharsku s Turky či Romy, žít v jedné majoritní kultuře, avšak dodržovat většinu zvyků a 

tradic etnika, ke kterému se sami přiřazujete. Kultura je širší pojem než etnikum či etnicita. 

Jisté ovšem je, že spolu souvisí a jedno se odráží v druhém.  

 

4.1.7 Etnicita a kultura 

Vztah mezi etnicitou a kulturou je podle mého názoru následující. Člověk se narodí jako člen 

určité společnosti sdílející původ, jazyk a kulturu. U dětí ze smíšených manželství to je 

o trochu složitější, neboť jsou od narození někde mezi dvěma a více kulturami (například dítě 

Bulharky a Brita žijící v Praze). V průběhu života se začleňujeme do té určité kultury určité 

společnosti, a podílíme se tak na pokračování a vytváření společných dějin, sdílíme tradice 

a zvyky, území (ať už jedno či více) a jazyk. Ovšem to vše by nebylo možné bez kultury, která 

tak podle mého názoru v sobě obsahuje všechny tyto aspekty. Kultura zastřešuje a 

je ovlivněná například i klimatickými a geografickými podmínkami a s tím spojené například 

zvyky, rituály a tabu. Kultura je vše, na co člověk nějakým způsobem narazil a naráží. A 

poznatky nebo vzorce dané kultury se přenášejí dál skrze další generace. Etnicita je navíc 

spojena s určitým územím, avšak ne vždy jen s jedním – jako například u Židů. 

V dotazníkovém šetření mě zajímala souvislost mezi trvalým pobytem respondentů, 

etnickou příslušností a tím, kde by respondenti chtěli žít. Všichni respondenti se přiřadili 

k bulharskému etniku, a to i ti, žijící již delší dobu v České republice (respondent B- 7, 5 let, 

M- 40 let). Respondent D se přiřadil k „bílým lidem“.  12 ze 13 respondentů má trvalý pobyt 

v Bulharsku, 1 respondent (M) v České republice. 10 respondentů momentálně žije 
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v Bulharsku a to konkrétně ve Varně, Primorsku, Sofii a Ruse, 2 žijí v Praze a 1 střídavě 

v Řecku na ostrově Thassos a v Sofii. To znamená, že to, odkud pocházíme, má silný vliv na 

to, jak sami sebe vnímáme a ke komu, k jaké etnické skupině se přiřazujeme. 

 

Tabulka 1: K jaké etnické skupině se přiřazujete a kde máte trvalý pobyt. 

K jaké etnické skupině se 

přiřazujete 

  Trvalý  

pobyt v 

  

 Bulharská 13  Bulharsko 12 

 Česká -  Česká republika 1 

 Jiná (bílí lidé) 1  Jinde - 

 Celkem respondentů 13    

 

Tabulka 2: Kde momentálně žijete a kde byste chtěli žít. 

Kde 

momentálně 

žijete 

  Kde byste chtěli žít   

 Bulharsko 10  Bulharsko (pouze) 3 

 Řecko a Bulharsko 1  Česká republika a 

Bulharsko 

1 

 České republika 2  Nový Zéland a 

Bulharsko 

1 

    Nový Zéland  1 

    Barcelona 1 

    Kalifornie 3 

    Moskva, Praha, 

Paříž a Bulharsko 

1 

    Chtěl/a bych 

cestovat 

1 

    Tam, kde je mi 

dobře 

1 
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Otázku směřující k tomu, kde by respondenti chtěli žít, jsem položila s velmi jasným cílem. 

Bulharsko nyní zažívá velkou vlnu emigrace a ekonomická situace nepatří mezi příznivé. 

Sama mám v mém okolí mnoho blízkých , kteří odjeli studovat nebo natrvalo pracovat do 

zahraničí. Důvodem bylo vždy lepší úroveň vzdělání a ekonomická situace. Spousta 

z respondentů na otázku, kde by chtěli žít, často jako první odpověděli Bulharsko. Po 

krátkém rozmyšlení to však třeba změnili nebo doplnili ještě i o jinou zemi. Spousta z nich 

však, podle mého názoru, chápala tuto otázku jako, kde by chtěli žít ještě i mimo Bulharsko. 

Zajímavá byla odpověď respondenta A, který žil 5 let v Las Vegas. Odpověděl, že by chtěl 

cestovat po Evropě a nikoliv, že by se chtěl například vrátit do USA. Respondenti B, K a L 

odpověděli shodně, že by chtěli žít v Kalifornii a 2 (F, I) na Novém Zélandu.  

V současnosti je to v Bulharsku tak, že pokud máte relativně dobré zaměstnání a 

dobrý plat, žije se vám dobře a poměrně snadně, což je stejné všude jinde na světě, kde mají 

peníze nějakou hodnotu. Avšak například důchodci dostávají velmi málo peněz (okolo 300 –

400 leva na měsíc, což je v přepočtu 3600–4800 Kč), přesto respondentka B, které je 72, 

uvedla, že by i nadále chtěla žít v Bulharsku.  

 

5. NÁROD, NÁRODNOST, NÁRODNOSTNÍ MENŠINA 

5.1 Národ 

Místo, ve kterém žijeme nebo odkud pocházíme, často úzce souvisí s národem, se kterým se 

můžeme i nemusíme identifikovat. Proto uvádím definice těchto, neboť se také přímo vážou 

k pojmům předešlým jako etnikum či etnická identita. Než přejdu k samotným definicím, chci 

upozornit na problém rozlišení pojmů „národ“ a „etnikum“, které často bývají různě 

směšovány. Podle Průchy (2004) převládá v české a evropské tradici pojetí, podle kterého se 

moderní národy vyvinuly z příslušných etnik, a tyto národy mají tedy své vlastní státy. Pokud 

ve státě žijí ještě příslušníci jiných etnik než konstituující národ, jsou považováni za etnickou 

či národnostní menšinu. V České republice to mohou být například Ukrajinci, kteří 

představují menšinu, avšak z hlediska Ukrajinců na Ukrajině jsou to příslušníci ukrajinského 

národa.  

 

Ve Velkém sociologickém slovníku je národ definován jako „osobité a uvědomělé 

kulturní a politické společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a 
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společné území“ (Maříková a další, 1996, s. 668-669).  Existuje tehdy, pokud skupina lidí 

žijících na jednom území usiluje o jeho ohraničení a vytvoření státu. Nedá se tedy říct, že 

jakákoliv skupina používající například stejný jazyk je národem (Eriksen, 2008).  Národy tvoří 

celky, které se podle Hofstedeh (2007) vytvořily v průběhu historických procesů, nejvýrazněji 

v koloniálním odbdobí, kdy si technicky vyspělé země západní Evropy rozdělily téměř 

všechny oblasti světa, které však nedržela nějaká jiná mocnost. „Hranice mezi dnešními státy, 

které bývaly koloniemi, dosud odrážejí tuto skutečnost. Zejména v Africe odpovídá většina 

hranic států spíše logice koloniální nadvlády, než hranicím mezi kulturami místních obyvatel“ 

(Hofstede, 2007, s. 25).   

 

5.1.1 Kritéria národa 

Při budování národa je důležitá komunikace ve velkém měřítku a kulturní standardizace nebo 

homogenizace. Lidé se identifikují s národem, což je velmi abstraktní entita (Eriksen, 2008). 

Ze své pozice „halfie“ se mi celý život nedaří identifikovat jen s jedním národem. Můj otec je 

na tom například tak, že si vybírá ty vlastnosti, které mu na daném národu vyhovují nejvíce. 

Výrazné je to ve chvílích, kdy jde o nějaký symbolický prvek, vztahující se k národu, 

s emocionálním nábojem. Například když sleduje fotbalové utkání a ve chvílích úspěchu 

českých fotbalistů je velmi hrdý. Ve chvílích prohry se vyčleňuje z českého národa a dál vše 

komentuje z pozice nestranné či z pozice Bulhara. Ovšem tomu, aby mohl takto volně 

přecházet mezi svými etnickými identitami, předcházel složitý a dlouhý proces adaptace na, 

v tomto případě, českou kulturu. Myslím, že rozhodně není jediný, původně cizinec, kdo 

smýšlí a jedná tímto způsobem.  

Národ můžeme rozlišit například pomocí těchto kritérií: 

Národ tvoří národní jazyk, společné hromadné sdělovací prostředky, národní systém 

vzdělávání, národní armáda, národní politický systém, národní reprezentace ve sportovních 

podnicích (což má obzvlášť symbolický a emocionální účinek) a též národní trh (Hofstede 

2007). Průcha (2004) rozlišuje tři typy kritérií, podle nichž jsou národy identifikovány: 

1) Kritéria kultury: Spisovný jazyk, společné náboženství nebo společná dějinná 

zkušenost. 
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2) Kritéria politické existence: Národy mají buď vlastní stát, nebo autonomní postavení 

v mnohonárodním či federativním státě. 

3) Psychologická kritéria: Jednotlivci sdílejí společné vědomí o své příslušnosti 

k určitému národu.  

 

Ve většině případů se všechny typy kritérií kombinují. Národy lze tedy definovat jak kulturně, 

politicky, tak i psychologicky zároveň. Nebo mohou některá kritéria chybět. „Průcha 

upozorňuje například na situaci v Polsku a Čechách.“ 

Tak třeba český národ nebo polský národ mají svůj spisovný jazyk a svou dějinnou 

zkušenost, mají vlastní stát a také společné vědomí svých subjektů o vlastní národní 

identitě, ale náboženství není konstitutivním prvkem u českého národa, kdežto 

v případě polského národa, kde se 92% populace hlásí k římsko-katolickému 

náboženství, zřejmě je (Průcha, 2004, s. 54). 

U národa je velmi důležitý prvek společného vědomí jednotlivců příslušnosti k národu. Vznik 

a vývoj národů není uzavřená historická záležitost, ale stále trvá. To dokládají snahy 

o samostatnost etnik jako například Basků či Quebečanů. Existují dva pohledy na národ, 

přičemž ten první se opírá o názor, že v době globalizace je národ přežitá kategorie. A 

národní stát tak může znamenat zdroj nacionalismu a etnických konfliktů. Na druhé straně 

pak stojí názor, že existence a vědomí národní identity pokračuje s překvapující 

houževnatostí a nejeví příznaky nějakého odumírání. Silná národní identita se projevuje dnes 

i ve srovnání s oficiálně proklamovanou „evropskou identitou“ v zemích Evropské unie 

(Průcha, 2004).  

 

Podle Průchy (2004) můžeme národ chápat dvěma způsoby. Za prvé jako společenství 

lidí hovořícími stejným jazykem, se společnou historií, tradicemi, zvyky, společným územím a 

národním hospodářstvím. Nebo za druhé ve smyslu politickém jako soubor lidí se stejným 

státním příslušenstvím. Funguje však oboje a je to kombinovatelné. Národnost znamená 

příslušnost k určitému národu.  
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5.2 Národnostní menšina 

Většina autorů a publikací zabývajících se touto problematikou sdílí názor, že vymezení 

národnostní menšiny se shoduje s vymezením etnika či etnické skupiny. Termín národnostní 

menšina obsahuje jak malá etnika, která nedisponují vlastním státem, tak i části velkých 

státních národů sídlící na území jiného státu. Kromě toho existuje v Evropě i jinde ve světě 

řada případů, kdy se určité etnikum samo považuje za národ, ale stát, ve kterém příslušníci 

tohoto etnika žijí, je za svébytný národ neuznává. Kromě pojmu národnostní menšina se 

používá také termín etnická či jazyková menšina (Průcha, 2004). To, k čemu dochází možná 

všude na světě, já však mám konkrétní zkušenosti v České republice a v Bulharsku, při soužití 

dvou a více kultur je kulturním konflikt, které Václav Soukup charakterizuje jako „typ 

konfliktu, při kterém, členové dvou či více kultur, které jsou spolu v kontaktu, prosazují 

odlišné nebo protikladné kulturní premisy a zájmy“ (Soukup, 2005, s. 639). U menšinové 

populace se v daleko větší míře setkáme s potřebou sebeidentifikace pomocí etnických 

znaků či atributů. Tím tak členové dané menšiny zdůrazňují svůj původ, své hodnoty, jazyk, 

kraj atd. (Šatava, 1994). 

5.3 Multikulturalita 

Dnes, když se procházím v Dejvicích, v rámci jedné čtvrti míjím Vietnamce, Turky, pozdravím 

majitele ruského obchodu, zajdu na silné kafe k Pákistáncům, pro dobré olivy k Turkům a pro 

ovčí sýr do bulharských potravin. Tento příklad je pravdivý, nechci jím však demonstrovat, že 

většina cizinců pracuje v potravinářství, neboť to tak není a díky volnému pracovnímu trhu, 

alespoň co se týká Evropské unie, na  stále více místech v poměrně pestré škále pracovních 

pozic, najdeme právě cizince, ať už tu jsou jen na omezenou dobu pracovního pobytu či se 

přistěhovali do České republiky. Multikulturalita je skutečným fenoménem dnešní doby. 

Migrace a přesídlování je celosvětovou záležitostí. Navzdory poměrně pozitivním reakcím 

mnoha lidí z okolí jsem se setkala i s těmi odmítavými. Ta nejvýraznější byla, že tito lidé, tedy 

přistěhovalci, obsazují pracovní místa vhodná pro Čechy. S tím samozřejmě nesouhlasím. Tak 

jako my můžeme cestovat a pracovat volně (alespoň v rámci Evropské unie), neměli bychom 

v tom bránit druhým. A především bychom se měli naučit respektovat různá etnika i s jejich 

kulturními odlišnostmi. V článku Leoše Šatavy (2005)s názvem Identita a jazyk etnických 

menšin, můžeme najít pozitivní názor směrem do budoucna týkající se soužití více etnik 

v jedné společnosti. Šatava se domnívá, že koexistence a míšení etnik, „kulturní pluralismus“, 



 

                                                                                                                                                                                               
32 

 

je pravděpodobně cestou, po níž v budoucnosti půjde velká část lidstva. Tento trend bývá 

většinou pokládán za pozitivní a obohacující. Podle Dany Potočkové je multikulturní 

společnost tvořena přítomností různých etnických, sociálních a náboženských skupin. 

Menšiny v multikulturní společnosti jsou spíše pasivně tolerovány než ceněny a rovnoprávně 

akceptovány. Více než o interaktivní komunikaci a vzájemné předávání zkušeností se zde 

hovoří o asimilaci a integraci podle měřítek majoritní skupiny (Šišková, ed., 1998). 

Existuje také termín interkulturní společnost, která aktivně podporuje vzájemné 

vztahy mezi majoritou a menšinovými skupinami. Základními prvky takové společnosti je 

respekt k odlišnostem, vzájemná tolerance, rovnost příležitostí, konstruktivní řešení konfliktů 

a aktivní úsilí o vyvarování se negativních předsudků (Šišková,ed., 1998). 

 

5.3.1 Asimilace 

V současné době je velkým problémem asimilace menšin a to tak, aby se adaptovaly na 

podmínky majoritního dominantního etnika a zároveň si uchovaly své vlastní kulturní zvyky a 

tradice. Podle Šatavy (2005) bude na řadě míst pokračovat jak přirozená, tak i násilná etnická 

asimilace. Ale stále neexistuje jednoznačná prognostická odpověď na otázky spjaté 

s fenomény etnicko-jazykové asimilace a revitalizace. Asimilace je podle Velkého 

sociologického slovníku je to „proces, jímž se nějaká společenská skupina, obvykle minoritní, 

migrující apod., prostřednictvím kontaktu stává součástí jiné, dominantní skupiny“ (Maříková 

a další, 1996, s. 108). K problému asimilace menšin se vyjadřuje také Šatava (1994), který 

tvrdí, že není možné propadat idealismu a litovat všeho, co se přirozenou a nenásilnou 

cestou nějak transformuje, přežívá a popřípadě i zaniká. Na druhé straně nelze hodnotit čistě 

utilitárně či fatalisticky akulturační a asimilační procesy tam, kde trvá uvědomělá snaha 

menšin o uchování vlastní svébytnosti. Avšak je žádoucí, aby tyto snahy nespěly 

k nesnášenlivým či nacionalistickým pozicím a násilným vztahům. 

 

Asimilaci mohou z mého pohledu prožívat i „halfies“, když jim například záměrně či 

nezáměrně nebyl umožněn styk s „druhou“ kulturou. Nebo v sobě potlačují prvek „té druhé“ 

kultury. Záměrně uvádím slovo druhé do uvozovek, neboť tak označuji tu kulturu, ve které 

děti z kulturně smíšeného manželství konstantně nežijí. Jsou jistě i případy „halfies“, kteří 

mohou libovolně cestovat mezi oběma (nebo více) zeměmi a trávit tak například půl roku 
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„tam“ a půl roku zase „tady“. Pokud však mohu mluvit za sebe, je to Česká republika, ve 

které žiji, studuji a pracuji. To znamená, že do Bulharska jezdím, byť na měsíc či dva, jednou 

či dvakrát do roka. Existují i případy, kdy si to „halfies“ nemohou dovolit, ať už kvůli 

nedostatečným finančním prostředkům, či kvůli například nepříznivé politické situaci v zemi 

(např. Čína, státy širšího Blízkého východu atd.).  Asimilací procházíme v tom smyslu, že když 

si zvolíte zemi, ve které máte trvalý pobyt, přejímáte tradice a zvyky té dané země a 

budujete si určitý sociální prostor. A opět, mluvím teď pouze za sebe, vždy je něco na úkor 

něčeho druhého. V dětství mi například stačili dva roky, abych zapomněla bulharsky (otec na 

nás od narození mluví pouze česky). Aby vás plně přijala odlišná kultura a její společnost, je 

mnohdy nezbytné ovládat její jazyk. „Má li být dosaženo hlubšího porozumění mezi 

kulturami, musí si návštěvník osvojit jazyk hostitelské kultury“ (Hofstede, 2007, s. 247).  Když 

nemáte aktivní protistranu neboli alespoň aktivní prostor, v tomto případě „tu druhou“ 

kulturu, s postupem času zapomínáte. A netýká se to pouze jazyka, ale i zvyků, tradic a 

společenských norem.   

 

6. STEREOTYPY A PŘEDSUDKY 

 

Všichni muži jsou stejní. Pořád jen sedíte, celý den se nehnete, cigaretu v puse, nebo se 

pudrujete a malujete si rty rtěnkou, padesátkrát za den. 

                                                                                                        Eugène Ionesco, Plešatá zpěvačka 

 

Styk kulturně odlišných skupin nepřináší automaticky vzájemné porozumění. Obvykle spíše 

utvrdí každou skupinu v její vlastní identitě. Stereotypy a předsudky jsou nedílnou součástí 

lidského myšlení. Pomocí nich si různé lidi, jakožto jednotlivce, přiřazujeme do různých 

kategorií a přisuzujeme jim nějaké obecné vlastnosti určitého národa. Nositel předsudku 

vztahuje určité hodnocení na všechny příslušníky určitého etnika, národa či rasy, aniž by 

posuzoval jedince podle reálných charakteristik. Stereotypy a předsudky mají stejnou 

psychologickou podstatu: Jsou to představy, názory a postoje, které určití jednotlivci či 

skupiny osob zaujímají k jiným skupinám, tedy heterostereotypy, nebo k sobě samým, což 

označujeme jako autostereotypy. Tyto názory a postoje jsou relativně stabilní, jsou 
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přenášeny mezi generacemi a jsou obtížně zaměnitelné. Mají silný emocionální náboj, 

zatímco racionální obsah v nich může být potlačen.  

Stereotypy a předsudky bývají poměrně hluboce zakořeněné a mohou se šířit skrze 

média, bývají i obsaženy ve školních učebnicích. Šíří se i ústy lidí, kteří se s konkrétním 

etnikem nikdy nesetkali, a to například ve formě anekdot. Rozdíl mezi předsudky a 

stereotypy je následující – předsudky mohou být takové názory a postoje, které vyjadřují 

vesměs nepříznivý či nepřátelský vztah vůči jiným skupinám a v krajním případě mohou vést 

až k diskriminaci, zatímco stereotypy mohou být i postoje neutrální, nebo dokonce obsahující 

příznivý, pozitivní vztah (Průcha, 2004).  

           Jsou-li stereotypy zaměřené na určité etnické, hovoří se o nich jako o etnických. Jsou 

často morálně odsuzující, když například tvrdíme, že Židé jsou chamtiví, nebo že nemáme 

věřit Arabovi. Podobné představy o druhých však mohou posílit skupinovou soudržnost a 

vnímání sebe samého. Mohou také fungovat jako sebenaplňující se proroctví. Dominanní 

skupina například může systematicky prohlašovat o určité utlačované skupině, že její 

příslušníci jsou od narození hloupí a tak z nich v podstatě udělat pro okolí nevzdělatelné 

jedince (Hofstede 2007). Předsudky vyznačující se vysokou setrvačností, se mohou přenášet 

ve formě stereotypů, které mohou, podle Hofstedeho (2007) poskytovat ideologickou 

legitimitu etnickým hranicím („To je dobře, že nejsme jako oni.“). Podle Berryho (2002) 

etnické stereotypy a předsudky mají univerzální charakter a doprovázejí vztahy lidí na celém 

světě. Já osobně bych chtěla věřit, že tomu tak není, i když v rámci Evropy jsem se s nimi 

setkala snad na všech mnou navštívených místech. Předsudky mohou v krajním případě vést 

až k diskriminaci. „Průcha se k problematice diskriminace vyjadřuje takto:“ 

Diskriminace se týká negativních akcí, které vyplývají z předsudku. Někdo, kdo je pod 

vlivem předsudku, se může za určitých situací dopouštět diskriminace. Když se 

předsudky daří držet pod kontrolou společnosti, pak se proměňují v diskriminační 

akty. Jestliže se však ve společnosti předsudkům nekladou dostatečné překážky, pak 

se předsudky projeví diskriminačním jednáním, které se podle intenzity liší od 

prostého sociálního vyhnutí se až k činům extrémně agresivním (Průcha, 2004, s. 70).  

Existuje ještě jeden zajímavý pojem, při tendenci vytvářet stereotypy a tím je 

xerofilie, což je přesvědčení, že v cizí kultuře je všechno lepší (Hofstede 2007). 
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6.1. Mé vlastní pozorování 

Předsudky, stereotypy anebo zábavné postřehy, které jsem načerpala během svého 

pozorování. Během života mezi dvěma kulturami. 

 

O Bulharech v českém podání: 

1) Bulhaři jsou horkokrevní. Rádi a často se hádají. 

2) Jsou hluční. 

3) Nepracují. 

4) Všichni mají tmavé vlasy a tmavší kůži. 

5) V Bulharsku je teplo i v zimě.  

6) Bulharsko, to jsou turecké záchody. 

7) To je ta země, do které se smělo jezdit za komunismu. 

8) Bulharsko, to je něco jako Maďarsko? 

9) Je tam spoustu mladých můžu („beach boys“ s kudrnatými vlasy), kteří prahnou po 

mladých Češkách. 

10) Bulharsko, to už je hodně na východ, že? 

11)Bulhaři jsou zaostalí a hloupí. 

 

O Češích v podání Bulharů: 

1) Češi nosí sandály s bílými ponožkami. 

2) Češi nosí sportovní kraťasy a krosny. 

3) Jsou tiší. 

4) Neumí se pořádně bavit. 

5) Česká kuchyně je mastná a těžká, a proto jsou Češi tlustí. 

6) České ženy jsou hezké, ale Bulharky jsou hezčí. 

7) České pivo je dobré, ale Češi ho pijí až moc. 

8) Je v Čechách moře? 

9) Praha je krásná. 

10) Máte v Praze papriky? 

11) Češi jsou bílí se světlými vlasy a moc se neopálí. 
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6.1.1 Údaje z dotazníkového šetření 

Údaje nasbírané při dotazníkovém šetření se lehce dotýkají právě předsudků a 

stereotypů. Dokládá to též projekční kresba, která nejen vypovídá o tom, jak Bulhaři 

vnímají sami sebe ve formě obecné představy typického Bulhara a Bulharky, ale zároveň 

jak vnímají Čechy a to zase v jejich „typické“ podobě. 

      

      Tabulka 3: Co si myslíte, že si Češi myslí o Bulharech. 

A -  

B Že jsme černí, chudí a zaostalí. Často jsme přirovnáváni k Rusům a Ukrajincům. 

C Myslí si, že jsme hloupější než oni. 

D Myslí si, že máme moře. 

E Češi nás nemají rádi. 

F Češi nás přijímají dobře. 

G Předpokládám, že jako všichni ostatní, tak i Češi si myslí, že jsme buďto zloději, nebo 

prostitutky. 

H Češi si nic nemyslí. Neznají Bulharsko. 

I Doufám, že dobré věci. 

J Že máme moře. 

K Myslí si, že jsme správní. 

L Nemám k tomu dostatek informací. 

M Myslí si, že jsme burani. 

 

Pokud by se daly odpovědi rozřadit mezi negativní, dobré a neutrální, pak by 5 respondentů 

(G, C, E, G, M) odpovědělo ve smyslu, že si Češi o Bulharech nemyslí nic dobrého, 1 (L) uvedl, 

že k tomu nemá dostatek informací, 2 respondenti uvedli, že Češi si myslí, že Bulhaři mají 

moře, pouze 1 (F) uvedl, že Češi je přijímají dobře a 1 (I) v to doufá. Respondent H si 

například myslí, že Češi Bulharsko neznají a respondent A na tuto otázku nedokázal 

jednoznačně odpovědět. 

Spousta z respondentů uvedlo, že v Čechách byli, a to jak před revolucí, v případě starší 

generace, tak i po ní. Navíc Bulharsko je nyní velmi oblíbenou turistickou destinací, a díky 

jazykové blízkosti tak spousta Bulharů rozumí česky, v Čechách byli nebo se tam chystají. Co 
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se týká mého vzorku respondentů, 9 ze 13 již Prahu navštívilo a 2 z nich zde žijí. Navíc ti 

z nich, kteří ještě Českou republiku nenavštívili (I, J, K, L), uvedli, že by ji navštívit chtěli.  

 

Tabulka 4: Co si myslíte o České republice 

respondent  

A Líbí se mi 

B -  

C Je rozvinutá, čistá a kulturní 

D Krásná, skvělá kuchyně, pivo a becherovka 

E Velmi krásná země. 

F Je to pěkná země 

G Myslím, že je to pěkná země, ale hezčí, než BG není 

H Krásná země 

I Je to normální evropská země 

J Jen dobré věci, zlatá Praha, české pivo a krásné ženy 

K Krásná země a hodně piva  

L Hezká země, dobrý brankář a silné pivo 

M Dobrý začátek, divné rozčarování 

 

Česká republika a zejména Praha mají u těchto respondentů velmi dobré jméno. 9 ze 13 

respondentů se o ní vyjádřilo velmi pozitivně. Nejvýraznějším atributem spojeným s Českou 

republikou je pivo a dále pak krásné ženy. 
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Při otázce směřované k popsání typického Bulhara některé respondenty napadala odpověď 

velmi rychle, jiní mi nejdříve řekli, že něco jako typický Bulhar neexistuje. A to se projevovalo 

i u projekčních kreseb. Oproti tomu „typický Čech“ se jim většinou kreslil o něco lépe. 

Vlastnosti, které respondenti uvedli v dotazníku, jsou seřazené podle pozitivních, až k těm, 

které by se daly zařadit mezi spíše negativní. Zatím se nejvíce respondentů shoduje na tom, 

že Bulhaři jsou hezcí, chytří, ale líní. 

 

Tabulka 5: Popište typické vlastnosti typického Bulhara 

hezcí chytří mají velké 

rodiny a silná 

pouta    

umí se bavit temperamentní milují přírodu 

3 3 2 1 1 1 

Patriotické 

myšlení 

závistiví neschopní absence spol. 

cílů 

mluví hodně 

nahlas 

rozrušení, 

jedou li na 

nové místo 

1 1 1 1 1 1 

líní zlobní depresivní 

s plánem do 

budoucna 

chybí 

odpovědnost 

za společný 

prostor 

vždy svalují 

vinu na někoho 

jiného 

 

3 1 1 1 1  
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Z kreseb a poznámek, které jsem si psala (obojí najdete v příloze), jsem sepsala 

charakteristiky typického Čecha podle respondentů. 

 

         Tabulka 6: O Češích z kreseb. 

A Sedí sám na baru a pije tuplák piva a kouří. 

B Čech sedí v hospodě s kamarády a pije pivo. 

C -  

D V jedné ruce má klobásu a ve druhé pivo. 

E Má na sobě triko, krátké kalhoty, sandály a ponožky. 

F Sedí a pije pivo. 

G Obtloustlý muž s lehkým úsměvem. 

H -  

I Nevidí žádný rozdíl. 

J -  

K Čech má na sobě zimní kozačky, košili, těsné kalhoty, zelený klobouk s pérem 

připevněným na něm a pivo v ruce. 

 

L Češi jsou upravení, nevnucující svou přítomnost, usměvaví, mají světlé vlasy a kůži. 

 

M Čech je podle něj tak trochu vychytralý, spíše opatrný „hromotluk“. 

 

 

Velmi často se respondenti shodli na tom, že Čech bude pravděpodobně pít pivo. Ani 

jeden z respondentů například nenakreslil typického Čecha jako vyloženě hezkého, třeba 

svalnatého muže. Většinou se přikláněli k verzi „hromotluk“.  Ačkoliv například 

respondentka I v Bulharech a Češích nevidí žádný rozdíl. 

 

Do podoby tabulky jsem zpracovala i  kresby typické Češky, které také spolu s poznámkami 

přikládám do přílohy. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak především starší mužská generace 

vnímá obraz typické Češky jako sexy dívky (konkrétně respondent D, jemuž je 60 let a 

respondenti A, M také Češkám přisuzují celkem atraktivní vlastnosti, až na „hlučnější 
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manýry“, které uvedl respondent M. Naproti tomu mladší generace je o něco bezradnější a 

spíše se zdržuje výrazných úsudků. 

 

Tabulka 7: O Češkách z kreseb 

A Dívka stojící v poli řepky olejky. Je hezká a drží v ruce slunečnici. 

B Nevýrazná způsobná dívka s knihou v ruce.  

C -  

D Češka je velmi sexy. 

E Češky se moc nevyznají v módě. Tahle má na sobě šaty a sportovní sandály. 

F Češka má v ruce tašku s nákupem. Její muž jí nepomůže. 

G -  

H -  

I Češky mají širší hrudník a boky než Bulharky.  

J Češka vypadá lépe než Bulharka, usmívá se. 

K -  

L Češi – upravení, nevnucující svou přítomnost, usměvaví, mají světlé vlasy a kůži. 

 

M Češka je komunikativní blondýna s hlučnějšími manýry a je přátelská. 
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7. RASA A NACIONALISMUS 

 

A klidně jezte, jestli máte co, nebudeme přece koukat na takové formality. Víte, mně fakticky 

nic cizího není lidské. 

         Václav Havel, Zahradní slavnost 

 

7.1 Rasa 

 Pojem rasa zde zařazuji proto, že mi přijde mimořádně důležitý. Právě v Bulharsku narazíme 

na různá etnika, zejména na Bulhary, Romy a Turky. Několikrát jsem se při svém pobytu 

v Bulharsku setkala s xenofobními názory a s posuzováním jiného etnika jako méněcenného, 

až podřadného s odvoláním právě na „rasové rozdíly“. Sama však pokládám pojem rasa za 

kulturní konstrukt, ačkoliv mi během povinné školní docházky bylo vkládáno dělení lidských 

ras na europoidní, negroidní a mongoloidní.  V Bulharsku existuje poměrně velká 

nesnášenlivost vůči Romům (odsuzují je, často označují za hloupé či podřadné) a Turkům 

(tvořící podstatnou menšinu) kvůli minulosti strávené pod Osmanskou říší.  

 

7.1.1. Rasismus 

Pojem rasa je především snahou o klasifikaci lidstva. Ačkoliv více rozdílů najdeme mezi 

jednou rasou než mezi různými rasami navzájem. Z tohoto pojmu rovněž může vzejít 

rasismus, a to tehdy, hodnotíme-li lidi z různých částí světa z hlediska nadřazenosti či 

podřazenosti vůči sobě. „Rasismus předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských plemen 

(ras) a rozhodující vliv rasových odlišností na dějiny a kulturu lidstva. Všechny rasové teorie 

jsou podloženy představou, že lidstvo je původně rozděleno na nižší a vyšší rasy“ (Šišková, 

ed., 1998). 

Autoři různých teorií o nadřazenosti určité rasy si všímali především fyzických znaků – 

například barvy pleti, očí, vlasů, tělesné výšky či proporcí. Podobně tomu bylo v polovině 19. 

století s možností měřit a porovnávat objem mozkovny, a tím dokazovat nadřazenost bílého 

plemene. „Pitva zesnulých kolegů se stala mezi kraniometriky 19. století jakýmsi druhem 

přidružené výroby. Mozky působily neobvyklé nadšení a radost. Seznamy doplněné obvyklou 

závistivou srovnávací studií byly hrdě zveřejňovány“ (Gould, 1996, s. 116). Docházelo však 

k četným případům záměrného zneužití, kdy se ve výběru záměrně objevovali jedinci 
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s nadprůměrným objemem mozkovny. Navíc několik uznávaných géniů jako Anatole France 

nebo Walt Whitman by podle zmíněných teorií patřili mezi mimořádně slabé jedince. Objem 

jejich mozků byl totiž menší než průměr. 

 

7.1.2. IQ 

Také teorie o výši inteligenčního kvocientu v závislosti na rase se ukázaly jako mylné. Jedinci 

z různých koutů světa byli hodnoceni podle měřítek a znalostí západní civilizace, což byla 

chyba. Projevuje-li se inteligence i v adaptaci na vnější prostředí, pak příslušníci tzv. 

primitivních národů dosahují lepších výsledků než běžný městský příslušník západní civilizace 

(Šišková, ed., 1983). Hlavním faktorem zkrátka není rasa sama o sobě, zdroj drobných 

biologických rozdílů, nýbrž místo pobytu, socioekonomická třída, rasová diskriminace a 

kulturní deprivace. „Navíc je třeba si uvědomit, že inteligenční testy spíše než studijní 

schopnosti měří naučenou látku“ (Murphy, 2008, s. 26). 

Problém rasy a rasismu velmi dobře shrnuje Jarmila Tolimanová: „Dělení lidstva na 

rasy je spíše společenským a kulturním fenoménem bez hlubšího biologického oprávnění, 

a nesmí být proto nikdy zneužíváno k diskriminaci jedné skupiny lidí skupinou jinou“ (Šišková, 

ed., s. 33). 

 

7.2 Nacionalismus 

Lidé v různých částech světa ještě pořád vydávají různé zvuky, ale dnes už všichni říkají více 

méně stejné věci. 

Ernest Gellner 

V této práci se zabývám nacionalismem především ve vztahu k etnické identitě. 

Nacionalismus není stěžejním tématem této mé bakalářské práce, ale slouží k demonstraci 

toho, kam až může dojít klasifikace lidstva, zejména ta, která jej na nadřazené a podřadné. 

Lehce nastíním historii nacionalismu a dotknu se problematiky národa a národního státu. 

Vycházím z pojetí již výše zmíněného a citovaného Thomase Hyllanda Eriksena, Ernesta 

Gellnera, Zygmunta Baumana a také jsem se opírala o definice Velkého sociologického 

slovníku. 

Nacionalismus je jedním ze způsobů, jak identifikovat sebe sama, zařadit se k nějaké 

společnosti, a především se tak vymezit vůči společnostem či kulturám „těch druhých“. Podle 
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T. H. Eriksena (2008) je nacionalismus ideologie, která existuje téměř všude na světě, i když 

na sebe bere odlišné podoby. Většina nacionalistických teorií se opírá o dávný původ svého 

národa, o jeho kořeny. „Skutečnost, že jako základ identity nebyl zvolen status či rozum, 

nýbrž pojem kořeny, měla obrovský vliv a dalekosáhlé důsledky“ (Gellner, 2003, s. 92). 

Nacionalismus můžeme definovat i jako silné vlastenecké cítění, které vychází z předpokladu, 

že určitému národu patří určité území. Dalším důležitým aspektem je fakt, že z pohledu 

nacionalistů státu neprospívají vnější vlivy jako například „příliv“ cizinců. Jeho rozmach 

v západní a střední Evropě spadá do doby od francouzské revoluce do poloviny 20. století. 

Hlavními znaky francouzského nacionalismu této epochy bylo politické semknutí národa, 

odstranění regionálních rozdílů, výhradní užívání jednoho jazyka. U balkánských národů se 

nacionalismus šířil jednak z odporu k osmanskému panství, jednak ze vzájemných protikladů 

(Maříková a další, 1996).  

 

Nacionalismus vzniká a sílí tam, kde: 

1) Jeden národ žije v područí druhého národa nebo je jím nějakým způsobem 

omezován. 

2) Příslušníci různých národů žijí promíšeně na společném území, přičemž příslušníci 

jednoho národa požívají výhod, které jsou ostatními pokládány za neodůvodněné. 

3) Příslušníci jednoho národa se výrazně odlišují od ostatních zvláštnostmi svého 

chování a způsobu života. 

4) Dochází k nějaké náhlé změně v národnostní struktuře obyvatelstva, například 

v důsledku hromadného přistěhovalectví, nebo k výraznému posunu v přirozených 

přírůstcích jednotlivých národnostních skupin.  

 

Všechny tyto okolnosti však mohou být modifikovány různou úrovní vzdělání, jazykových 

znalostí, ekonomické prosperity a kulturní tradicí (Maříková a další, 1996, s. 664). 

V dlouhodobé perspektivě vzdělané a zámožné vrstvy směřují více než vrstvy ostatní 

k národnostní toleranci. Za posledních 200 let to však byly právě vzdělané vrstvy, z nichž 

vycházeli předáci nacionalistických směrů. „Také představa, že odstranění ekonomické 

zaostalosti a vyrovnání životních úrovní povede k oslabení nacionalismu, se namnoze (jak 

ukazují příklady Belgie, Kanady a Československa) ukázala lichá. Tato okolnost naopak 
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v daných případech dala nacionalistům možnost účinněji prosazovat své požadavky“ 

(Maříková a další, 1996, s. 664). 

 

7.2.1 Etnická identita a nacionalismus 

 

Nacionalismus ve vztahu k etnicitě je silnou, až extrémní formou vyjádření vlastní identity, 

někdy i na úkor ostatních etnik.  

„Thomas Hylland Eriksen definuje etnickou identitu ve vztahu k nacionalismu takto:“  

 

Nacionalistickou ideologii lze definovat jako etnickou ideologii, která se jménem 

etnické skupiny dožaduje práva na vlastní stát. V praxi může být rozdíl mnohem 

složitější. Za prvé není pravda, že etnické skupiny mají vždy společnou vůli. Jedinec 

může být podle situace střídavě příslušníkem etnické menšiny nebo národa. 

Argentinský přistěhovalec do Francie patří k etnické menšině, pokud je ve Francii, ale 

jakmile se vrátí do rodné země, je znovu příslušníkem národa. Za druhé 

nacionalistická ideologie může být mnohoetnická, nebo supraetnická. Za třetí bychom 

neměli zapomínat na to, že každodenní vyjadřování a sdělovací prostředky soustavně 

směšují pojmy národ a etnická skupina. Pokud lidé například hovoří o „104 národech“ 

bývalého Sovětského svazu, mají na mysli nepochybně etnické skupiny, z nichž jen 

několik je skutečnými národy v tom smyslu, že jejich vůdcové chtějí založit stát na 

území, kde převažuje jejich obyvatelstvo (Eriksen, 2008, s. 338).  

 

7.2.2 Nacismus 

Extrémním případem pojetí nacionalismu, vlastenectví a touhy po moci v kombinaci 

s rasismem se nazývá nacionální socialismus, jehož zkrácená verze je nacismus, též 

označovaný jako hitlerismus, tedy Hitlerovo hnutí a diktátorský režim v Německu, od roku 

1933 do roku 1945. Mezi jeho následky patří druhá světová válka a holocaust (Maříková a 

další, 1996). „Holocaust je vedlejším produktem moderního tíhnutí k plně naplánovanému, 

k plně kontrolovanému světu, které se vymklo kontrole a pustilo se na scestí“ (Bauman, 2010, 

s. 145). „Takhle například vypadal zápis výroků Göringa a Goebbelse, když projednávali 

otázku segregace Židů v Německu:“ 
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Goebbels: … Dále pokládám za nezbytné zcela Židům zabránit objevovat se na 

veřejnosti, zvláště tehdy, kdy by jejich přítomnost mohla působit provokativně. 

Uvědomujete si, že ještě dnes je docela dobře možné, aby Žid cestoval v jednom kupé 

spacího vozu spolu s Němcem? Myslím, že by říšský ministr dopravy měl vydat 

vyhlášku, kterou se povinně zavedou zvláštní kupé pro Židy a zároveň se ustanoví, že 

když bude takové kupé plné, není žádný Žid oprávněn činit si nárok na nějaké další 

místo, že vůbec Židé za žádných okolností nesmějí ve vlaku přijít dohromady s Němci 

a vlastně by vůbec neměli dostat místa k sezení, pokud nesedí všichni Němci, a než by 

Žid seděl v kupé plném nebo jen zpola plném Němců, měl by podle mě stát venku 

v chodbičce (Manvell, Fraenkel, 2008, s. 160).  

Podle Baumana (2010) „byla suverenita jednoho národa znásilněním národa 

druhého“ (s. 95). Pojem národ, který se během 2. světové války tak často skloňoval, 

podle Eriksena (2008) existuje tehdy, pokud skupina lidí žijících na jednom území 

usiluje o jeho ohraničení a vytvoření státu. Nedá se tedy říct, že jakákoliv skupina 

používající například stejný jazyk je národem.  

 

Pojmy rasa, rasismus a nacionalismus jsem v této kapitole chtěla zdůraznit proto, neboť si 

myslím, že stále v současnosti máme tendenci posuzovat (třeba i latentně) lidi podle místa 

jejich původu, podle toho jak vypadají či jakým jazykem mluví. Samotné „zařazování“ lidí, 

které neznáme do nám známých kategorií je v pořádku tehdy, pokud bereme v úvahu právě 

kulturní relativismus. Zde nemusíme hovořit jen o cizincích, ale například o lidech patřících 

do různých subkultur. Myslím si, že je velmi důležité si uvědomit, že je to především 

osobnost člověka, na kterou bychom měli brát ohled. Kultura, ve které vyrůstáme, nás velmi 

silně ovlivňuje. Právě „halfies“ jsou příkladem toho, že kultury se dají kombinovat a že 

potřeba vymezovat se vůči ostatním „cizím“ kulturám je v dnešním světě velmi zbytečná, 

často až nemožná. 
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8. BULHARSKO 

Bulharsko je země, ze které pocházejí všichni respondenti, můj otec a tím i velká část mé 

rodiny a částečně tedy i já. Chci ho přiblížit pomocí geografických údajů a pomocí údajů 

nasbíraných při dotazníkovém šetření. 

 

8.1. Stručná charakteristika Bulharska 

Bulharská republika (Република България) se nachází v jihovýchodní Evropě, na Balkánském 

poloostrově na rozloze 110 993,6 km². Bulharsko je parlamentní republika, jejímž 

prezidentem je Rosen Plevneliev a předsedou vlády je Bojko Borisov. V roce 2004 země 

vstoupila do NATO a 1. 1. 2007 do EU. Oficiálním jazykem je bulharština, což podle mnoha 

Čechů zní jako ruština, já bych se však přikláněla k tomu, že to je to blíž k srbskému jazyku.  

Bulharsko se řadí mezi země, jejichž velká část obyvatelstva jsou věřící. Podle 

Ministerstva zahraničních věcí je náboženské složení následovné: pravoslavní 75,9 %, 

muslimové 9,4 %, protestanti 1,1 %, katolíci 0,8 %. V dotazníkovém šetření 9 ze 13 

respondentů uvedlo, že jsou věřící a to konkrétně pravoslavní křesťané. Země sousedí na 

severu s Rumunskem, na západě se Srbskem a s Makedonií, na jihu s Řeckem a na 

jihovýchodě s Tureckem. Východní hranici tvoří Černé moře. Velká část povrchu Bulharska je 

hornatá. Centrální částí země se táhne ve směru ze západu na východ pohoří Stara Planina. 

Jižně od hlavního města Sofie vystupuje masiv Vitoša měřící 2290 m n. m., pod kterým Sofie 

prakticky leží. Jihozápad země vyplňuje mohutný horský masiv s pohořími Rila, kde je také 

nejvyšší hora Bulharska a Balkánského poloostrova Musala měřící 2925 m n. m. Dalším 

pohořím je Pirin a plošně rozsáhlejší Rodopy.  

Nejvíce Bulharů a Čechů se během léta soustředí na pobřeží Černého moře. 

Nejnavštěvovanější destinace jsou Primorsko (odtud je respondentka I), Zlaté písky, Albena, 

Sluneční pobřeží, Tsarevo, Kiten, Černomorec, Nesebar, Sozopol s jeho starými dřevěnými 

stavbami či Balčik na severovýchodě, kde se na poměrně malé rozloze mísí turecká a 

bulharská kultura v pozadí mohutných vápencových skal. Za navštívení jistě stojí i Veliko 

Tarnovo, kterému se v Bulharsku přezdívá „město umělců“.  

Hlavním městem je Sofie (většina z respondentů pochází právě odtud), další důležitá větší 

města jsou Plovdiv, Ruse, Blagoevgrad, přístavní města Burgas a Varna (odtud jsou 
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respondenti K, L). Přes zimu můžete navštívit populární lyžařská střediska Bansko v pohoří 

Pirin, Pamporovo v Rodopech a Borovec v Rile. 

 

8.1.1 Ano i ne 

To, co možná české turisty mate nejvíc, jsou opačné pohyby hlavou při „ano“ a „ne“. Bulhaři 

to vysvětlují tak, že když byli pod nadvládou Turků, naučili se kývat (v češtině říkáme kroutit) 

na opačnou stranu tak, aby je vždy zmátli. A matení pokračuje. Bulhaři totiž nejen, že 

„signalizují“ opačně, doplňují to ještě i takovým pokyvováním až „pohupováním“ hlavy ze 

strany na stranu, což znamená „ano, možná“ a někdy je to jen souhlas s obsahem toho, o 

čem někdo hovoří. Vše může být ale jinak, protože mnoho Bulharů občas pohybuje hlavou 

tak, jak jsme zvyklí v Česku. Musíte být tedy stále na pozoru, jestli to, co vidíte, je souhlas 

nebo odmítnutí. 

 

8.1.2 Atributy bulharské kultury 

Další věc, kterou je Bulharskou známé, jsou pro Čechy netypické turecké záchody. Ano, tato 

„díra do země“ se v Bulharsku skutečně nachází v hojném počtu. Jezdím do Bulharska už 22 

let každé léto a musím uznat, že situace se, byť pomalu, mění. Nutno podotknout, že na 

některých místech je to ale stále o mnoho hygieničtější než případný záchod evropský. 

Přiznám se, že při psaní této práce, konkrétně v kapitole o předsudcích, jsem zmínila postřeh, 

že Češi si myslí o Bulharech, že jí hodně papriky. Tento postřeh mi připadal absurdní až 

nepravdivý. Ovšem až do chvíle, kdy mě jeden známý, který v Bulharsku již několikrát byl, 

upozornil, že Bulhaři konzumují velmi často a velké množství papriky. A skutečně, když jsem 

si zkusila představit běžnou skladbu oběda či večeře, musela jsem mému známému dát za 

pravdu. Dále mě zajímalo, jaké jsou podle Bulharů typické atributy jejich kultury. 
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Tabulka 8: Typické atributy bulharské kultury podle respondentů 

Atributy bulharské kultury Počet respondentů 

Rakije  5 

Národní kroj 4 

Národní tance 2 

Národní písně 2 

Hliněný džbán na vodu 4 

Víno 2 

Kyselé mléko (jogurt se zvláštní kulturou) 2 

Dudy 2 

Národní kuchyně  2 

 

Na těchto atributech se shodlo nejvíce z respondentů. Jako další atributy uvedli: dramata 

pocházející z 60. a 70. let, vědro, nádoba, ve které se vaří káva „džezve“ (джезве), vlněné 

ponožky, malované talíře a příbory, nádoba na vodu z tykve „kratunka“ (кратунка), stan, 

kožené sandály „curvuli“ (цървули), růže a „lokum“ (локум), což je velmi sladká cukrovinka, 

kterou můžeme najít jak v Bulharsku, tak i v Řecku a Turecku. 

Spousta respondentů, když přemýšleli, jak například vypadá typická Bulharka, často kreslili 

tzv. „čalga pevici“ (чалга певица), což je název pro zpěvačku popfolkové hudby nazvané 

čalga.  Tyto zpěvačky jsou vždy velmi výrazně nalíčené, většinou buď světle blonďaté 

(chemicky odbarvené), nebo naopak s tmavě černými vlasy. Často mívají za sebou několik 

plastických operací, přičemž ty nejviditelnější a nejoblíbenější jsou plastické operace prsou 

(jejich zvětšení) a zvětšení rtů. Respondent B chtěl nejdříve nakreslit Bulhara v tanečním 

klubu, jak rozhazuje ubrousky. To je nový způsob, jak ukázat okolí své „tučné konto“. 

Jednoduše jdete do klubu a peníze vyměníte za obyčejné papírové ubrousky s logem toho 

klubu. A pak, když se rozhodnete, rozhazujete ubrousky ve víru tance na tanečnice nebo na 

někoho, na koho chcete zapůsobit a tím mu ukazujete, že jste nejenom dobrý tanečník, ale 

ke všemu ještě i bohatý. 

Projekční kresba se nakonec stala velmi oblíbenou částí dotazníku, což myslím dokládají 

poznámky přiložené ke každé kresbě, které najdete v příloze. Se všemi respondenty se 
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pracovalo velmi dobře, vždy to probíhalo uvolněně a přátelsky a často spolupráce zahrnovala 

i rakiji, kterou mi respondenti vždy „s láskou“ nabízeli.  

 

8.1.3 Hluk, prach a pohostinní lidé 

Bulharsko je země několika tváří. Díváme- li se tuto zemi povrchně, bude nám možná 

připadat, že je všude rušno, hluk, prach a plno zatoulaných psů i koček. Navíc chybí existence 

řady systémů, na které se můžete plně spolehnout (jako například městská hromadná 

doprava, komunikace s úřady, atd.).  Na druhé straně, pronikneme li blíže, jsou Bulhaři milí a 

pohostinní lidé (alespoň ti, se kterými jsem se setkala). Mám zkušenost s návštěvou vesnice 

Sopot v oblasti Trojanského Balkánu, asi 130 km od Sofie, kde jsem se setkala s jednou starší 

ženou jménem Calka (příjmení neuvádím, neboť v této souvislosti není stěžejní), která by 

udělala „vše“ jen, aby nás dobře pohostila, ačkoliv žila z velmi nízkého bulharského důchodu. 

Když už se v Bulharsku lépe zorientujete, zjistíte, že Bulhaři jsou trochu „ublížený“ národ, to 

prý díky Osmanské říši, tedy půl století trvající nadvládě Turků. Bulharsko kdysi mělo výstup k 

3 mořím a i s touto ztrátou a s mnoha dalšími se vyrovnávají dodnes. Ovšem to, co na 

Bulharech obdivuji, jsou často velké rodiny, které mají pevné vazby, a navíc se členem dané 

rodiny můžete stát, i když budete „jen“ jejím přítelem. 
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Závěr 

Tím, že trvale žiji mezi dvěma kulturami, jsem se v průběhu svého života naučila neodsuzovat 

„ty druhé“ ani na ně nepohlížet jako na „cizí“. Mám mnoho zkušeností s tím, že to, co 

v Čechách pokládáme za absolutně normální, například v Bulharsku není a naopak. To, co je 

rozdílné, nejsou především aspekty z běžného života, ale například hodnotový žebříček a 

jistý úhel pohledu na svět. Spíše než neustále nacházet rozdíly mezi kulturami a přemýšlet, 

co je správné a co ne, co je obvyklé a známé a co není, je lepší na kulturu nahlížet jako na 

celek, který vznikal za určitých okolností a dějinných souvislostí. Člověk má totiž neustále 

tendenci se vymezovat vůči ostatním a tím vlastně ztrácí orientaci v dané kultuře a zbytečně 

se zabývá komparací. Možná někdy srovnáváme proto, abychom se lépe v dané situaci 

v určité zemi vyznali. Někdy se vymezujeme vůči „odlišnému“ prostředí, protože máme z cizí 

kultury strach. Nebo naopak cítíme potřebu „bránit“ kulturu vlastní.  A možná právě tehdy se 

mohou objevit vlastenecké až nacionalistické pocity. 

Ti, co se rodí jako „halfies“, mají vůči ostatním určitou výhodu. Nerodí se do jedné 

kultury, ale do více, což znamená, že se v mnoha případech ani nemohou jednoznačně 

vymezit.  Sama jsem někdy nespokojená, že žiji tady a ne v Bulharsku, kde jsem však ještě 

nikdy déle než 2 měsíce nežila. Neustále v sobě svádím vnitřní konflikt, kam vlastně patřím a 

kde bych měla žít – jestli v Bulharsku, nebo v České republice. Nebo co když patřím někam 

jinam? Přijde však moment, kdy si uvědomíte, že hledání vnitřní identity, onen neklid, je 

právě to, co vás žene kupředu. Nenechá vás to ustrnout na jednom místě, ale nutí vás to 

získávat informace, ptát se, zkoušet různé nové věci, objevovat nové způsoby a dívat se na 

svět pod jiným úhlem pohledu. Způsobů, jak na svět pohlížet, je nespočetně mnoho. Vždy, 

když odjíždím z Čech do Bulharska, přemýšlím, co mi tam bude chybět. Přijedu tam a zjistím, 

že mi nechybí nic, že jsem opět našla „kus sebe“. Po příjezdu do Čech se situace opakuje. 

Možná právě tohle je ta cesta. Celoživotní hledání sebe sama, které vás obohacuje tím, že 

obě kultury, do kterých jste se narodily, jsou vám otevřené a dostupné. Během psaní této 

práce jsem došla k závěru, že vlastní identita, to, kým se cítíme být a kam patříme, záleží na 

nás samých.  Avšak mnohdy se pravděpodobně nevyhneme tomu, že tak jako my cítíme 

potřebu se někam zařadit, i naše okolí nás často zařazuje. Je mnoho kategorií, do kterých 

spadáme hned po narození a ke kterým se přiřazujeme nebo jsme přiřazováni celý život, 

spolu se stereotypy a předsudky. Každá kultura je jedinečná a v každé z nich můžeme najít 
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něco, co nás obohatí. Být „halfie“ tak možná znamená být otevřenější vůči jiným kulturám. 

Tato práce mě naučila, že je velmi nebezpečné soudit ostatní podle toho, kde žijí nebo jakým 

mluví jazykem, protože vždy v každém případě existují výjimky, a to velmi mnoho. 

Kultura má mnoho významů. Hofstede (2007) ji označil jako souhrnný název pro 

rozmanité způsoby myšlení, cítění a jednání. Avšak pro mě patřit do určité kultury znamená 

především mít „soulmate“, tedy někoho, kdo s vámi souzní. Najednou nemusíte říkat, proč si 

vždy do polévky dáváte citron nebo proč milujete rajčata. Nikdo se vás neptá, kde je Černé 

moře, tak jako nikomu nepřipadá divné, že o Vánocích jíte kapra a rozkrajujete jablko, přes 

práh vás v jeden určitý den přenese váš muž, a ke kachně pijete pivo.  
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PŘÍLOHA 1 : Tabulka složená z otázek a odpovědí v dotaznících 

Respondent A B  C D 

Pohlaví Muž muž Žena Muž 

Věk 29 20 71 60 

Občanství bulharské Bulharské bulharské bulharské 

Trvalý pobyt Bulharsko (Sofie) Bulharsko (Sofie) Bulharsko (Sofie) Bulharsko (Sofie) 

Náboženské 
vyznání 

Pravoslavné  
křesťanství 

       - Pravoslavné 
křesťanství 

Prav. křesťanství 

K jaké etnické 
skupině se 
přiřazujete? 

Bulhar Bulhar Bulharka Bílí lidé 

Co si myslíte o 
ČR 

Líbí se mi -  Je rozvinutá, čistá a 
kulturní 

Krásná, skvělá 
kuchyně, pivo a 
becherovka 

Co si myslíte, že 
si Češi myslí o 
Bulharech 

-  Že jsou černí, chudí 
a zaostalí. Často 
jsou přirovnáváni 
k Rusům a 
Ukrajinců-m 

Že Bulhaři jsou 
hloupější než oni 

Že mají moře 

Kde byste chtěli 
žít? 

Chtěl bych 
cestovat po 
Evropě. 

 Kalifornie Bulharsko (Sofie) Tam, kde mi je dobře 

Kde 
momentálně 
žijete? 

V Bulharsku 
(Sofie) 

V Praze V Bulharsku (Sofie) V Bulharsku (Sofie) a 
Řecku (ostrov 
Thassos) 

Popište typické 
atributy 
bulharské 
kultury 

Národní kroj 
nosija (носия) a 
rakije 

Rakije Hliněný džbán na 
vodu a měděné 
vědro 

Národní písně, tanec 
choro (хоро), 
račenica (ръченица), 
národní kuchyně, 
rakije, vína, kyselé 
mléko (кисело 
мляко), což je jogurt 
se zvláštní kulturou 

Popište typické 
vlastnosti 
Bulhara 

Jsme hodně 
temperamentní. 
Milujeme 
bulharskou 
přírodu a víme, 
jak se bavit. 

Patriotické myšlení, 
silná rodinná 
pouta. 
 

Hodně mluví u 
stolu.  
Málo pracují.   
Chybí pocit 
odpovědnosti za 
společný prostor. 
Absence shodných 
cílů. 

Lenost, závist, zloba, 
neschopnost 

Navštívil jste 
někdy ČR 

Ano. Ano, 7 a půl roku 
žiji v Praze 

Ano. 5-6 krát. Ano 

Jestli ne, 
chcete? 

-  - Rád bych tam jel 
znova. 

Rád bych 
tam jel znova 

kresba Ano Ano Ne Ano 
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Respondent E F G H 

Pohlaví Žena Žena žena                Muž 

Věk 17 32 23 27 

Občanství bulharské bulharské bulharské bulharské 

Trvalý pobyt Bulharsko (Sofie) Bulharsko (Sofie) Bulharsko (Sofie) Sofie, BG 

Náboženské 
vyznání 

Prav. křesťanství Prav. křesťanství Prav. křesťanství Prav. křesťanství 

K jaké etnické 
skupině se 
přiřazujete? 

Bulharka Bulharka Bulharka Bulhar 

Co si myslíte o 
ČR 

Velmi krásná 
země. 

Je to pěkná země Myslím, že je to 
pěkná země, ale 
hezčí, než BG není 

Krásná země 

Co si myslíte, že 
si Češi myslí o 
Bulharech 

Nemají nás rádi Přijímají nás dobře Předpokládám, že 
jako všichni ostatní 
si myslí, že to jsou 
zloději a 
prostitutky. 

Nic si nemyslí, nejsou 
s Bulharskem 
obeznámeni 

Kde byste chtěli 
žít? 

Rakousko, Vídeň Bulharsko, Nový 
Zéland 

Bulharsko! V Bulharsku 

Kde 
momentálně 
žijete? 

V Bulharsku 
(Sofie) 

V Bulharsku (Sofie) V Bulharsku! V Bulharsku 

Popište typické 
atributy 
bulharské 
kultury 

Národní kroj a 
džezve (nádoba 
na vaření kávy) 

Rakije, vlněné 
ponožky, červené 
víno 

Národní kroj, 
malované talíře a 
příbory 

Kyselé mléko 
(кисело мляко), což 
je jogurt se speciální 
kulturou, rakije 

Popište typické 
vlastnosti 
Bulhara 

Mluví hodně 
nahlas, mají velké 
rodiny, jsou 
rozrušení, když 
jedou na nové 
místo 

Chytří a způsobní, 
ale depresivní, vždy 
s nějakým plánem 
na budoucnost. My 
ale vždy najdeme 
někoho, na koho 
svalíme vinu, že 
nám to kazí. 

Krásní, chytří, ale 
velmi líní. 

Inteligentní, ale líní 
 

Navštívil jste 
někdy ČR 

Ano, jednou Ano Ano Ano 

Jestli ne, 
chcete? 

Ráda bych tam 
jela znova 

Ráda bych tam jela 
znova 

Ráda bych tam jela 
znova 

-  

Kresba Ano ano ano ne 
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Respondent I J K L M 

Pohlaví Žena Muž muž Žena Muž 

Věk 41 27 28 26 53 

Občanství Bulharské Bulharské Bulharské Bulharské Bulharské i české 

Trvalý pobyt Primorsko, BG Ruse, BG Varna, BG Varna, BG Praha, ČR 

Náboženské 
vyznání 

Prav.křesťanst
-ví 

-  -  Prav. křesťanství       - 

K jaké etnické 
skupině se 
přiřazujete? 

Bulharka Bulhar 
 

Bulhar Bulharka Bulhar 

Co si myslíte o 
ČR 

Je to normální 
evropská země 

Jen dobré 
věci, zlatá 
Praha, 
české pivo 
a krásné 
ženy 

Krásná země 
a hodně piva  

Hezká země, dobrý 
brankář a silné pivo 

Dobrý začátek, 
divné rozčarování 

Co si myslíte, že 
si Češi myslí o 
Bulharech 

Doufám, že 
dobré věci 

Že máme 
moře 

Myslí si, že 
jsme správní 

Nemám k tomu 
dostatek informací 

Myslí si, že jsou 
burani. 

Kde byste chtěli 
žít? 

Na Novém 
Zélandu 

V Ruse 
(BG), ve 
vesnici 
v Rodopech 
(BG), Paříži, 
Moskvě a 
v Praze 

V Kalifornii V Kalifornii a 
v Barceloně 

Tam i tady 

Kde 
momentálně 
žijete? 

V Bulharsku V Bulharsku V Bulharsku V Bulharsku V Praze 

Popište typické 
atributy 
bulharské 
kultury 

Nádoba/váza 
na víno a 
rakiji, hliněná 
nádoba na 
vodu   

Kebabčeta 
bulharské 
karbanátky, 
boza, 
lokum a 
růže 

Nádoba na 
vodu z tykve 
(kartunka), 
dudy, stan a 
čepice patřící 
k národnímu 
kroji 

Kožené sandále 
(curvuli), dudy a 
hliněné nádobí 

Fenomenální 
hudebnost lidových 
písní nesoucí 
obrovskou vnitřní 
výpověď, divadelní 
dramata 60. a 70. 
let. 

Popište typické 
vlastnosti 
Bulhara 

Přátelskost a 
otevřenost 
vůči hostům, 
výbušnost 

Všechno ví, 
všemu 
rozumí 

Otevřenost 
vůči hostům 

Říkají „opa“ (ajaj) 
místo promiňte. 
Mají rádi, když 
okolí slyší hlasitou 
hudbu z jejich auta. 
Hrdí. Je pro ně 
důležité, co si o 
nich ostatní myslí 

Přímí, přátelští, 
pohostinní, tak 
trochu uzavření ve 
svém „bulharském 
kruhu“. 

Navštívil jste 
někdy ČR 

Ne Ne Ne Ne Ano 

Jestli ne, 
chcete? 

Ano Ano Ano Ano -  

kresba Ano Ano Kresba, popis Popis Popis 
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PŘÍLOHA 2: Dotazník použitý při dotazníkovém šetření. Je napsán původně v bulharštině, 

přidala jsem i český překlad.  

респондент (A- Z)  …… 

respondent (A-Z) 

Eтническа и културна идентификация 

Въпросникът е aнонимен. Отговорите от анализа ще бъдат използвани в моятa  

бакалавърска теза/дипломна работа. Благодаря ви! Виола Чернодринска 

Dotazník je anonymní. Odpovědi v následné analýze použiji ve své bakalářské práci. Děkuji vám. Viola 

Černodrinská. 

Моля попълнете с печатни букви. 

Prosím pište hůlkovým písmem. 

Дата (datum):         

Пол (pohlaví):  

Възраст (věk):        Гражданство (státní příslušnost):

     

Религия (náboženské vyznání):     Постоянно жителство (trvalý pobyt):  

   

 

 

1) Към коя етническа група се причислявате? 

K jaké etnické skupině se přiřazujete? 

 

2) Какво мислите за Чехия? 

Co si myslíte o České republice? 

 

3) Какво смятате, че чехите си мислят за българите? 

Co si myslíte, že si Česi myslí o Bulharech? 

 

4) Къде бихте искали да живеете? 

Kde byste chtěli žít? 
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5) Къде живеете в момента? 

Kde momentálně žijete? 

 

6) Опишете няколко типични предмета (атрибути) от  българската култура: 

Napište několik typických předmětů (atributů) bulharské kultury: 

 

7) Опишете някои типични черти на Българите: 

Napište typické vlastnosti typického Bulhara: 

 

 

 

 

 

8) Опитайте се да изобразите един типичен Българин и Българка: 

Pokuste se zobrazit typického Bulhara a Bulharku: 

 

 

 

 

 

 

9) Опитайте се да изобразите един типичен Чех и Чехкиня: 

Pokuste se zobrazit typického Čecha a Češku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Бил/а ли сте някога в Чехия? 

Byl/a jste někdy v České republice? 

 

 

12) Ако не,  бихте ли посетили Чехия? 

Pokud ne, navštívil/a byste ji? 
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PŘÍLOHA 3: Projekční kresba a poznámky, které jsem si psala během rozhovorů. 

Poznámky se týkají především projekčních kreseb. 
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 Respondent A 

Neví, co by napsal o Češích. Když má napsat místo, kde žije, použije slovní spojení Sofie-

ghetto. Nejdříve nechce kreslit, dlouho se dívá na dotazník, nakonec si musí zapálit cigaretu a 

nakrájet meloun (V Sofii je momentálně 38 stupňů). Kreslí nejdřív Čecha, jak stojí na baru 

sám, kouří a pije 1 litr piva. Stojí tam sám, pouze s barmanem. 

 Bulharka je oblečena do národního kroje (носия), na hlavě má tradiční čepici, v jedné ruce 

má šáteček, kterým mává a v druhé ruce kvítek. Na kroji si respondent nechává záležet a 

komentuje všechny podrobnosti.  

Když se zamyslí, jak nakreslí Bulhara, hned ho napadne: hodně pije a bije svou ženu. To je 

samozřejmě ironie. Nakonec kreslí Bulhara oblečeného do národního kroje, s černo- bílou 

čepicí a speciálními tradičními botami. 

Nejsložitější bylo pro tohoto respondenta nakreslit typickou Češku. Ačkoliv sám několikrát 

navštívil Čechy, žádný typický obraz Češky mu v mysli neutkvěl. Nakonec kreslí pole vykvetlé 

řepky olejky, západ slunce a dívku, která má být mladá a hezká, držící v ruce slunečnici. 

(Slunečnice jsou takovým bulharským symbolem, protože prakticky všude jsou pole plná 

slunečnic.) 
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Respondent B 

Podotýkám, že tento respondent byl jeden z prvních, se kterými se prováděla dotazníkové 

šetření. Otázka, zda- li byl někdy v České republice jsem původně v dotazníku napsanou 

neměla a až během rozhovoru jsem ji tam dopsala. Jelikož tento respondent žije 7 a půl roku 

v Praze, poslední otázka, tedy pokud ČR nenavštívil, jestli by chtěl, byla zbytečná a 

v dotazníku chybí. 

 

U tohoto respondenta je zajímavé, že ačkoliv je Bulhar, dotazník jsem mu dávala v české 

verzi, kde ještě chyběla otázka směřující k momentálnímu pobytu respondenta. Na tu jsem 

se dodatečně zeptala. Tento respondent žije 7 a půl roku v Praze, má perfektní češtinu, avšak 

stále se cítí jako Bulhar. Na otázku, co si myslí o České republice, nebyl schopen odpovědět.  

A nyní ke kresbě. Bulhar je podle něj svalnatý, fousatý, má krátké vlasy, nahý do půlky pasu a 

svalnatý, na sobě má krátké kalhoty a žabky (těm respondent věnoval největší pozornost). 

Původně měl mít Bulhar ruce nahorů, jako kdyby byl na párty. Nakonec má v jedné 

(chlupaté= ruce) nádobu s vínem (protože prý Bulhaři pijí hodně alkohol) a druhou ruku má 

v kapse, je uvolněný. Na obrázku je také Slunce. 

Bulharka má tmavé kudrnaté vlasy, je velmi štíhlá a má prsa velikosti C. Na sobě má dlouhou 

sukni s kytkami, protože se respondentovi také líbí. Kdyby to byla moderní Bulharka, měla by 

na boty na podpatku. Kdyby byla tradiční, byla by bosá a šla by třeba pro vodu. Opět by 

ideálně měla ruce nahorů. Bulharka tančí tradiční tanec choro (хоро) a drží někoho za ruku.  

Nakreslit Čechy šlo respondentovi daleko snadněji. Nejdříve začal kreslit stůl a na něm půl litr 

piva. Čech je tlustší, má na sobě sandále s ponožkami. Je skoro plešatý, nesměje se, nemračí, 

ani se nezlobí. Je trochu nijaký. Sedí s 2 kamarády v hospodě. Respondent je pojmenoval 

Honza, Jan a Honza. Na obrázku je také fotbalový míč a hokejka, protože Češi hodně sportují. 

Češka má krátkou sukni a menší prsa. Má na sobě nevýrazné sportovní boty a „školní“ košili. 

Má blonďaté nebo světle hnědé vlasy a v ruce knížku. Češka podle respondenta není tak 

divoká jako Bulharka a více dodržuje pravidla.  
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Respondent C 

Bohužel odmítla kreslit. Respondentce je 72 let a navzdory nelehké životní situaci (po smrti 

manžela žije sama v Sofii), ne příliš dobrému zdravotnímu stavu a nízkému důchodu uvedla, 

že by i nadále chtěla žít v Sofii. 
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Respondent D 

K typickým atributům bulharské kultury napsal tanec zvaný ruchenica (ръченица). Ruce jsou 

v boku a horní část těla se nehýbe, hýbou se jen nohy a to na velmi rychlý rytmus (osm 

devítin). Neustále zdůrazňuje, že nikde na světě takový tanec není. Přitakává i muž sedící 

vedle něj, jeho známý a znovu opakuje, že takový rytmus je naprosto unikátní. O bulharské 

kultuře v dnešní podobě však hovoří jako o „antikultuře“. Ve školách jsou běžně dětem 

nabízeny drogy a spousta dětí u nich zůstane. Jsou to drogy a čalga (чалга), což je tradiční 

hudba smíšená s popovou, říká se jí též popfolk. Ovšem zpěvačky a zpěváci často zpívají o 

lásce, zklamání, nenávisti a penězích. Charakteristický je také silný důraz na vnější podobu- 

make-up, umělé řasy, silikonová prsa, drahé šperky, auta apod. 

Ke kresbě: Nakreslil muže v mercedesu, zdůrazňuje, že je hloupý. Má na sobě tradiční 

sandále z kravské kůže zvané curvul (цървул), neboli mokasíny. Když se o někom řekne, že to 

je to je curvul, znamená to prostý, hloupý člověk. Bulhar má tlustý krk, na krátko ostříhané 

vlasy a právě se miluje ve svém mercedesu se ženou na podpatcích.  

Typická Bulharka podle něj neexistuje.  

Typický Čech má v jedné ruce klobásu a v druhé pivo. Respondent se trochu zastydí, nechce, 

aby jeho kresba vyzněla urážlivě.  

Typická Češka je velmi sexy. 

Celkově je respondent dosti kritický vůči Bulharům. 
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Respondent E 

Věkovou hranici jsem si stanovila nad 15 let a této respondentce je 17 let. Pochází z hlavního 

města Sofie, ale celé léto pobývá v Primorsku, kde mají její rodiče byt (Primorsko je jedna 

nenavštěvovanějších destinací právě českými turisty). 

Opět mi položila stejnou otázku jako skoro všichni ostatní a to, jestli má nakreslit tradiční 

Bulharku nebo tu dnešní. Tak jsem jí odpověděla, že má nakreslit to, co je podle ní typické a 

ona zvolila tu tradiční verzi. Bulhar i Bulharka mají na sobě tradiční kroj a mají tmavé vlasy. 

Čech má triko, krátké kalhoty, sandále a ponožky. Češka má šaty a k tomu sportovní sandále. 

Češky podle této respondentky módě nerozumí. Oba mají světle hnědé vlasy. 

Pro tuto respondentku bylo poměrně obtížné napsat atributy bulharské kultury a popsat 

typické vlastnosti Bulharů. 
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Respondent F  

 Začala nejdříve kreslit Bulharku. Má silikonová prsa a ústa, v ruce dvě tašky. Muž sedí, pije 

rakiji a myslí si: kdybych tak odjel do Ameriky. Respondentka pak vypráví vtip: Víte, co to je 

bulharská trojka? Žena s dvěma taškami. Zpátky ke kresbě: muž by jistě své ženě s taškami 

nepomohla. Žena sice vypadá jako „čalga pevica“ (чалга певица), což znamená zpěvačka 

popfolkové hudby, ale pořád tahá ty tašky.  

Češka má jednu tašku. Neví, jestli má silikonová prsa, ale možná ne. Český muž sedí a pije 

pivo. Své ženě by též s taškou nepomohl. 
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Respondent G 

Respondentka má podle všeho k Bulharsku velmi vřelý, téměř nekritický vztah. Při vyplňování 

otázek, kde žije a kde by chtěla žít, napsala vždy Bulharsko s vykřičníkem. Nakreslila 

postupně dva muže. Bulhar je svalnatý a atraktivní s větším úsměvem. Čech má pupek a 

rozhodně atraktivně ani vesele nepůsobí.  
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Respondent H 

Bylo pro něj velmi těžké vyplnit položku typické vlastnosti Bulharů a také nakreslit Bulhara. 

Řekl, že nic takového neexistuje. Pokud však šlo o Čechy, velmi rychle ho napadlo nakreslit 

pivo a do růžova opáleného muže. Také je zajímavé, že v položce co si Češi myslí o Bulharech 

vyplnil, že Češi nejsou s Bulharskem obeznámeni a nic o něm neví. 
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Respondent I 

Je pro ni těžké popsat atributy bulharské kultury, nakonec povídá o hliněné nádobě na vodu 

a o tradiční nádobě na víno a rakiji. Co se týká kreseb, nakreslila pouze ženy. Češky podle ní 

mají světlejší vlasy a pleť. Bulharku nakreslila v letním oblečení. Vypadá spíše oficiálně, jde 

do práce. Zatímco Češka má na sobě plavky. Tak respondentka nejčastěji Češky vídá, protože 

v Primorsku, kde žije, se během léta vystřídá velmi mnoho českých turistů. Respondentka je 

majitelkou penzionu a obchodu s oblečením a všimla si, že Češky mají dlouhé nohy, ale boky, 

ramena a hrudník mají širší a robustnější než Bulharky.  Jinak co se týká mužů, nevidí žádný 

rozdíl a právě typický obraz Čecha s klobásou v jedné ruce a s pivem v ruce druhé, komentuje 

pouze lehkým úsměvem. 
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Respondent J 

Zdůrazňuje, že neumí kreslit. Řekl, že pokud by měl nakreslit typickou Bulharku, byla by to 

pravděpodobně „čalga pevica“ (již zmíněná výše) a měla by hodně vrásek. Jinak na obrázku 

je žena- Bulharka, neusmívá se. Vedle ní muž, který je svalnatý, má velké břicho, na krku 

výrazný silný řetízek a nějaký „ulíznutý“ účes. Češka vypadá lépe než Bulharka, usmívá se.  
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Respondent K 

Nakreslil pouze Bulhara, jinak popis. Bulhar má na sobě sluneční brýle a je oblečen jako na 

party a vypadá, že tančí.  

Čech má podle respondenta na sobě zimní kozačky, košili, těsné kalhoty, zelený klobouk 

s pérem připevněným na něm a pivo v ruce. 
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Respondent L 

Nechtěla kreslit, zvolila popis. Bulhar- má kožené pantofle nejnovější model, tričko s 

límečkem, velké břicho, drahé auto a malou koženou taštičku.  

Bulharka- je výrazně nalíčená, má speciální účes, oblečení s lesklými motivy, boty na 

podpatku, navoněná sladkým parfémem a opálená ze solária. 

Češi- upravení, nevnucující svou přítomnost, usměvaví, mají světlé vlasy a kůži. 
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Respondent M 

Pouze popis, kreslit odmítl. Bulhaři obecně jsou podle něj snědí, přímí s přátelsky 

napřaženou rukou. Ženy se hezky oblékají s důrazem na ženskost. 

Čech je podle něj tak trochu vychytralý, spíše opatrný „hromotluk“. Češka je komunikativní 

blondýna s hlučnějšími manýrami a je přátelská. 

 


