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Pavlína Havlová: Dobrovolná skromnost

Pavlína Havlová se ve své práci věnuje lidem, kteří podle ní svým životním stylem 

naplňují Elginův termín dobrovolná skromnost. K práci ji celkem sympaticky (i když 

ne úplně vědecky) přivedl pocit zajetí ve stereotypech, do nichž je mimo jiné tlačena 

vlastním zaměstnavatelem. Tento svůj pocit se snaží artikulovat kritikou 

mechanického způsobu života, tak jak ji nachází u „klasiků“ Henryho Thoreaua, 

Oswalda Spenglera či současného esejisty Lubomíra Martínka.

Pak následuje krátký jazykový rozbor termínu dobrovolná skromnost, historický 

exkurz po příbuzných fenoménech a tematizace téhož u ekologicky laděných 

sociologů. 

Po rekapitulaci metodologického přístupu autorka začíná praktickou část medailonky 

respondentů, které vybrala jako příklady dobrovolné skromnosti v současnosti: 

Štěpán, pastevec koz; Kamil, umělec na cestě; Marika, obdivovatelka ekologických 

obydlí; mnišky trapistky; Anna, majitelka ovčí ekofarmy; Klára, dětská ilustrátorka; 

Elena, oddaná Krišny; František, pastevec oslů a koz; Přemysl, umělecký sklář; 

Kristián, herec; Johann, antikvář; Prokop, knihovědec; Irena, překladatelka.

Prostřednictvím tzv. hloubkových rozhovorů se snaží odpovědět na tyto výzkumné 

otázky: 1) Jaké motivace vedou aktéry k dobrovolnému rozhodnutí pro alternativní

způsob života. 2) Jak aktéři tento způsob života popisují? 3) V čem (pokud vůbec) 

aktéři spatřují přínos tohoto způsobu života? Analýzu najdeme v kapitole reflexe 

výzkumných otázek. Přepsané a redigované rozhovory se všemi 13 resp. 16

respondenty jsou v příloze. 

Práce je po formální stránce velmi dobře vedená. Čiší z ní nadšení pro téma, poctivá 

příprava i pečlivost při psaní: dobře se čte, autorka průběžně shrnuje své výsledky. 



Přesto jí lze mnohé vytknout, i když mnohé výtky jdou spíš na vrub zřejmě běžně 

užívanému ekologickému žánru či příliš vágně napsaného projektu výzkumu. 

Autorka načetla vzhledem k tématu relevantní literaturu, kterou zajímavě 

mezioborově rozšiřuje. Nepodařilo se jí však výzkumnou otázku dostatečně 

teoreticky ukotvit, resp. zformulovat výzkumnou otázku tak, aby došla k nějakým 

výraznějším výsledkům. S tím se ostatně sama v průběhu práce potýká, ať již 

v teoretické části, kde se jí nedaří jasně termín dobrovolná skromnost vymezit, tak i 

v praktické části, kde respondenti mají s tímto termínem těžkosti. 

Artikulace pocitu stereotypů ve vlastním životě a pokus popsat „stav světa“ 

prostřednictvím mechanického způsobu života se jeví trochu náhodně. Určitě existují 

přiléhavější popisy stavu doby, ať již filosofické či sociologické. Navíc především 

výroky Lubomíra Martínka by bylo potřebné přebírat s kritickým odstupem. (Úmyslně 

provokuji, když napíši, že si jako součást univerzitní byrokracie libuji mezi tisíci 

průměrnými jedinci, kteří nemají opravdové zájmy, za důležité považují to 

nepodstatné a své životy nějak nepřesahují. Jak na tom je asi pan Martínek?) 

Hledání v etymologiích není bez zajímavosti. Trochu je však tato dobře míněná 

snaha v kontradikci s faktem, že tento termín prostě zavedl do sociologické literatury 

určitý autor, který jej chápal již v určitém, předpokládám, že jasně stanoveném 

významu.  

Historický exkurz sice načrtává širší kontext sledovaného jevu, bohužel musí být 

z povahy věci velmi vágní. Nejsem moc velký příznivec využívání starověkých 

zlomků pro demonstrování čehokoliv. Zdá se mi, že jak zmínka o epikurejcích, tak o 

Senecovi, by vyžadovala daleko širší vhled. Bouřím se, při výkladu podobenství o 

marnotratném synovi jako kritice konzumního života. Stranou zůstala smlouva, 

odpuštění, metafora otce, život jako dar atd. Při výkladu mnišské chudoby mi pak 

chybí vysvětlení důvodu, proč se Ježíš obrací právě na chudé?

Z představení sociologické pohledu měl vzejít nějaký určitější výzkumný problém. 

Kvalitativní strategie výzkumu byla zvolena zdá se správně, méně již vzorek 

respondentů a vlastní metoda. Autorka vybrala zajímavé lidi, dokonce je i poměrně 

invenčně pojmenovala vzhledem k jejich povoláním. Zdá se, že se jí podařilo získat 



jejich důvěru, jejich odpovědi nejsou nezajímavé. V tomto rozsahu a s použitím 

zvolené analýzy nejsou však data náležitě vytěžena. Zdá se mi, že autorka měla 

zvolit spíše méně příkladů, věnovat se jim dlouhodoběji, využít zúčastněné 

pozorování. Popisná etnografie by, domnívám se, byla daleko více vypovídající, než 

reflexe vlastního osudu konfrontovaná s určitými sociologickými stereotypy v průběhu 

hodinového rozhovoru. Využít šlo např. koncept „material culture“ Alfreda Gella a 

Daniela Millera.

Z hlediska etiky jsem neporozuměl, proč sestrám z trapistického kláštera nebyly 

přiděleny pseudonymy, ale jen označení sestra X a sestra Y.

Práci považuji za výsledek dlouhodobé a pečlivé snahy sledovat zajímavý 

společenský jev. Zdá se mi, že trochu neúplné metodologické projektování zavedlo 

autorku do nesnází, s nimiž se ale poměrně zdárně potýká. Práce je čtivá a 

zajímavá.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře

V Řevnicích dne 10. června 2013                                       Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.


