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Úvod  

Urbánna antropológia a úloha miest v globálnej ére sú predmetom môjho dlhodobého 

akademického aj osobného záujmu. O pochopenie toho, čo sa deje v našej kultúre, 

o pomenovaní jej vzorcov, sa pokúšali sociológovia a antropológovia odjakživa. Začiatkom 

20. storočia začali vedci skúmať mestá a ich štvrte. Zaujímalo ich, aké druhy ľudskej 

interakcie sú prítomné v ultrakomplexnej mestskej komunite. Robert Redfield a Milton Singer 

definovali vo práci Cultural Role of the Cities civilizačnú úlohu mesta: Mesto je trhovým 

miestom, kde sa predáva a kupuje a v tejto výmene tovaru sa stretávajú ľudia rôznych rás, 

náboženstiev a vyznaní (Redfield and Singer 1954). Počet ľudí stretávajúcich sa v tejto 

výmene stále stúpa. Podľa Organizácie spojených národov (OSN) polovica svetovej 

populácie dnes žije v mestách a 70 % obyvateľov zeme bude žiť v mestách do roku 2050 

(IOM et UN 2000). Vznikli svetové metropoly na čele s New Yorkom, Londýnom a Tokyom, 

v ktorých je lokalizovaná práca i globálny kapitál (Appadurai 1990; Sassen 1991). 

Predkladaná dizertačná práca je teoreticko–empirická. V teoretickej časti prinášam 

historický prierez výskumov v urbánnej antropológii s dôrazom na výskum migračných 

skupín. Zaoberám sa analýzou globalizácie a jej vplyvov na kultúru, tvarovanie a štruktúru 

dnešných miest; migráciou, jej trendmi a procesmi v dobe transnacionalizmu a špecificky 

analýzou konceptu expatriotizmu. Opisujem počiatky urbánnej antropológie a poskytujem 

prierez najzaujímavejších výskumov mesta s dôrazom na migračné procesy a výskum 

migrujúcich skupín v rámci urbánnej antropológie.  

Urbánny výskum sa začal skúmaním migrujúcich obyvateľov z rurálnych oblastí za 

prácou do mesta. Tieto procesy skúmali najprv sociológovia Chicagskej školy. Nels Anderson 

robil výskum sezónnych robotníkov, ktorí migrovali začiatkom 20. storočia po Spojených 

štátoch amerických a živili sa rôznymi zamestnaniami. Ich prototypom bol migrujúci 

robotník, tzv. Hobo (Anderson 1923). Koncept migrujúceho občana za prácou má dnes 

mnoho podôb. Jednou z nich je tzv. expat –  zahraničný pracovník nadnárodnej spoločnosti 

migrujúci za prácou do zahraničia. 

V empirickej časti predkladám terénny výskum expatov a ich rodín, ktorého cieľom je 

priniesť poznatky o kultúrnej adaptácii a živote doteraz nie veľmi preskúmanej expat 

komunity v Prahe. Hľadám odpovede na nasledovné otázky: Ktoré faktory zohrávajú dôležitú 

úlohu v adaptačnom procese expat partneriek a ich rodín? Akú rolu má znalosť jazyka, 
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lokálnej kultúry a lokálnych ľudí na ich adaptáciu? Ako prebieha rozvoj sociálnych sietí, 

rodinný a sociálny život expat partneriek v Prahe? Akú rolu hrajú deti v expat vyslaní? Je 

Praha globálnych mestom poskytujúcim kvalitný život pre zahraničných obyvateľov – 

v tomto prípade expatov a aká je kvalita ich života?  Aké sú znaky expat komunity v Prahe? 

Aký vplyv má priestorové rozloženie Prahy na jej formovanie? Sú expati, ktorých som 

skúmala kozmopolitánmi? Aká je ich kultúrna identita a aký vplyv na jej formovanie má 

expat skúsenosť? Aké sú dnešné expat manželky?  

Motívy, ktoré ma viedli k napísaniu tejto práce sú okrem akademických aj osobné. 

Mestá ma vždy fascinovali ako miesta, kde sa rozvíja kultúra a civilizácia. Ako študentka som 

mala možnosť študovať na univerzitách v rôznych mestách: Bratislava, New York, Boston 

a Praha. Zároveň som mala možnosť sprevádzať svojho manžela počas jeho pracovných 

vyslaní v zahraničí a vyskúšať si tak život expata v Amsterdame a v Prahe. Bola som 

svedkom jedinečných príbehov ľudí, ktorí prišli z rôznych kútov sveta a smerovali všade 

možne. Predmet tejto práce mám teda nielen naštudovaný, ale aj odžitý a odpozorovaný.  

 

Migračné procesy a transnacionalizácia 

Súčasné rozmiestnenie ľudí na zemeguli je výsledkom migrácií, a ak berieme do úvahy, 

kde všade človek žije, možno konštatovať, že je migrantom úspešným (Uherek 2005). 

Miliarda ľudí migruje v rámci národných hraníc a desiatky miliónov žijú dočasne alebo 

permanentne v inej krajine. Podľa odhadov OSN a Medzinárodnej organizácie pre migráciu 

(IOM) v roku 2008 presiahol počet medzinárodných migrantov 200 miliónov ľudí (UN 

2009a). Do roku 2050 sa má ich počet zvýšiť na štvrť miliardy (ILO, IOM et OHCHR 2001).  

Motívom dnešnej migrácie sú väčšinou ekonomické dôvody. Destináciami migrantov sa 

stávajú najvýznamnejšie globálne mestá, čo platí ako pre chudobných, nekvalifikovaných, tak 

aj pre bohatých, vysokokvalifikovaných migrantov (Kaplan 2006). Transnacionalizácia práce 

zahŕňa znalostných aj neznalostných migrantov. Vytvárajú sa nové triedne frakcie s 

vysokopríjmovými manažérmi a nízkopríjmovými manuálnymi a servisnými pracovníkmi, 

ktorí im slúžia (Holston a Appadurai 1996: 198). Hannerz (1990) rozlišuje štyri skupiny 

migrujúcich ľudí, ktorí tvoria nadnárodnú podstatu globálnych miest: nadnárodnú obchodnú 

triedu, chudobných migrantov väčšinou z rozvojových krajín, turistov a umelcov. Nadnárodnú 

obchodnú triedu možno považovať za menej početnú, ale s veľkým vplyvom a dopadom na 
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mesto. Prototypom nadnárodnej obchodnej triedy je tzv. „expat“  – elitný zahraničný 

pracovník nadnárodnej spoločnosti migrujúci za prácou do zahraničia.   

 

Vplyv globalizácie na charakter dnešných miest 

Takmer všetky miesta na zemeguli sú v súčasnosti nejakým spôsobom ovplyvnené 

globalizáciou, ale iba v niekoľkých lokalitách dochádza ku skutočnému vytváraniu, 

formovaniu a určovaniu základného charakteru globalizácie. V dnešnom svete už neplatí 

teória ekonóma Adama Smitha, že práca je imobilná; ľudia sa dnes sťahujú po celom svete, 

keďže organizácie, pre ktoré pracujú, sú integrované v globálnej ekonomike (Caligiuri, 

Hyland a Joshi 1998: 313). Podľa Appaduraia, novú globálnu ekonomiku nemôžeme chápať v 

existujúcich termínoch a modeloch centrum–periféria, ani ju nemožno redukovať na 

zjednodušené modely typu push–pull faktorov, či na voľbu medzi ponukou a dopytom. Nič 

z týchto tradičných migračných teórií v súčasnom "turbulentnom svete" neplatí (Appadurai 

1996: 33). 

Prevažná väčšina aktérov, ktorí globalizáciu utvárajú, je lokalizovaná v najväčších 

svetových metropolách. Vytvára sa nová hierarchická úroveň globálnych miest a funkčná 

previazanosť hierarchickej deľby práce v rámci svetového sídelného systému. New York, 

Londýn a Tokio koncentrujú prevažnú väčšinu nových funkcií a sú nazývané globálnymi 

mestami (Sassen 1991). Súčasné premeny miest ovplyvňuje niekoľko spoločenských zmien, 

ktoré vychádzajú z globalizácie: (1) internacionalizácia z hľadiska kapitálu i pracovných síl, 

(2) deregulácia vplyvu verejného sektora, (3) ekonomická reštrukturalizácia charakterizovaná 

deindustrializáciou a rozvojom výrobných služieb, (4) sociálna polarizácia, (5) postmoderný 

spôsob mestského života (Sýkora 2000: 16). Pod vplyvom globalizácie sa utvára nový spôsob 

urbanizácie (Soja 1991). 

 

Premena postsocialistických miest a transformácia Prahy  

Zmeny v postkomunistických mestách sú okrem globalizačných faktorov 

determinované charakterom politických a ekonomických transformácií zahájených po páde 

komunizmu (Sýkora 2000b). Na transformačnú premenu Prahy významne pôsobilo uvoľnenie 

medzinárodného obchodu a príliv zahraničného kapitálu. Medzi najvýznamnejšie zmeny 

Prahy, ktoré nastali na počiatku ekonomickej transformácie, boli komercionalizácia 



4 

 

mestského centra; komerčná a rezidenčná suburbanizácia na okraji Prahy; revitalizácia a 

gentrifikácia niektorých štvrtí a vybraných lokalít vnútorného mesta (Sýkora 1999). Hoci sa 

vývoj metropol postkomunistických krajín strednej Európy vyznačuje podobnými rysmi, 

Praha je do určitej miery výnimočná. Aj napriek rýchlej komercionalizácii centra s radom 

negatívnych dôsledkov sa podarilo udržať rovnováhu medzi historickým dedičstvom 

a súčasnosťou (Sýkora 2001c: 161). Praha ponúka vzájomnú priestorovú blízkosť 

najvýznamnejších globálnych firiem zastúpených v krajine, zodpovedajúce prostredie aj 

infraštruktúru. V priebehu  90. rokov 20. storočia sa v nej etablovalo mnoho nadnárodných 

firiem z oblasti služieb a Praha sa stala jedným z významných svetových miest (Taylor at al 

2002). 

 

Expati ako novodobí migranti 

Expati sú migranti, ktorí sa pohybujú mimo krajiny svojho pôvodu s cieľom pracovať. 

Zvyčajne sú vysoko vzdelaní a majú nadpriemerný príjem vrátane rôznych druhov daňových 

benefitov a remunerácií (Farquhar 2009). Vybrali si žiť v zahraničí a vedia, že sa môžu vrátiť, 

ak im to bude vyhovovať. Sú to ľudia, ktorí si môžu dovoliť experimentovať. Sú to ľudia 

nezávislých prostriedkov, ktorí si môžu zobrať svoju prácu viac menej tam, kde sa im páči: 

spisovatelia a maliari v Paríži medzi dvoma svetovými vojnami sú ich archetypom. Súčasní 

expati sú ale skôr ľuďmi organizácií (Hannerz 1990: 243). Termín expat sa začal používať 

ako označenie novej triedy občanov v zahraničí, úplne odlišnej od umelcov v 20. rokoch 

minulého storočia. V obchodných kruhoch je expat často označovaný ako ten, koho vyšle 

pracovne do zahraničia nadnárodná spoločnosť (NNS). Spoločnosti ponúkajú asistenciu, 

poradenstvo a benefity tým, ktorých posielajú do zahraničia. Expat status je privilegovaným 

statusom, pokrývajúci náklady a daňové výhody (Susman 1958: 323). 

Vďaka expatom vznikajú v mestách nové inštitúcie – vzdelávacie, komerčné, kultúrne. 

V nich sa odohráva medzinárodná kultúra, ktorá má ďaleko od kultúry daného národa. Mestá 

sa stali priestorom pre globálnu kultúru, ktorá sa neustále vyvíja a mení. Expati v 

postsocialistickom meste majú vplyv na jeho tvarovanie, na jeho charakter, na vznik 

inštitúcií, rozvoj a predaj realít, rozmach nových povolaní. Expati sú novou spoločenskou 

triedou v rámci postsocialistického mesta (Cook 2009).  
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Rozvoj expat komunity v Prahe 

Komunita expatov v Prahe sa začala rozvíjať začiatkom 90. rokov minulého storočia 

s príchodom mladých Američanov, ktorí prišli vyučovať angličtinu (Eska 1998). Neskôr ich 

nasledovali manažérske elity prichádzajúce do Prahy vďaka priamym zahraničným 

investíciám. NNS začali do postkomunistických krajín presúvať svoje prevádzky, a tak sa 

podpísali aj pod rozmach expat komunity v Prahe, ktorý začal okolo roku 2000.  

Americká konzultantská spoločnosť Accenture bola prvá, ktorá otvorila servisné biznis 

centrum v Prahe s dvesto pozíciami v roku 2001 a ďalšími osemsto pozíciami v roku 2003. Po 

nej nasledovalo množstvo ďalších spoločností ako sú SAP, Honeywell, IBM, ICON, Exxon 

Mobile, DHL a iné. Trh doslova explodoval (Szoke 2008: 3). Praha sa stala populárnou 

destináciou NNS, ktoré prenášali do Prahy rôzne služby (IT, personálne zdroje, účtovníctvo, 

call centrá). Tento proces znamenal neustále rastúci počet manažérskej elity, ktorá dočasne 

prebýva V Prahe (Cook 2009: 2).  

Nové spoločenské elity globalizujúcich sa miest žijú v luxusných bytoch vnútri citadel, 

v nových rezidenčných komplexoch vnútromestských kondomínií, v gentrifikovaných 

štvrtiach priliehajúcich k mestským centrám alebo v uzavretých a strážených obydliach 

(Marcuse 1997). Pražskí expati žijú najmä v Prahe 1, Prahe 2 a v Prahe 6 (Cook 2009, 

Sýkora 2001a). 

Východiská empirickej práce 

V rámci etnografického výskumu v meste Praha ide o inovatívnu tému. Zaujímam sa 

o expatov, ich partnerky a rodiny ako o predstaviteľov špecifickej mestskej subkultúry, ktorá 

podľa dostupných informácií, doteraz nebola predmetom výskumu.
1
 Praha je zaujímavým 

miestom na takýto výskum, keďže je vstupnou bránou zahraničného kapitálu nielen do Českej 

republiky, ale aj do celého regiónu strednej Európy. Z miest strednej a východnej Európy je 

Praha najobľúbenejšou destináciou cudzincov. Spĺňa atribúty globálneho mesta a je 

najmedzinárodnejším mestom strednej Európy (Taylor et al 2002).  

Expat komunitu som sa rozhodla skúmať prostredníctvom expat partneriek, keďže 

väčšina expatov (až 80 %) prichádza na vyslanie s manželkami alebo partnerkami (Brookfield 

                                                           
1
 Jediná práca spracovaná na podobnú tému je doktorandská práca A. Cooka (2010), ktorá mapuje život 

medzinárodných profesionálov žijúcich v Prahe celkovo. Zameriava sa na ekológiu priestoru. Považujem ju za 

inšpiratívnu z hľadiska informácií o Prahe ako lokalite pre život expatov, poskytujúcu doplnkové a kontrolné 

zdroje informácií. 
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2012). Kým expati samotní sa adaptujú na nové pracovné prostredie, ich manželky alebo 

partnerky sa adaptujú na prostredie okolo nich. Sú konfrontované s lokálnym prostredím. Od 

ich adaptácie závisí sociálny život rodiny. Ony robia dôležité rozhodnutia: vyberajú, kde budú 

bývať, kde budú chodiť do školy ich deti a s kým sa bude rodina stretávať v rámci sociálneho 

a kultúrneho života. Život expat partneriek je podhodnotený a nepreskúmaný. Oveľa menej sa 

vie o pozitívnych vplyvoch expat partneriek na zahraničné vyslanie, než o negatívnych 

(Lauring, Selmer 2010: 59–69). Úspešná adaptácia expat partneriek je pritom hlavným 

kritériom úspešného vyslania expata (Purgat–Popiela 2011; Caliguiri 1998). Zameranie sa na 

túto migrujúcu skupinu zároveň vypĺňa medzeru v inak pomerne rozsiahlych štúdiách 

novodobej medzinárodnej migrácie v Českej republike. 

 

Metodika výskumu  

Terénny výskum  som realizovala formou viac ako osemnásť mesačného zúčastneného 

pozorovania v expat komunite v Prahe od septembra 2010 do júna 2012. Veľkosť 

pozorovanej vzorky bola približne 100 členov expat komunity. Metódu zúčastneného 

pozorovania som si vybrala preto, lebo som sama bola členkou expat komunity, ktorú som 

skúmala. Do Prahy sme sa celá rodina presťahovali z Amsterdamu v roku 2010 kvôli 

manželovi, ktorý sem išiel pracovať ako expat. Vďaka medzinárodnej škôlke, do ktorej začal 

chodiť môj syn, som stala členkou expat komunity. Keďže som bola jednou z nich, 

nadväzovanie kontaktov a vytvorenie siete informantov nebolo tak komplikované, ako 

upozorňujú niektorí antropológovia pri realizovaní výskumu v meste (Gmelch 2010: 93).  

Kľúčovým pre moju prácu boli hĺbkové pološtruktúrované rozhovory s partnerkami 

expatov. Boli mojimi informantkami a hlavnými hrdinkami môjho výskumu. Prostredníctvom 

nich som prenikala do expat komunity v Prahe. Rozhovory som realizovala s 29 expat 

partnerkami. Všetky boli ženy vo veku od 28 – 40 rokov, boli vydaté alebo v dlhodobom 

partnerskom zväzku a mali minimálne jedno dieťa. Ich národnosť bola rôzna: Angličanky, 

Američanky, Austrálčanky, Belgičanky, Grékyňa, Chorvátka, Francúzky, Peruánka, 

Portugalčanky, Ruska, Slovenky, Švajčiarka, Španielky, Talianky a iné.  

Nevyhnutnou súčasťou výskumu v meste je aj analýza sekundárnych dát – predošlých 

výskumov, štúdií, publikovaných prác. Táto analýza mi pomáhala získať druhotné 
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a kvantitatívne informácie o kultúrnej adaptácii expatov v komplexných mestských 

komunitách.  

Hypotézy výskumu 

 

Hypotéza 1: Znalosť lokálneho (českého) jazyka, miera kontaktov s lokálnym obyvateľstvom 

a znalosť lokálnej kultúry je pre expatov a ich partnerky irelevantná voči kvalitnému životu 

v Prahe a nemá zásadný vplyv na adaptáciu v Prahe. 

Výsledok 1: Hypotéza podporená.  

Výskumy kultúrnej adaptácie expatov a ich partneriek doteraz predpokladali, že 

znalosť lokálneho jazyka, miera kontaktov s „ domorodcami“ a znalosť lokálnej kultúry, majú 

zásadný vplyv (napr. Caliguiri 2000; Mohr, Klein 2002). Výsledky výskumu naznačujú, že 

miera týchto ukazovateľov závisí od toho, do akého typu mesta expat prichádza.  

Angličtina sa stala „esperantom“ expat komunity v Prahe. Pražskí expati neprenikajú 

pod povrch českej kultúry ani neprichádzajú do intenzívneho kontaktu s lokálnymi 

obyvateľmi. Znalosť jazyka, kontakt s lokálnymi ľuďmi ani kultúra nie sú podmienkou 

úspešnej adaptácie a života migrantov v Prahe. Oveľa dôležitejšiu rolu v adaptácii 

a v etablovaní sociálnych sietí zohrávajú podľa výsledkov môjho výskumu: 1) medzinárodné 

spolky, inštitúcie a školy, ktoré sú iniciačným sprostredkovateľom sociálnych kontaktov; 2) 

internet ako komunikačný a informačný nástroj, ktorý je nielen prostriedkom, vďaka ktorému 

prichádzajú expati do Prahy pripravení oveľa lepšie, než ich predchodcovia o generáciu 

dozadu. Internet je zároveň aj uľahčením hľadania sociálnych kontaktov a informácií o živote 

expat komunity v meste.  

 

Hypotéza 2: Expat komunita v Prahe formuje nadnárodnú expat kultúru, ktorá funguje 

paralelne s lokálnou kultúrou. Praha vytvára priestor pre nadnárodné identity 

a kozmopolitný život. 

Výsledok: Hypotéza podporená. 

Expati v Prahe neformujú homogénnu skupinu ľudí, ale napriek tomu je možné 

definovať ich spôsob životného štýlu a subkultúry. Neprispôsobujú lokálnej kultúre, ale 

globálnej „expat kultúre“, ktorú vytvárajú. Expat kultúra je typom nadnárodnej kultúry. Stáva 

sa nadnárodnou prostredníctvom ľudí, ktorí sa premiestňujú z jedného miesta na druhé. 
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Kamkoľvek idú, nachádzajú ostatných, s ktorými prichádzajú do interakcie (Hannerz 1990: 

244). Globálne mestá v 21. storočí nie sú nositeľom národnej kultúry, ale skôr nadnárodnej 

kultúry (Appadurai 1990). Svetová kultúra nie je replikáciou uniformity, ale organizáciou 

diverzity, rastúcej prepojenosti lokálnych kultúr, ako aj rozvoja kultúr bez jasného zakotvenia 

v nejakom teritóriu (Hannerz 1996). A takou kultúrou je aj nadnárodná expat kultúra.  

 

Hypotéza 3: Praha ako metropola strednej a východnej Európy je globálnym mestom, 

v ktorom sú vytvorené optimálne podmienky na plnohodnotný život expatov.  

Výsledok: Hypotéza čiastočne podporená.  

Podľa výsledkov medzinárodných prieskumov (Mercer Quality of Living Survey 

2012) sa Praha ocitá až na 69. mieste v hodnotení životnej úrovne expatov. Môj výskum však 

ukázal, že expat rodiny s malými deťmi si život v Prahe pochvaľujú. Praha je v porovnaní s 

inými metropolami malé mesto, ale veľkorysé podmienkami, ktoré ponúka medzinárodným 

obyvateľom. Expati s deťmi si pochvaľujú parky, zeleň, ihriská a iné možnosti pre deti, dobrý 

dopravný systém, cenovo dostupné reštaurácie a služby.  

Názor mojich informantiek na medzinárodnosť a globálny charakter Prahy však bola 

rôzny. Zhruba polovica z nich považuje Prahu za mesto ponúkajúce všetky výhody 

globálneho mesta, druhá polovica však tvrdí, že tomu tak úplne nie je: nedá sa všade 

dohovoriť po anglicky a konzumentský výber a možnosti tiež nedosahujú parametre 

medzinárodnej metropole, i keď tie ženy, ktoré sú v Prahe dlhší čas vidia, ako sa to zo dňa na 

deň mení a Praha sa globalizuje.  

 

Hypotéza 4: Tradičnou predstavou expat partnerky je žena, ktorá je menej vzdelaná než jej 

manžel, expat vyslanie berie ako svoju osobnú obetu a prispôsobenie sa rodine. Nová 

generácia expat partneriek je ambicióznejšia a emancipovanejšia.  

Výsledok: Hypotéza podporená. 

Expat partnerky sú väčšinou prezentované ako sprievodný doplnok, ako ženy 

v domácnosti, ktoré obetujú svoju kariéru, aby mohli sprevádzať manžela a starať sa o rodinu 

v zahraničí (napr. Hardill1998). Prototyp expat partnerky sa však mení. Oproti tradičnému 

vnímaniu expat partnerky ako obete životnej situácie, expat ženy, ktoré som pozorovala, boli 

vzdelané a ambiciózne. Rozhodnutie ísť do zahraničia bolo prevažne ich spoločným 
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rodinným rozhodnutím. Chceli vyskúšať medzinárodný život, stretnúť nových ľudí a dať 

svojim deťom šancu spoznať iné krajiny a naučiť sa cudzie jazyky.  

Dnešné expat partnerky sú si vedomé svojej dôležitej úlohy pri živote v zahraničí. Snažia 

sa naplno využiť pobyt v Prahe vo svoj vlastný prospech. Ak si aj nevedia nájsť prácu, 

hľadajú alternatívne spôsoby ako je rozbehnutie vlastného podnikania alebo dobrovoľnícka 

práca. Môj výskum ukázal a potvrdil závery, ktoré ako jedna z mála vyvodila aj Nicola Wood 

(2001), že expat partnerky sú silnou stránkou expat vyslania a tlak na ich adaptáciu je oveľa 

väčší ako na adaptáciu expata. Partnerka, či už pracuje alebo nie, je aktívnejšou zložkou 

počas zahraničného vyslania, ktorá zabezpečuje sociálny život rodiny a kontakt so 

spoločnosťou. V štúdiách expat komunít je potrebná zmena paradigmy uvažovania o expat 

partnerkách a potreba nazerať na ne ako na aktívne osobnosti, ktoré sa chcú adaptovať na 

nový život a snažia sa z neho vyťažiť čo najviac (Wood 2001). 

 

Hypotéza 5: Pojem vlastnej kultúrnej identity sa mení počas expat vyslania. Čím viac vyslaní 

majú expati za sebou, tým viac sa stávajú nadnárodnými, kozmopolitnými a multikultúrnymi. 

Výsledok: Hypotéza podporená.  

Multikulturalizmus je koncept založený na myšlienke, že človek môže mať dve alebo viac 

kultúrnych identít (Baker 2001: 402). Expati stelesňujú druh multikultúrneho človeka, 

ktorého charakteristická črta je základná zmena v štruktúre a procese identity. Jeho identita 

nie je permanentná a nemenná, ale je dočasná a otvorená (Adler 1977: 26). Expati vedia, 

odkiaľ pochádzajú, ale často nevedia, kam smerujú. Mnohí z nich žijú v multikultúrnych 

rodinách, spoznali svoje partnerky alebo manželky počas svojich zahraničných pracovných 

vyslaní. Ich identita je premenlivá. Disponujú tzv. „hybridnými identitami“, ktoré sú 

pravidlom a nie výnimkou v 21. storočí. (Appadurai 1996).  

Zhrnutie základných výsledkov výskumu 

Empirická časť dizertačnej práce priniesla nasledovné hlavné zistenia a závery. Expat 

život 21. storočia sa zásadne zmenil s rastúcou rolou informačných technológií. Kultúrna 

adaptácia v novej krajine a  meste, ako aj schopnosť etablovať sociálne vzťahy, sú uľahčené 

internetom a internetovými sociálnymi sieťami. Expat partnerky sa vďaka informačným 

technológiám nedostávajú do izolácie: majú intenzívnejší, i keď virtuálny kontakt so svojou 

pôvodnou rodinou a priateľmi, a tiež sa ľahšie spoznávajú s novými ľuďmi v novej destinácii. 
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Na rozvoj sociálnej siete expatov majú zásadný vplyv medzinárodné organizácie a národné 

inštitúty, ktoré sú bránou do sociálneho expat života v Prahe. Rovnako dôležitú rolu plnia aj 

vzdelávacie inštitúcie pre deti (škôlky, školy, záujmové krúžky a skupiny), ktoré sú zdrojom 

kontaktov pre mamičky s deťmi. Deti sú prostriedkom rozširovania sociálnych kontaktov 

expat rodín. Zároveň, expat partnerky potvrdzujú, že expatský životný štýl má pozitívny 

vplyv na formovanie ich detí. Učia sa cudzie jazyky a sú vystavené rôznym kultúram 

a interakciám s ľuďmi z celého sveta, čo ich rodičia považujú za jednu z najväčších výhod 

expat života.  

Znalosť lokálneho jazyka, miera kontaktov z domorodcami, znalosť lokálnej kultúry 

nemá zásadný vplyv na adaptáciu expat partneriek. Jazykom expat komunity je angličtina, 

ktorá je zároveň rozpoznávacím signálom expat ľudí vo verejných priestoroch. Expati v Prahe 

sa prispôsobujú expat kultúre, ktorá v meste existuje, nie lokálnej kultúre.  

Praha je expat partnerkami vnímaná ako metropola strednej a východnej Európy. Jej 

postkomunistickú minulosť respondentky cítia z obyvateľov, ktorí väčšinou pôsobia neosobne 

a nepriateľsky. Kvalita života expat rodín v Prahe je však vysoká. V mnohých hodnoteniach 

predbehla svetové metropoly akými sú Londýn a Paríž. Prahu považujú za „baby friendly“ 

mesto, ktoré je malé, krásne, bezpečné, s dobrým dopravným systémom, plné ihrísk 

a zelených parkov. Veľkosť mesta a priestorové rozloženie expat komunity v meste sú 

mimoriadne dôležitými parametrami kvalitného expat života a plynulej adaptácie cudzincov 

v meste. 

Expati sú kozmopoliti. Stelesňujú nový druh multikultúrneho človeka, ktorého 

charakteristická črta je základná zmena v štruktúre a procese identity. Jeho identita nie je 

permanentná a nemenná, ale je dočasná a otvorená (Adler 1977: 26). Expati vedia, odkiaľ 

pochádzajú, ale často nevedia, kam smerujú. Mnohí z nich žijú v multikultúrnych rodinách, 

spoznali svoje partnerky a manželky na svojich zahraničných pracovných vyslaniach. Ich deti 

sa nazývajú deťmi tretej kultúry (tzv. „third culture kids“). Vyrastali vo viac ako jednej 

krajine a boli vystavené viac ako jednej kultúre (Useem 2001; Moore 2011). Tieto deti budú 

pravdepodobne v budúcnosti tvoriť čoraz väčšiu skupinu obyvateľstva, elitnú skupinu, ktorá 

bude skvele ovládať cudzie jazyky, bude sa pokladať za svetoobčanov a títo ľudia budú 

tvarovať svet a svetovú kultúru (Selmer a Lam 2002).  
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Prototyp expat ženy sa mení. Kým desať rokov dozadu, boli podľa dostupnej literatúry 

expat partnerky menej vzdelané než ich partneri a expat vyslania brali ako osobnú obetu 

a prispôsobenie sa rodine. Nová generácia je iná. Dnešné expat partnerky sú sofistikované 

a vzdelané ženy, z ktorých mnohé robia kariéru, venujú sa svojim koníčkom a záľubám alebo 

dokonca v Prahe podnikajú. Väčšina z nich si expat život vybrala sama, pretože chceli 

vyskúšať život v zahraničí a umožniť svojim deťom kontakt s ľuďmi z iných kultúr. 

Praha ako „gateway city“ regiónu strednej a východnej Európy, je vystavená všetkým 

vplyvom globalizačných procesov. Stáva sa medzinárodnou metropolou, ktorá je priestorom 

pre vznik nadnárodných kultúr – ako napríklad cudzineckej expat kultúry, ktorá zásadne 

ovplyvňuje geografickú a sociálnu štruktúru mesta. Expati prichádzajú na vyslanie väčšinou 

s partnerkami a rodinami, a práve tie sú súčasťou mestského života v Prahe, majú vplyv na 

kultúru mesta, v ktorom etablujú svoje sociálne siete a vytvárajú svoj špecifický životný štýl.  

Expati v Prahe vytvárajú expat kultúru, ktorá sa odlišuje od kultúry lokálnej, a aj od 

kultúry expatov žijúcich v iných mestách. Vplyv na jej špecifickosť má priestorová štruktúra 

Prahy, jej medzinárodnosť a turistická atraktívnosť, ako aj jej veľkosť a dostupnosť. Jej 

charakteristickými črtami je jednoduchosť rozvíjania sociálnych kontaktov, spontánnosť 

sociálneho života, súdržnosť komunity, intenzívne vzťahy nahrádzajúce rodinné putá 

a neustála dynamickosť, ktorú prinášajú odchody jednotlivých členov komunity a príchody 

nových. Vzťahy nahrádzajúce rodinné väzby pokladám za unikátnu črtu expat kultúry 

v Prahe, keďže som sa nestretla s týmto popisom v žiadnej literatúre, ale moje informantky to 

veľmi často zdôrazňovali. Na ich úspešnú adaptáciu nie je potrebná integrácia do lokálnej 

spoločnosti. Medzinárodné mestá nie sú viac nositeľmi národnej kultúry a identity 

(Appadurai 1990). Globálne metropoly dávajú priestor na vznik mnohých kultúr a tak je to aj 

s expat kultúrou.  

 

Záver 

Z antropologického hľadiska, záujem o mestá je po výskume „primitívnych“ ľudí a 

výskume roľníckych spoločností treťou – a pravdepodobne poslednou – zásadnou revolúciou 

v definícii predmetu antropologického výskumu (Gmelch 2010: 2). Robert Parku už v roku 

1915 o meste povedal, že deľba práce, ktorá je prínosom urbanizácie, priniesla 

špecializovaného človeka a treba skúmať rozmanitosť všetkých nových spôsobov živobytia: 
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„....Predavačku, policajta, obchodníka, strážnika, kabaretného umelca, doktora, barmana, 

učiteľa, reportéra, burzového makléra, a mnoho ďalších. Všetci z nich sú typickými produktmi 

podmienok mestského života. Každý z nich, so svojou špecifickou skúsenosťou a pohľadom 

determinuje pre každú skupinu povolania a pre mesto ako celok svoju individualitu.“ (Park 

1952: 24–25).  

Nadnárodné elity migrujúce za prácou sú novodobým druhom špecializovaného 

človeka, ktorého priniesla globálna éra. Nadnárodná migrácia je zodpovedná za „toky“ 

nadnárodných praktík a sietí do mesta a na elitnej úrovni reprodukuje firemné, sociálne 

a kultúrne praktiky globálneho mesta (Hannerz 1996). Kvalifikovaná medzinárodná migrácia 

je základom globalizačného procesu v prepojenej spoločnosti (Beaverstock a Boardwell 

2000). Prináša do mesta vysoko špecifické znalosti, zručnosti a kontakty a výrazne tak 

prispieva k vytváraniu bohatstva a globálneho vplyvu. Expati predstavujú nadnárodné elity 

a prinášajú do svojich destinácií zavedené kozmopolitné kontakty, kultúrne zvyky a sociálne 

väzby (Hannerz 1996; Smith 2001). 

Známy antropológ Marc Augé povedal, že mesto je najzaujímavejším novým svetom 

súčasnosti, pretože rekapituluje všetky rysy súčasného sveta (Augé 1999: 114). V ňom sa 

odohrávajú procesy meniace civilizáciu. Navyše, ako som citovala v úvode práce, populácia 

v mestách rapídne rastie a tento trend bude pokračovať (IOM et UN 2000). Mestá budú stále 

dôležitejším priestorom výskumu spoločenských fenoménov, laboratóriom rozmanitých 

životných štýlov a kultúr. Všade tam, kde sa nachádzajú vzory ľudského správania, je miesto 

pre antropologický prieskum (Kottak 1994: 33–34). Preto som aj ja predložila prácu, 

popisujúcu aktuálne otázky urbánnej antropológie v súčasnom meste a urobila som 

etnografický výskum pomerne novo etablovanej subkultúry expatov v čoraz 

medzinárodnejšej Prahe.  

Praha je v podstate na začiatku novej éry svojej migračnej histórie. Rastúci počet 

migrantov bude pravdepodobne naďalej meniť nielen geografickú štruktúru mesta, ale aj jeho 

kultúru. Ako sa bude meniť mesto v nasledujúcich rokoch, aké nové migrujúce skupiny budú 

do Prahy prichádzať, kde sa budú usadzovať a akú kultúru budú rozvíjať, to všetko je priestor 

pre ďalšie výskumy.  
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