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Abstrakt

Bakalářská práce „Liminalita workcampu, aneb cesta tam a zase zpátky (a 

všechny nevšední zážitky mezi tím)“, se věnuje iniciaci v současné společnosti na 

případu jednoho konkrétního workcampu. Konkrétní iniciací, kterou se tato práce 

zabývá, je přechod mezi dětstvím a dospělostí, která je v naší společnosti umožňována 

prostřednictvím sekulárních přechodových rituálů. Pro jejich rozbor je zde využita tří-

fázová koncepce rites de passage Arnolda van Gennepa se zaměřením na prostřední, 

liminální, fázi a její průběh, jak ji popisoval Victor Turner. Cílem této práce je nastínit

některé příklady cestování, které mohou nabýt podoby rites de passage, a pomocí 

výzkumu na jednom konkrétním workcampu také ukázat, že je možné se zde setkat 

s liminálním a iniciačním charakterem cestování. V souladu s teoriemi Victora Turnera 

je jako nejprůkaznější projev liminálního stádia (respektive rite de passage a iniciace) 

chápán vznik skupiny typu communitas. Právě Turnerově communitas byla především 

v empirické části tohoto textu věnována zvláštní pozornost. Metodologicky je práce

ukotvena v zúčastněném pozorování terénu a polostrukturovaných rozhovorech 

s účastníky workcampu, které se uskutečňovaly v rámci zkoumaného workcampu. Tato 

práce dokazuje, že za specifických okolností může workcamp prostřednictvím vzniku 

communitas získat charakter sekulárního iniciačního rite de passage.

Abstract

Bachelor thesis "Workcamp Liminality, or There and Back Again (and the 

extraordinary experiences that happen in between)” deals with initiation in 

contemporary society. It elaborates on initiation of transition between childhood and



adulthood, which is made possible through the secular rituals of transition. A research 

on one workcamp is used to analyse this type of initiation. Three-phase concept rites de 

passage of Arnold van Gennep, focusing on the middle, liminal, stage and its course as 

described by Victor Turner is used in the analysis. The aim of this paper is to outline 

some examples of travelling, which may take the form of rites de passage, and through 

research on one specific workcamp show that it is possible to encounter the liminal and 

initiating characteristics of travelling there.  According to the theories of Victor Turner 

emergence of communitas is perhaps the clearest indication of liminal stage (or rite de 

passage and initiation). Turner's understanding of communitas is very important 

especially for the empirical part of the text. Methodological work is based on participant 

observation in the field and semi-structured interviews with workcamp participants 

conducted during the workcamp. This work shows that under specific circumstances, 

the workcamp environment can facilitate secular initiation rite de passage through 

formation of communitas.
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Předpokládaný název práce: 

Liminalita workcampů, aneb cesta tam a zase zpátky (a všechny nevšední zážitky mezi 

tím)

Předpokládaný název práce v anglickém jazyce:

Worcamp liminality, or there and back again (and the extraordinary experiences that 

happen in between)

Námět práce:

Ve své bakalářské práci budu zkoumat, zda se dají workcampy považovat za 

liminální fázi života. Workcampy jsou krátkodobé, mezinárodní, dobrovolnické 

projekty, které trvají okolo dvou až tří týdnů. Potká se zde zhruba patnáct lidí, kteří 

během těchto pár dní vytvoří ojedinělou komunitu. V rámci této komunity jedinci 

většinou zažijí zážitky, které jsou zcela odlišné jejich běžnému, každodennímu životu. 

Přátelství jsou, stejně jako ony zážitky, intenzivnější. Podle mého názoru každodenní 

život před workcampem a po něm už nikdy není zcela totožný. Domnívám se, že právě 

toto možné mezimezí představuje hlavní motiv účastnění se projektů tohoto typu a také 

to, že spousta dobrovolníků se na workcampy hlásí opakovaně každý rok.

Důvody účastnění se, na které se zaměřím, jsou ojedinělý zážitek, dobrodružství, 

zkušenost, která zahrnuje potkání nových lidí a osvojení nejrůznějších dovedností. Je to 

zkrátka něco jiného, než co člověk prožívá v rámci své každodenní reality. Dalo by se 

mluvit o formě útěku od každodennosti a všednosti. Důležitým aspektem je věk 

účastníku, neboť workcamp je novodobým pojetím „jít do světa na zkušenou“. Tato 

zkušenost podle mého názoru představuje zvláštní formu sekulárního iniciačního 

rituálu, kdy se jedinec pokouší osamostatnit, čemuž jistě napomáhá zcela neznámé 

prostředí, které představuje cizí země a kultura. Mezinárodní charakter těchto projektů 

hraje zásadní roli. Stereotypy o jednotlivých národech doprovázejí celý workcamp. 

Myslím si, že na základě očekávání ostatních se jedinci stereotypu o svém národě 

během tohoto pobytu přibližují. Ačkoliv národnost v tomto prostředí silně ovlivňuje 

identitu jedince, dá se mluvit o prostředí, kde jsou (nejenom) národní nerovnosti 
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smazány. Během liminální fáze jedince nepochybně formuje komunita, communitas. 

Charakter vztahů, ať už přátelských či milostných, se značně odlišuje od těch doma. 

Nepřekvapivě je zde rozhodující rychlost navázání bližšího vztahu, i když to může mít 

za následek jeho případnou krátkodobost. Valná většina z nich je nespíše v průběhu 

dalších měsíců zpřetrhána, ovšem pár opravdu dlouhodobých vztahů nemusí nutně 

znamenat úplnou raritu.

Odlišení od každodenního života, cesta za dospělostí, národnostní stereotypy a 

vztahy navázané během workcampu představují čtyři okruhu výzkumných otázek.  

Konkrétní otázky jsou pak následující: Pokud jedinec opravdu utíká ze své 

každodennosti, na jakou potřebu, zde hledá odpověď? Co tato zkušenost jedincům 

přináší, co nemohou zažít ve svém běžném životě?  Od čeho případně utíkají a k čemu 

se chtějí přiblížit? Jak probíhá vnímání vlastní identity během workcampu a po něm? 

Jak jedincům tato zkušenost pomáhá na cestě k dospělosti? Konstruují účastníci 

workcampu svoji identitu na základě národnostních stereotypů? Jaké druhy vazeb, 

vztahů jsou během workcampu navázány?

Svůj výzkum založím na zúčastněném pozorování a na biografických 

rozhovorech s účastníky workcampu. Kvůli krátkému trvání workcampu nemohu svůj 

výzkum postavit pouze na etnografii. Rozhovory přinášejí výhodu možného dotázání 

v online podobě i po skončení samotného workcampu, přičemž zúčastněné pozorování 

je naopak nezbytné například pro poznání povahy vztahů či identity založené na 

národnostních stereotypech. Má pozice insidera znamená pro výzkum, jak už tomu tak 

bývá, jisté výhody i nevýhody. Na jedné straně budu moci pokládat účastníkům 

osobnější otázky a konfrontovat své výsledky s vlastní zkušeností, na druhou stranu 

silné a nerovnoměrné vztahy a osobní představy mohou výzkumu uškodit.

Mým terénem bude 24 dobrovolníků ve věku 18 až 29 let, kteří se budou podílet 

na Mezinárodním, tradičním, hudebním festivalu v jednom Španělském městě, které 

leží nedaleko Barcelony. Pro můj výzkum je významná charakteristika této práce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o participování na chodu festivalu, předpokládám, že 



odhadované výše uvedené motivy budou pro tyto účastníky workcampu zásadní. Jinak 

by tomu například mohlo být při pomoci v rozvojových zemích či jiné altruistické práci. 

Námět práce v anglickém jazyce:

In my bachelor thesis I would like to find out if we can assume worcamp as a 

liminal phase. Worcamps are short, international and volunteering projects that take two 

or three weeks. Usually a group of fifteen people meets there and creates a unique 

community. Experiences of workcamp are completely different than experiences of 

ordinary, everyday life. In my opinion life before and after workcamp is never the same. 

I suppose that this liminality could represent the main reason why people join these 

projects and often come back. 

I would like to focus on the reasons for taking a part in these projects as an 

extraordinary experience and adventure which contain meeting new people and getting 

new skills. Shortly it is something totally different than what people experience in 

everyday life. For example we may talk about special way how to escape from the 

ordinary world. I believe that volunteers’s age is an important aspect because workcamp 

could be a test of maturity in some way. In my opinion this experience also helps to 

become an independent person while getting to know different countries and languages. 

International character of these projects is essential. I think that participants construct 

their identity and attitude towards others through the expectations of national stereotype. 

I think that the types of workcamp´s relationships are different than in home country 

and that the relationships and the community represent an essential aspect of the form of 

workcamp.

Předběžné okruhy otázek:

1) Jak se tato zkušenost odlišuje od každodennosti?

2) Co workcamp představuje v cestě za dospělostí?

3) Jak účastníci konstruují svoji identitu na základě národnostních stereotypů?

4) Jak vypadají vztahy navázané během workcampu?
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„Znáš ten obrázek, je tam kruh, ve kterém je napsáno 'komfortní zóna' a druhý 

kruh ležící mimo ten první se slovy 'tam, kde začínají zázraky'“ (Irena, 11. 07. 2014).

Úvod

Před rozhodnutím zabývat se výzkumem workcampu jsem se již tří z nich 

zúčastnila, přičemž na ten první jsem jela ve svých osmnácti letech a od tohoto věku 

jsem se během každého léto účastnila jednoho workcampu. Všechny měly stejné 

pracovní zaměření spojené se zajišťováním festivalu, většinou se však konaly v jiné 

zemi. Po setkání s dílem Victora Turnera v rámci svého bakalářského studia, jsem na 

tuto zkušenost začala pohlížet z jiného hlediska. Snažila jsem se zkušenosti 

s workcampem porozumět především prostřednictvím teorie liminality a Turnerova 

konceptu communitas. Pro ověření oprávněnosti takovéhoto porozumění workcampu, 

jsem se rozhodla opět se zúčastnit dalšího projektu workcampu, avšak už nikoli pouze 

jako dobrovolník, nýbrž jako dobrovolník-a-výzkumník.

Workcampy jsou krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty, které trvají 

okolo dvou až tří týdnů. Účastníci dobrovolně pracují na vybraném projektu za stravu a 

ubytování. Mnou zkoumaný workcamp trval přesně čtrnáct dní a zúčastnilo se jej 

čtyřiadvacet dobrovolníků, včetně dvou campleaderů, kteří měli zajistit organizaci 

workcampu a komunikaci dobrovolníků s pořadateli mezinárodního folkového festivalu. 
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Právě pomoc s realizací tohoto festivalu byla hlavní pracovní náplní zkoumaného 

workcampu. Další drobné práce měly zajišťovat chod sdílených prostor, tudíž se 

především jednalo o úklid a vaření veškerých společných pokrmů. Osobně jsem si tento 

workcamp zvolila na kvůli zaměření dobrovolnické práce a také kvůli jeho umístění, 

neboť se tento workcamp konal nedaleko Barcelony, která je z Prahy celkem lehce 

dopravně dostupná a pro mě osobně zajímavá destinace.

Stěžejní výzkumnou otázkou bylo, zda se v případě jednoho konkrétního 

workcampu dá účast na něm považovat za liminální období života. V této práci se 

snažím ukázat, že workcamp, stejně jako další druhy cestování, může za určitých 

podmínek nabýt podoby rite de passage, tak jak jej popsal ve své práci Arnold van 

Gennep (1996). Výzkum byl za pomoci polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného

pozorování proveden na workcampu, který se během loňského léta 2014 uskutečnil 

v jednom španělském městě. Podle van Gennepa se rites de passage skládají ze tří 

samostatných a navzájem na sebe navazujících etap, které pojmenoval jako fáze 

preliminální, liminální a postliminální. Pro účely této práce jsem se zaměřila na 

výzkum části liminální. Tento výzkum si mimo jiné kladl za cíl zjistit, zda se dá 

v případě vztahů na workcampu hovořit o communitas, která je podle slov Victora 

Turnera „nestrukturalizovaný nebo rudimentárně strukturalizovaný a relativně 

nediferencovaný comitatus, skupina nebo dokonce společenství jedinců, jež jsou si

rovni“ (Turner 2004: 97). Kromě této charakteristiky communitas jsem zároveň 

věnovala pozornost její intenzitě a nespoutanosti, kterými se může communitas 

v porovnání s každodenní strukturou vyznačovat.

Dále zde byl také věnován prostor pro obecnou liminalitu cestování, pomocí níž 

se snažím dokázat, že volnočasové cestování lze stavět do opozice proti každodennosti a 

jejím povinnostem, čímž jej lze považovat za jakési posvátné a významné období 

života. Na příkladech některých dalších druhů cestování upozorňuji na jejich podobnost 

s workcampem a jejich potenciální iniciační charakter. Pro účely této práce rozumím 

iniciací vstup do dospělosti. Ilustrací další druhů cestování jsem usilovala o dokázání 

jejich uznávanosti v naší kultuře a možnosti společenské prestiže, kterou pomocí nich 

mohou především mladí příslušníci této kultury získat. Domnívám se tedy, že některé 
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druhy cestování lze považovat za posvátné období života, které může nabýt podoby rite 

de passage a pro mladé lidi představuje možnost iniciace a získání společenské prestiže, 

přičemž sem rovněž řadím zkušenost s workcampem.

1.TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Rites de passage

Arnold van Gennep upozorňuje na to, že samo lidské bytí je podmíněno 

přechodem mezi různými životními etapami, mezi něž patří narození, společenské 

dospívání, svatba, rodičovství a smrt. Život jedince se tak skládá z postupného 

přecházení mezi jednotlivými fázemi (van Gennep 1996: 12). Přechod mezi těmito 

celky je doprovázen rituály, jež pomáhají ulehčit změnu společenského stavu. 

Přechodové rituály tak usnadňují přechod z jednoho stavu do druhého a to jak 

samotnému jedinci, který prochází touto změnou, tak i společnosti, v níž tento jedinec 

žije. Pro společnost představuje přechodový rituál jasně vymezené období, po kterém 

může jedince zařadit do jiného společenského stavu. Dalo by se hovořit o jisté zkoušce, 

po jejímž absolvování lze člena společnosti určitým způsobem klasifikovat. Jedinci je 

přechod mezi jednotlivými stavy ulehčen už tím, že mu společnost tento osobní přechod 

umožňuje a zřetelně vymezuje, takže ani on sám by neměl mít problémy s určením 

svého stavu.

Pro účely této práce rozumím přechodovými rituály ty rituály, které Arnold van 

Gennep (1996) označil jako rites de passage. Jak již bylo řečeno, pro tyto rituály je 

charakteristické usnadnění přechodu mezi jednotlivými stavy a dále pak jejich členění 

do tří fází. 

1.1.2 Fáze rites de passage

Rites de passage se podle zjištění van Gennepa skládají ze tří samostatných a 

navzájem na sebe navazujících etap, které pojmenoval jako fáze preliminální, liminální 

a postliminální1. Preliminální fázi přechodového rituálu můžeme také nazvat fází 

                                               
1V češtině je rovněž možno setkat se s překladem  preliminární, liminární a postliminární.
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odlučovací. Účelem odlučovací fáze je oddělit jedince od původního území, skupiny 

nebo sociálního či psychického stavu. Po preliminální fázi, přichází období liminality 

neboli mezimezí, kdy jedinec nepřísluší ani na jednu stranu, k jednomu území, 

sociálnímu stavu nebo skupině. Po liminální části pak přichází fáze postliminální, 

kterou charakterizují rituály slučovací. Základem těchto rituálů je očištění a opětovné 

přijetí jedince do nové (popř. staronové) skupiny, do nového území či sociálního stavu.

Arnold van Gennep se podle svých slov snažil tyto rituály především utřídit a 

zařadit, což bylo možné provést díky jejich podobnosti. Ke každému přechodu „se 

vztahují obřady, jejichž cíl je stále týž – nechat jedince přejít od jedné determinované 

situace k jiné, zrovna tak determinované situaci“. Pokud je cíl stejný, poté jsou 

prostředky k jeho dosažení minimálně podobné, když už nejsou přímo shodné ve svých 

podrobnostech. Tudíž lze všechny tyto obřady roztřídit dle schématu (van Gennep 1996: 

9-13).

1.2 Liminalita

Ačkoliv střední část (tj. mezimezí) přechodových rituálů podrobněji rozpracoval 

Victor Turner, už sám van Gennep upozorňuje na „existenci pomezí, které se někdy 

stává jaksi samostatnou etapou“ (van Gennep 1996: 175), jako příklad pak autor uvádí 

noviciát, zásnuby, těhotenství a úmrtí. Turnerův příspěvek spočívá právě v samostatné 

analýze liminální fáze, kdy Turner van Gennepův koncept rozpracoval na obecnější 

úrovni, aby jej bylo možné aplikovat u široké řady sociálních fenoménů. On sám o něm 

hovoří například u zambijského kmene Ndembu, generace beatníků či hippies. Zásadní 

přínos mělo Turnerovo popsání společenství lidí, kteří se nacházejí v liminalitě. Toto 

společenství označil pojmem communitas.

Turner staví limininalitu do opozice proti každodennímu životu ve struktuře, 

tudíž liminalitu považuje za jakousi formu antistruktury. Pojem struktura v jeho podání 

představuje „strukturovaný, diferencovaný a často hierarchický systém politicko-

právně-hospodářských pozic, které mají různé druhy hodnocení a rozdělují lidi podle 

kritéria 'více' či 'méně'“. Liminalita je vymezena opoziční pozicí proti tomuto systému, 
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přičemž se zde setkáváme s „okamžikem v čase a mimo čas“, jenž se nalézá uvnitř 

struktury a zároveň mimo ni (Turner 2004: 97). Liminalita leží mimo strukturu a 

zároveň je její součástí. Tím, že k liminalitě dochází v naší společnosti a v našich 

životech, dochází k ní také současně ve struktuře. Ovšem liminalita nabývá podoby pro 

strukturu netypické, čímž ze struktury zároveň vypadává. Turner poukazuje na 

vzájemný vztah liminality a struktury, když píše, že v naší společnosti většinou lidé po 

liminálním období života vstupují zpátky do své struktury, čímž z liminality vytvářejí 

doplněk strukturálních rolí a pozic (Turner 2004: 160). Struktura a antistruktura tvoří 

opozice na straně jedné, a na straně druhé se zároveň společně doplňují. Bez struktury 

nemůže být antistruktura. 

Další Turnerovou charakteristikou liminality a liminálních lidí, tedy osob 

nalézajících se v liminalitě, je jejich nejasná definice. Vzhledem k tomu, že liminální 

osoby stejně jako liminalita vypadávají z běžných klasifikací, používaných v rámci 

strukturální každodennosti, jejich znaky nejsou zcela jasné, neboť jsou vymezené pouze 

oním protikladným vztahem ke struktuře (ibid.: 96). Popis chování osob 

během liminality se tedy odvíjí, stejně jako popis samotné liminality, na základě 

odlišností od struktury, tudíž od běžného chování v každodennosti.

1.3 Communitas

V rámci liminality může vzniknout silné přátelství a rovnostářské společenství, 

které Victor Turner označil jako communitas (2004: 96-97). Turner při studiu liminality 

věnuje communitas zvýšenou pozornost. Vzhledem k tomu, že identita účastníků 

workcampu zásadně stojí na identifikování se s communitas, také já jsem v této práci 

vyhradila zvláštní prostor pro communitas workcampu. K pochopení communitas je 

třeba k ní opět přistupovat na základě její odlišnost oproti vztahům v běžně 

strukturalizovaném životě. Communitas se především projevuje oproti běžným vztahům 

ve struktuře vztahy nestrukturovanými, rovnostářstvím, intenzitou a nespoutaností. 

Běžné rozdělení pozic mizí (Turner 2004: 96), neboť vztahy v rámci 

communitas stojí v opozici oproti běžným strukturovaným vztahům stejně tak, jako 
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liminalita stojí v opozici oproti každodennosti. Rozdílnost a specifičnost těchto vztahů 

je dána už tím, že vznikají během liminálního období. Nabývají tedy jiné povahy než 

vztahy navázané v běžném strukturalizovaném světě, kdy jedinci ztělesňují přesně 

vymezené role. Silné přátelství je zde budováno na společných zážitcích, jejichž 

specifičnost je dána právě liminalitou. Jedním z těchto specifických rysů je důraz na 

přítomnost. „Communitas se týká toho, co je nyní, právě teď, zatímco struktura (…) 

pramení v minulosti a sahá do budoucnosti“ (ibid.: 111). Během workcampu se 

účastníci soustředí spíše na současné momenty než na vidinu budoucnosti. Každý den 

přináší nové a neopakovatelné zážitky, přičemž nikdy není předem jasná jejich podoba. 

„Nikdy nevíš, co se bude dít během dne“ (interview, John, 7. 07. 2014). Domnívám se, 

že zvláště ona nečekanost a novost jednotlivých zážitků má za následek upínání 

pozornosti na přítomnost, což se promítá také na podobě vztahů v rámci liminality. 

Nestrukturované vztahy se odráží rovněž na rovnostářské povaze communitas, 

která zcela smazává či alespoň upozaďuje strukturální nerovnosti mezi jejími 

jednotlivými členy. Nerovnost na základě národnosti jednotlivých účastníků je 

v případě workcampu základní upozaděnou nerovností. Příkladem dokládající rovnost 

mezi jednotlivými národy a etniky může v rámci tohoto výzkumu být vztah Brita a Inda

už jen proto, že spolu celou dobu spali ve stejné místnosti, jedli u jednoho stolu stejně 

jako spolu během večerů popíjeli. Úplná absence nerovností však představuje pouze

jakýsi model communitas. 

Situace z nedělního večera, tedy posledního festivalového dne, patří mezi 

názorné ukázky jednotnosti a soudržnosti workcampové communitas, která jde ruku 

v ruce s intenzitou a nespoutaností. „V neděli začala atmosféra pospolitosti hlavně poté, 

co jsme zbourali vlajky. Snažili jsme se pracovat co nejrychleji, abychom to měli co 

nejdříve hotové. Pak začala zábava. Všichni jsme stáli v kroužku a campleadeři nám za 

všechno děkovali. Tančili jsme jakýsi kuřecí španělský tanec. Polévali se vodou a fotili. 

Později jsme vyrazili na náměstí do hospody. Po cestě jsme stále měli takovouto 

soudržnou náladu, takže jsme šli jednotně pravá, levá noha a drželi jsme se přitom 

okolo ramen. Vypadalo to jako vojenský pochod, navíc jsme naschvál strašně dupali. 
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Řvali jsme něco německy a zpívali Du hast. V maličkých uličkách centra města to 

vypadalo strašidelně a nemístně“ (terénní poznámky, 23. 07. 2014).

Nespoutanost communitas se zde projevuje chováním, které by v každodenní 

struktuře mohlo být považováno za zcela nevhodné. Směšný tanec, polévání vodou, řev 

v tichých nočních ulicích, to vše by v běžném životě působilo nepatřičně. Běžně 

nepatřičné sociální chování může ovšem mít za následek posílení communitas, které 

doplňují pocity absolutního štěstí. Nespoutané chování představuje znak communitas 

v okamžiku, kdy se jedná o netypické chování pro její členy. Sám Turner upozorňuje na 

typy communitas, které mohou být většinou, která se řídí pravidly struktury, 

považovány za nevhodné a nepatřičné. “Hippiovský důraz na spontánnost, 

bezprostřednost a 'bytí' ukazuje jeden ze způsobů, jak communitas stojí v protikladu 

vůči struktuře“ (Turner 2004: 111). Bezprostřednost hippies zahrnuje rovněž užívání 

drog a sexuální otevřenost, což lze brát za nepřístojné.

Pocity euforie a soudržnosti jsou jedním z nejvýstižnějších projevů intenzity 

přátelství v rámci communitas. Sílu vazeb mohou účastnící vyjadřovat slovy o 

naprostém porozumění, kdy je možné se svým přátelům z workcampu svěřit prakticky 

s čímkoli. Domnívám se, že ona intenzita je dána dočasným zbořením či upozaděním 

priorit běžného života, jejichž prvenství je nahrazeno prožívanou zkušeností a vztahy, 

které během ní vznikly. Sociální vztahy v rámci communitas představují alfu i omegu 

života v liminalitě. 

Identita samotného účastníka je také konstruována na jejich základech. Člověk je 

zde především účastníkem workcampu, jedním ze skupiny přátel. Ve struktuře je 

sociální identita zásadně tvořena na základě ztotožnění se s pozicí ve struktuře. Pokud 

se však smazávají základní sociální pozice a s nimi současně standardní sociální 

identita, kým jsou lidé v období workcampu? Prakticky jedinou pozicí, která člověku 

v tomto okamžiku zůstává a se kterou se může identifikovat, je právě účastník 

workcampu. 
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Identita založená na etnicitě je rozbíjena jejich již zmíněnou rovností a 

společným trávením v podstatě veškerého času workcampu. Dále je zde 

socioekonomická pozice, která se například projevuje rozdílným materiálním zázemím. 

Avšak během workcampu očividně zámožnější Konstantin – soudě dle fotek letního 

domu jeho rodiny, luxusního oblečení aj. – rád popíjel se zbytkem účastníků víno 

v hodnotě dvou až tří euro a seděl přitom po jejich boku ve značkových kalhotách 

v prachu na zemi. Bez problému pak také spal se všemi na zemi v tělocvičně školy, kde 

byli všichni účastníci ubytováni. Ovšem po ukončení workcampu, kdy se začala 

communitas rozpadat, si namísto levného hostelu raději vybral čtyřhvězdičkový hotel 

v centru Barcelony. Stejně tak Konstantin, který nebyl zcela tolerantní k lidem 

s menšinovou sexuální orientací, utvořil během workcampu pár s bisexuální Irenou. 

Domnívám se, že identita účastníka workcampu je primárně založena na jeho účasti na 

workcampu, neboť zde dochází k absenci jiných sociálních pozic, na kterých by mohla 

být založena.

1.4 Liminalita cestování

Řada antropologických autorů pojednává o turismu či turistech. Vzhledem 

k tomu, že anglické slovo tourism implicitně zahrnuje slovo tour, tedy cestu, raději se 

přiklání k českému přeložení tohoto pojmu výrazem cestování. Ráda bych se tak mimo 

jiné vyhnula představám o turismu pouze jako o masově organizované aktivitě, jak jej 

známe například v podobě zájezdů zajišťovaných cestovními kancelářemi. 

Rozmanitost způsobu cestování se projevuje i v širokém spektru rozličných 

přístupů k jeho zkoumání. Z tohoto spektra byla pro účely této práce vybrána definice 

Valene Smith, která je hojně užívaná kvůli její srozumitelnosti a především kvůli 

jasnému vymezení turismus skrze jeho aktéry, turisty. Smith definuje turistu, 

cestovatele, „jako člověka, který dočasně tráví svůj volný čas dobrovolným 

navštěvováním míst mimo svůj domov a to za účelem zažití změny“ (Smith 1989: 1).2

                                               
2 Pro spoustu autorů je právě ona volnočasovost klíčovým aspektem při definovaní pojmů turismus, 
turista. Pro Nashe (1981) je toto hledisko zásadní při vykreslení rozdílu mezi turismem a cestování. 
Cestování podle něj zahrnuje jak dobrovolný volnočasový turismus, tak i cesty spojené s prací aj.
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Kromě dobrovolnosti, volnočasovosti a vyhledávání změny je pro mě rovněž 

zásadní ritualizace cestování v současné společnosti. Graburn chápe cestování jako jistý 

„druh rituálu, ve kterém zvláštní příležitosti ve volném čase a cestování stojí v opozici 

proti každodennosti a práci“ (Graburn 2004: 23). Ponechme zatím stranou vytváření 

opozic práce versus volný čas a domov versus cizina. 

Van Gennep vyjmenovává řadu příkladů, kde jedinec přechází či prochází 

určitou symbolickou hranicí, přičemž se z fáze preliminální dostává do fáze liminální. 

Patří mezi ně sloupy, brány, dveře aj. (van Gennep 1996: 23). Výstižným příkladem ze 

současnosti může být procházení letištní gate. Erve Chambers popisuje zvláštní 

atmosféru terminálů, které byly podle něj vystavěny, aby pomohly přivyknout si 

cestovatelům, kteří nemusejí být obeznámeni s místními zvyky. Cestovatelům je tento 

proces ulehčen, když v terminálech nacházejí patrné odrazy vlastních zvyků spolu 

s těmi, které jsou typické pro danou oblast. Dále pak upozorňuje na možnost rozdílnosti 

chování k cizincům, které se zde může projevovat pro „normální diskurz“ netypickou 

familiárností. Terminál poskytuje prostor, kde se cestování stává společným 

jmenovatelem a kde, za určitých podmínek, je lidem umožněno odhalit jejich upřímnost

(Chambers 2000: 1). 

U familiárnosti mezi cestujícími na letišti, v letadlech či v jiných dopravních 

prostředcích můžeme zaznamenat počátky změněného stavu vědomí během cestování.

Pojem změněný stav vědomí může být asociován s užíváním drog, což není nikterak na 

škodu, neboť cestování může být přirovnáno k opilosti či omámení pomocí jiných 

návykových látek. V obou případech bývají podle Dichtera lidé překvapeni ze zjištění, 

že mají další stránku, kterou by ve svém střízlivosti nikdy nečekali. (Dichter 1972 in 

Vogt 1976: 33). Navíc Vogt hovoří o slovní hříčce se slovem trip, který znamená výlet

a zároveň se slangově užívá pro změněný stav vědomí po požití některých drog. 

Vogtova slovní hříčka spočívá právě v tom, že také během výletu může jedinec zažít 

změněný stav vědomí typický pro intoxikaci (Vogt 1976: 33).

Nenucenost při drobných interakcích může vést až ke snadnějšímu navazování 

společenských vztahů oproti každodennímu životu, které doprovází také účastníky 
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workcampu „Jo, chovám se tu (pozn.: na workcampu) jinak. Doma nejsem moc 

společenský, vídám se svými přáteli, ale s cizími lidmi se moc nebavím.  Jsem

společenské nemehlo“ (interview, John, 17. 07. 2014). Vztahy a interakce, ke kterým 

dochází na cestách, jsou neopakovatelné, stejně tak jako jiné zážitky. Cestovatel žije 

okamžikem (Vogt 1976: 34), toto změněné pojetí času se tak odráží na jeho chování a 

vnímání. Potkávání nových lidí na cestách tvoří elementární část zážitků cestovatele, 

stejně tak jako se promítá na samotných důvodech, proč se na cestu vydat. 

1.4.1 Motivace k odjezdu

„Cestovatelé opouští domov, protože je zde něco, od čeho chtějí utéct a vybírají 

si konkrétní místo, které chtějí navštívit, protože věří, že tam mohou zažít něco 

pozitivního, co by nemohli snadno zažít doma“ (Graburn 2004: 24). K pochopení

chování cestovatele je za jisté nutné rovněž porozumět tomu, co ho žene z domova a co 

ho láká na cizině, neboli push and pull faktorů. Vogt za motivace k cestování považuje 

zdůrazněné společenské uznání a prestiž a uspokojení vnitřních tužeb jedince (Vogt 

1976: 28).

Společenská uznávanost cestovatelských zkušeností, jež je částečně 

nevyslovená, se v současnosti projevuje například ve vztahu mladých lidí k cestování. 

„Lidé si dnes mohou vážit zkušenosti a příležitosti dospět a dosáhnout větší 

samostatnosti“ (Búriková, Miller 2013: 205). Cestování zde nabízí jistý druh iniciace, 

v rámci kterého se mladí osamostatňují a demonstrují svoji schopnost adaptovat se a 

přežít v cizím prostředí bez pomocné ruky svých rodičů. Pokud podle Vogta podniká 

mladý člověk cestu se svými rodiči, v souvislosti se sníženou nezávislostí se úměrně 

snižuje míra jeho sociální prestiže dosáhnuté skrze tuto cestu (Vogt 1976: 28). Stupeň 

prestiže se odvíjí od stupně nezávislosti a svobody akce, tedy od toho nakolik dotyčný 

zvládl danou situaci bez asistence okolí. 

Prožití určitého období života v zahraničí může být kromě všeobecného uznání 

kladně hodnoceno například také u žádosti o pracovní pozici. „Vlastně jsem se zeptal 

campleaderů, jestli by mi mohli dát certifikát, nebo něco takového, abych mohl … abych 



12

byl certifikovaný, což by bylo určitě lepší pro můj životopis, protože v Indii, když povíš 

lidem, že jsi hodně cestovala, tak se o tebe vážně začnou zajímat. Mám pocit, že budu 

vyčnívat, když jim povím, že jsem pracoval ve Španělsku, v Rusku, …“ (interview, Rádž, 

23. 07. 2014). Z dotazovaných informátorů byla Rádžova reakce na to, zda uvedou 

účast na workcampu ve svém životopisu, jednou z nejsilnější. Po workcampu několikrát 

urgoval campleadery, aby mu zaslali slíbený certifikát. Fakt, že účastník workcampu 

vyžaduje potvrzení o jeho absolvování, které hodlá následně využívat při žádostech o 

pracovní pozice, dokládá společenskou uznávanost a prestiž podobné zkušenosti u 

mladých lidí. Dochází k jasnému vymezení absolvované životní zkoušky, což 

společnosti, v tomto případě zastoupené potencionálním zaměstnavatelem, ulehčuje 

klasifikaci jedince. 

Uznání ze strany společnosti nemusí být jediným kladným hodnocením této 

životní zkušenosti, rovněž se lze bavit o sebeocenění samotného cestovatele. „Bylo to 

poprvé, co jsem letěla letadlem a já to zvládla úplně sama. Dva dny jsem strávila 

v cizím městě, které neznám, cizí zemi a zvládla jsem to, přežila jsem to. Nikdo mě 

neznásilnil, neokradl a to je pro mě velký“ (interview, Irena, 14. 07. 2014). Každý 

podobný zážitek opakovaně poskytuje pocit zvládnuté zkoušky. V návaznosti lze 

pozorovat postupný nárůst víry ve vlastní schopnosti. Během cestování si mohou mladí 

lidé osvojit celou řadu dovedností, mezi které patří například schopnost dorozumět se 

pomocí cizího jazyka, jež byla v rámci zkoumaného workcampu hodnocena velmi 

pozitivně. Kromě potenciálního nárůstu sebedůvěry na základě samostatně zvládnuté 

situace a získání nových dovedností může jedince motivovat k odjezdu z domova také 

uspokojení jeho vnitřních tužeb. Sem řadím především snahu získat „nový pohled na 

svět“, touhu po dálkách a zároveň pokus utéct od svého každodenního života, jeho 

povinností a problémů. 

Získání nového pohledu na svět reflektovala značná část účastníků výzkumu 

nejenom jako motivaci, proč se rozhodli na workcamp vyjet, ale také mu připisovali 

jeden z největších přínosů účasti na workcampu pro svůj život. Člověk zjednodušeně 

získává nový pohled, když „je vystaven novému řádu věcí a zároveň je oddělen od 

kulturní podpory svých starých způsobů vnímání“ (Vogt 1976: 32). Cestovatel objevuje 
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nové způsoby chodu věcí a může si následně vybrat, který ze způsobů si osvojí a který

ponechá při starém. Každopádně ale zjistí, že jiní lidé nemusí automaticky věci dělat 

tak, jak je zvyklý on sám. 

„Když jsi v kontaktu s různými lidmi, z různých zemí, kteří žijí podle jiných 

hodnot…(…), tak získáš nový pohled na svět, a to je strašně důležité, protože je to jiný 

pohled na svět než se kterým jsi přijela. (…) Když…máš pouze jeden pohled na věc a 

pak přijde týpek, který má jiný pohled na svět a ty s ním sdílíš tento pohled a najednou 

máš dva pohledy na svět“ (interview, Hans, 14. 07. 2014). Člověk tedy může objevit

různé způsoby přemýšlení či se seznámit s odlišnými názory. Je pak pouze na něm, 

které přijme za své.

Touha po objevování neznámého by při antropologickém zkoumání cestování 

neměla být opomíjena. Představuje jednu z významných motivací, jež nás nutí opustit 

hranice bezpečně známého území a vydat se dále vstříc novým zážitkům. Touze po 

bloudění věnoval Maffesoli celou monografii. Vášeň pro cestování, bloudění, vyjadřuje 

rovněž vzpouru (nejenom) mladých generací proti jasně stanovenému řádu a 

povinnostem každodenního strukturalizovaného života (Maffesoli 2002:17). Vášeň pro 

objevování nových míst a touha vymanit se ze zaběhnutých kolejí je spolu s honem za 

svobodou nekonečna tím, co nás žene do posvátné antistruktury. 

Útěk ze struktury každodennosti je silně spjat s touhou vyrazit „někam daleko“. 

Jak již bylo řečeno, utíkat je možné především ze všednosti dnů a povinností, které tyto 

dny přinášejí, ale i od konkrétních životních problémů, situací. „Víš, já to mám ráda

(pozn. školu, rodinu, přátele), ale mám toho po krk (smích) prostě víš, potřebuju si od 

toho odpočinout…jet na prázdniny s mými přáteli, mou rodinou není opravdový 

odpočinek pro mou mysl…jako…workcampy“ (interview, Irena, 14. 07. 2014). Ostrost 

prohlášení, že blízcí účastníků je někdy štvou a potřebují si od nich čas od času 

odpočinout, někteří účastníci zlehčili úšklebkem, „uchechnutím“ či jiným odlehčujícím 

gestem. Důvodem mohou být jisté rozpaky účastníků z takto kontroverzního prohlášení.
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Krizové okamžiky života mohou podnítit jedince k dočasnému útěku 

z každodennosti. Jednou z nesnadných životních situací, jež se objevila na workcampu u 

více z účastníků, byl rozchod s partnerem. „Ptala jsem se Dragutin, jestli dva 

workcampy v řadě nejsou moc náročné. Říkala, že nejsou (…)a že původně přemýšlela 

dokonce o třech, protože až se vrátí domů do své 'zasrané' země, tak musí řešit problémy

(pozn: narážka na situaci po rozchodu s jejím bývalým přítelem), takže je vlastně ráda 

v zahraničí“ (terénní poznámky, 14. 07. 2014). V případě rozchodu dává cestování 

jedinci možnost utéct na nějaký čas od samotného řešení problému. Když ovšem zážitky 

na cestě zaměstnají jeho mysl, tak se mu také často dostane útěku od jeho vlastních 

tíživých pocitů. Kromě rozchodu s partnerem není v jistém věku neobvyklá rovněž 

nutnost náročného rozhodnutí se o budoucí podobě svého života a o tom, co člověk chce 

v životě dělat a čím chce jednou být. Tato nutnost nemusí pramenit pouze od samotného 

jedince, nýbrž občas vzniká tlakem okolí. Pak může nastat okamžik, kdy se uchýlí k 

útěku z profánní každodennosti do posvátnosti.

1.4.2 Posvátné cestování a profánní každodennost

Graburn (1989) upozorňuje na to, jak známky proudění přírodního a sociálního 

času utváří samotnou přirozenost života. Využívám při tom Durkheimovských pojmů 

posvátné a profánní a rozvádí tak myšlenku, že pravidelné střídání posvátného a 

profánního značí významná období sociálního života nebo dokonce pomáhá měřit chod 

času jako takový. Přirovnává čas trávený mimo domov k svátkům a prázdninám, které 

pomáhají vytvářet osnovu času a vzpomínek. Raději řekneme, že „to byl ten rok, kdy 

jsme byli v Římě“ než pouhé „bylo to v roce 1988“ (Graburn 2004: 25). Vykresluje tak 

proud času jako neustálé střídání doby, kdy člověk zůstává doma a jeho život se 

významně točí okolo práce, s dobou, kdy člověk vyráží na cesty. Domnívám se, že 

samotná vidina posvátného pomáhá držet jedince v profánní struktuře. Pokud má člověk 

pocit, že za svou práci dostane kýženou odměnu v podobě dovolené, je ochoten se lépe 

smířit se svými pracovními povinnostmi. 

Spojení posvátného s opuštěním domova nalezneme i u van Gennepa, podle nějž 

není posvátno čistě absolutní hodnotou, nýbrž „hodnotou označující vzájemné situace“

(van Gennep 1996: 20).  Mezi tyto situace mimo jiné řadí člověka na cestách. „Člověk, 
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který žije doma, ve svém klanu, žije v profánnosti; jakmile se vydá na cesty a jako 

cizinec se nachází v tábořišti neznámých lidí, žije v posvátnu“ (ibid.). Jedinec utíká od 

všednosti dnů, každodenních povinností a struktury do vytouženého posvátna. Ovšem 

v tomto stavu většinou nelze setrvat navždy.

Jelikož se jedná o střídání posvátného s profánním, po období prožitém v cizím 

prostředí následuje období strávené doma. Člověk se opět vrací domů, do své 

každodenní struktury. „V komplexních společnostech velkých měřítek se samotná 

liminalita jako výsledek postupující dělby práce často stává náboženským nebo 

kvazináboženským stavem a na základě této krystalizace většinou znovu vstupuje do 

struktury a stává se doplňkem strukturálních rolí a pozic“ (Turner 2004: 160). Je tedy 

nutné znovu si připomenout, že struktura a antistruktura se navzájem doplňují. Profánní 

střídá posvátné. Člověk může být ochoten žít v profánnosti, neboť má vyhlídku 

posvátných zážitků a tyto zážitky si může dovolit a vychutnat díky jistotám a stálosti 

profánnosti.

Ačkoliv se domnívám, že minimálně drobné změny v životě jedince po návratu 

z cest nejsou výjimkou, ani jejich úplná absence neznamená úplné popření liminální 

povahy těchto zážitků. Pro zajištění své existence se člověk musí dříve či později 

navrátit zpět do své struktury. Návrat je téměř nevyhnutelný, ovšem nesnižuje význam 

odjezdu. I kdyby změny po návratu jedinci neobrátily život zcela naruby, nevyvrací to, 

že si ze svých cest nemůže odnést důležité poznatky, které by pak mohl aplikovat ve své 

každodennosti a změnit tak její podobu.

1.4.3 Kulturní šok z návratu

S opuštěním posvátného se člověk dostává do postliminální fáze, která trvá až do 

úplného začlení se do každodenní struktury. Návrat domů z cest leckdy doprovázejí 

pocity krize, neštěstí a touha vrátit se zpátky. „Bude to náročný vrátit se domů. Zpátky 

do normálního, normálního…způsobu života. (…) Normální lidé musí vstávat okolo 9 a 

jít do práce, pak mít oběd a pak žádná siesta. A práce znamená práce, ne pět minut něco 

dělat a pak mít siestu. (povzdechnutí)“ (terénní poznámky, Monica během obědu 

předposledního dne workcampu, 23. 07. 2014). Monica mimo jiné odkazuje na 
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uvolněnou pracovní morálku na workcampu, kde valná většina pracovní doby byla 

vyplněna čekáním na povely, jakou práci mají vlastně dobrovolníci dělat. Běžný život 

„normálních lidí“ popisuje hlavně ve spojitosti s prací a povinnostmi, což odpovídá 

spojení cestování s volným časem a naopak strukturální každodennosti se závazky.

V Graburnově textu je fáze po návratu z cestování popsána jako kulturní šok 

z návratu. Kulturní šok z návratu je zde vysvětlen jako návrat prvotního kulturního 

šoku, tedy cizosti a neschopnosti zapadnout, který nezřídka jedinec pociťuje při vstupu 

do cizí kultury. Kulturní šok z návratu naopak člověk prožívá v okamžiku, kdy se vrací 

zpět do svého domova, struktury. Ačkoliv bývá jedinec většinu času spokojen 

s podobou svého života, práce atd., po návratu z cest lze zažívat pocit neštěstí a 

nespokojenosti. Zajímavostí pak je, že doba kulturního šoku z návratu je odhadována 

zhruba na polovinu času, který byl stráven na cestách (Graburn 2004: 28).

Zmapovat kulturní šok z návratu u účastníků výzkumu bylo možné především 

skrze hromadnou konverzaci3 přes mobilní aplikaci Whatsapp, kde si jednotliví 

účastníci převážně stěžovali na povinnosti doma a projevovali přání vrátit se zpět na 

workcamp. „Jsem zničený čtením celý den, potřebuju siestu (WhatsApp, Konstantinos, 

13. 01. 2015). Taky bych potřebovala nějaký relax, celý den jsem byla ve škole :((" 

(WhatsApp, Maria, 13. 01. 2015). Stěžování si na školu či práci bylo běžnou součástí

této konverzace.

Kamera Tommiho Mendela (2013) rovněž zachycuje kulturní šok z návratu, a to 

v podobě marné snahy uchovat si změněný stav vědomí a odlišného způsobu života, 

který byl na cestách objeven. V tomto případě se zachycené aktérky chtějí vyhnout 

hlavně shonu a stresu doprovázející všední dny, to se jim však nedaří a struktura je 

postupně opět pohlcuje. Stejně jako autor snímku se nedomnívám, že by bylo možné si 

při návratu domů změněný stav vědomí udržet dlouhodobě. Ačkoliv si mohou 

cestovatelé z cest odnést nová poznání, na základě kterých pak dojde ke změnám 

                                               
3 Všichni účastníci byli do této konverzace zahrnuti. Tudíž každý z nich mohl prostřednictvím této 
konverzace posílat zprávy, které si následovně všichni ostatní účastníci mohli přečíst.
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v jejich životě, pochybuji o tom, že by bylo možné se na strukturální svět dívat 

opojnými brýlemi liminality.

1.4.4 Iniciace prostřednictvím cestování

Obecná definice iniciačních rituálů hovoří o „souhrnu rituálů a ústních naučení, 

po kterých následuje zásadní změna náboženského a sociálního statusu osoby, která 

iniciaci podstupuje (Eliade 2004: 4)4“. Iniciovaný jedinec tak pomocí rituálu vstupuje

do určitého společenství či společenského stavu. Ačkoliv definice iniciačních rituálů 

zahrnuje velké množství rozmanitých obřadů, v této práci se zabývám takovými, které 

umožňují jednotlivci vstoupit do stavu dospělosti.

Van Gennep pomocí pár příkladů vykresluje rozdíl mezi fyziologickou pubertou 

a „společenským dospíváním5“ (van Gennep 1996: 68-74). Tato období života nejsou 

zcela identická. Jedním z mnoha důkazů jsou informátoři mého výzkumu, kteří jsou 

v biologickém a právním smyslu slova zcela dospělí, avšak společenský status 

dospělého a zcela samostatného jedince ještě plně nenabyli. Většina informátorů stále 

žila u svých rodičů a ti z nich, kteří se již z rodného domova odstěhovali, byli na svých 

rodičích stále finančně závislí, tudíž nedosáhli absolutní ekonomické soběstačnosti, což 

by jim v očích společnosti mohlo brát společenský status dospělého.

Eliade (2004) se zaměřuje na formy iniciace nacházející se v tzv. předmoderních 

společnostech, protože „zatímco v tradičních společnostech hraje iniciace zásadní roli, 

v současné západní společnosti téměř neexistuje“ (Eliade 2004: 3). Příčinu hledá Eliade 

u „'moderního člověka' (…), který je radikálně desakralizován“ (ibid.). Právě 

s postupnou sekularizací společnosti by měly téměř zcela vymizet iniciační rituály. To 

však dle mého názoru není pravda. Pro badatele pocházejícího z jiné kultury může 

                                               
4 Definici iniciačních rituálů Mircea Eliadeho jsem si vybrala z důvodu jeho tvrzení, že „v současné 
západní společnosti (pozn.: iniciace) téměř neexistuje“ (Eliade 2004: 3), se kterým zásadně nesouhlasím. 4

Z těchto důvodů se van Gennep vyhýbá výrazu „rituály dospělosti“, což já v této práci primárně nedělám, 
neboť se domnívám, že jsem objasnila, že nehovořím o rituálech spojených s fyziologickým dospíváním, 
nýbrž hovořím o těch, které provázejí dospívání společenské.
5 Z těchto důvodů se van Gennep vyhýbá výrazu „rituály dospělosti“, což já v této práci primárně 
nedělám, neboť se domnívám, že jsem objasnila, že nehovořím o rituálech spojených s fyziologickým 
dospíváním, nýbrž hovořím o těch, které provázejí dospívání společenské.
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iniciace v kmenových společnostech znamenat jasně vymezené období, které se mu 

nemusí dařit nalézt ve své vlastní společnosti. V komplexních společnostech mohou být 

některé rituály pouze hůře uchopitelné, neboť namísto jedné jasně vymezené situace 

mohou být roztříštěny do více okamžiků lidského života. Domnívám se, že dospívání se 

skládá z jednotlivých střípků a teprve po jeho absolvování se člověk může ohlédnout 

zpátky a plnohodnotně reflektovat, které zážitky, okamžiky byli pro jeho vstup do 

dospělosti zásadní. Řada zážitků s iniciačním charakterem představuje jednu 

z možností, jak dospět, neznamená to však, že když vyrazí poprvé sám do ciziny, tak že 

se kupříkladu po dvou týdnech strávených na workcampu odstěhuje od svých rodičů a v 

zápětí založí vlastní rodinu. 

Iniciace bývá jedním z možných typů rites de passage, když mladým lidem 

skrze zvládání iniciačních zkoušek pomáhá k přechodu do dospělosti a k ujasnění si své 

identity. Mladí pomocí těchto zkoušek dokazují sobě i okolí svoji samostatnost. Naučí 

se zvládat situace, kdy jsou odkázáni zcela sami na sebe. Při úspěšném zvládnutí těchto 

zkoušek dochází k vyšší míře sebevědomí a sebedůvěry. Právě takto vznikají ony 

střípky vedoucí k dospělosti.

Při popisu motivací vedoucích k vyražení na cesty jsem již zmínila sociální 

prestiž, kterou cestování konkrétně mladým lidem potencionálně přináší, také ona se 

velmi podílí na vytváření iniciace z cestování. Sociální prestiž totiž pomáhá motivovat 

jedince k účasti na cestách a zároveň společnosti napomáhá jasně ohraničit a vymezit 

tuto zkoušku, což následně ulehčuje klasifikaci stavu dospělosti u daného jedince.

Studiem slovenských au-pair ve Velké Británii se ve své práci zabývali Búriková 

a Miller (2013) a chtěli tak mimo jiné dokázat, že „rite de passage (…) není nějakým 

archaickým rituálem, praktikovaným pouze v kmenových společenstvích, jenž v naší 

současné 'moderní' společnosti zcela zanikl“ (ibid. 206).“ Přechod, ke kterému u au-pair 

dochází, například probíhá po dokončení školy či mezi jednotlivými stupni školního 

vzdělání, kdy mohou mladí lidé hledat rok volna, který jim mimo jiné poskytne čas 

k přemýšlení nad tím, co chtějí v životě dělat. Mladí lidé se tak osvobodí od svých 

rodičů, všech zvyklostí a také povinností plynoucích ze života pod jejich střechou. 
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Zároveň jim ale tato životní etapa pomáhá nasměrovat se blíže k založení vlastní rodiny 

a vlastního domova. Stát se au-pair může být ideální možností, jak docílit výše 

popsaného přechodu (ibid.).  

Být au-pair znamená „jednu velice omezenou a zřetelně vymezenou kapitolu 

jejich života“ (ibid.: 199). Pro liminální fázi přechodových rituálů je typický subjektivní 

pocit dotyčného, že prochází zkouškou. Právě představa zkoušky je jedním z hlavních 

důvodů, proč některé au-pair vytrvají, i když se cítí v dané rodině nešťastné, a dokonce 

akceptují chování rodiny, které sami hodnotí jako vykořisťující nebo ponižující (ibid.: 

193-206). 

Základní podobnost mezi účastníky workcampu a au-pair spočívá v tomto pocitu 

životní zkoušky. Ačkoliv je rovněž možné během workcampu zažít jistá příkoří, dojem 

zkoušky byl v podání mých informátorů spojen hlavně s jejím úspěšným absolvováním 

a získáním nových poznatků díky této zkušenosti. V případě, kdy se mladí lidé zúčastní 

poutě či backpackingu, i tyto typy cestování představují potencionální iniciační 

zkouška, přičemž tyto druhy cestování jsou si mnohem podobnější, než by se na první 

pohled mohlo zdát. 

1.4.5 Backpacking a poutnictví

Mendel (2013) se ve svém filmu snaží zachytit podobnost poutníků a 

backpackerů. Backpackery myslím tzv. batůžkáře, cestovatele, kteří se snaží cestovat s 

co možná nejnižšími náklady. Často se vymezují proti turistům, neboť se domnívají, že 

oni nenavštěvují pouze turistické atrakce, nýbrž rovněž objevují opravdový život 

místních. Příklad backpackingu a poutnictví uvádím stejně tak jako výše zmíněný au-

paring, abych dokázala přítomnost rites de passage a iniciace v současné společnosti. 

Přestože se tyto jednotlivé příklady cestování v některých bodech od sebe navzájem liší, 

za určitých podmínek mohou všechny nabýt podoby rite de passage.

Rozdíl mezi poutníky a backpackery by mohl být nastolen jako cesta 

náboženská a světská. Ovšem například Svatojakubská pouť se stala oblíbenou cestou 
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nejenom pro křesťany, ale i pro členy jiného vyznání či dokonce pro ateisty. V již 

zmíněném dokumentu jedna z účastnic poutě říká, že když spolu mluví lidé, kteří 

podstoupili tuto cestu z duchovních důvodů s těmi, jejichž důvody byly čistě světské, 

zjišťují, že jejich pocity ohledně cesty jsou totožné. Domnívám se, že povaha poutnictví 

a backpackingu je prakticky stejná a drobné nuance nehrají významnější roli. Základním 

společným rysem pro mě je možnost řazení obou těchto způsobů cestování mezi rites de 

passage. Backpackingu jako rite de passage se věnuje například Cohen (2004). 

Shledává tento model při výzkumu backpackingu užitečným, má k němu však několik 

výhrad6 (ibid.: 53).

Workcamp od těchto dvou typů cestování nápadně odlišuje míra mobility. 

Zatímco poutníci putují k cíli své cesty a backpackeři vyráží do dalších a dalších

destinací, účastníci workcampu zůstávají převážně na stejném místě v obklopení 

stejných lidí po celou dobu trvání workcampu, i když před jeho začátkem či po jeho 

skončení mohou objevovat navštívenou zemi stejně jako backpackeři. Delší setrvání na 

určitém místě ve společnosti stejných lidí bývá doprovázeno vznikem communitas, jenž 

u backpackerů kromě Cohena (2004) zpochybňuje například Jana Binder (2004). Na 

rozdíl od komunity či communitas mezi backpackery nedochází k opravdovému 

závazku. Backpackeři nejsou nikterak svázáni, což je samo o sobě důležitým aspektem 

životního stylu backpackerů (ibid.: 100). Naopak spojitost můžeme nalézt například 

v často podobném věku těchto cestovatelů, nízkonákladové povaze těchto cest, pocitu 

svobody a nekonečných možností nebo změněnému stavu vědomí. Základním pojícím 

vodítkem ovšem je, že pro mladé cestovatele představuje možnost k osamostatnění se a 

přiblížení se k dospělosti.

                                               
6 Za prvé upozorňuje na silně egocentrické zaměření se na vlastní zážitky, které se podle jeho názoru 
neslučují s povahou communitas. Za druhé popisuje institucionalizovanou strukturu backpackingu, která 
chrání cestovatele před nutností vyrovnat se s neznámými a nebezpečnými situacemi. Dále jsou
prostřednictvím telefonů, mailů a jiných prostředků stále v kontaktu s domovem. Za čtvrté současní 
dospívající jsou dříve nezávislejšími na svých rodičích, než jak tomu bylo v tradičních společnostech, u 
kterých byly rites de passage původně popsány. Za páté se podle Cohena nejedná o zcela opačný svět 
oproti běžnému životu mladých lidí doma, nýbrž o jakési rozšíření jejich subkultury a v neposlední řadě si 
mohou osvojit „postmoderní hybridní identitu“, když přijmou za své dva kulturní světy, tedy ten ze 
kterého pocházejí a ten podle země jejich výběru (např. Indie, Nepál či Thajsko).
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Ačkoliv se někteří autoři, například Cohen (1972), snažili vymezit rozdíly mezi 

různými typy cestovatelů, chtěla jsem nastínit, jak málo odlišné ve skutečnosti mohou 

být. Domnívám se, že cestování může nabýt podoby rite de passage a že svět mimo 

domov se může stát posvátným. 

2.METODOLOGIE

V předchozí části jsem se snažila objasnit, jak pro účely této práce rozumím 

pojmům rite de passage, liminalita, communitas a iniciace. Především na příkladu au-

paringu, backapingu a poutnictví jsem chtěla ukázat, že cestování může pro člověka 

znamenat přechod mezi jeho jednotlivými společenskými stavy. V případě přechodu od 

dětství do dospělosti lze hovořit o iniciačním charakteru těchto cest. Období strávené na 

cestách je možné vnímat jako posvátné – liminální – v porovnání s profánní strukturální 

každodenností. Výzkumem jednoho konkrétního workcampu jsem usilovala o zjištění, 

zda v tomto případě nabývá workcamp podoby rite de passage, iniciace a zda zde 

vzniká communitas.

Jako metodologii jsem si zvolila polostrukturované rozhovory doplněné 

zúčastněným pozorováním. Kromě dat získaných v terénu jsem dále využila interpretaci 

části hromadné konverzace, kterou účastníci workcampu založili pomocí mobilní 

aplikace Whatsapp. Tuto konverzaci jsem se po skončení workcampu snažila sledovat 

se záměrem získání potenciálních dat zahrnujících vytváření kolektivních vzpomínek na 

daný workcamp. Avšak pro účely výsledné práce jsem se z následujících důvodů 

rozhodla využít pouze jedné interpretace části konverzace. Podrobná analýza by 

znamenala podstatné rozšíření této práce, především by však zahrnovala fotografie, 

jejichž přiložení jsem se chtěla z etických důvodů vyhnout, neboť po jejich zveřejnění 

bych si nebyla jistá, nakolik by bylo možné zajistit anonymitu informátorů. Domnívám 

se, že přiložená citace a interpretace jsou dostačující ilustrací o podobě této konverzace.

Kvale popisuje polostrukturované rozhovory jako rozhovory usilující o získání 

popisu světa dotazovaného s ohledem na interpretaci významů popisovaného fenoménu, 

přičemž zahrnují řadu předem připravených témat, otázek stejně tak jako otevřený 
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prostor pro změnu pořadí nebo podobu otázek v návaznosti na specifické odpovědi a 

příběhy dotazovaného (Kvale 2009: 124). Tato metoda mi umožnila připravit si okruhy 

otázek, prostřednictvím kterých jsem se snažila zodpovědět své výzkumné otázky, a 

zároveň nechala dostatečný prostor pro specifičnost příběhů jednotlivých informátorů a 

neopakovatelnost a nevyzpytatelnost situací, ke kterým během workcampu dochází.

Kromě výhod polostrukturovaných rozhovorů, jako je stejná základní osnova 

otázek pro všechny účastníky výzkumu, která přináší možnost propojení všech 

získaných rozhovorů, a zároveň možná flexibilita zachycení dalších témat v návaznosti 

na průběh rozhovoru, byl jeho zásadní výhodou v případě mého výzkumu dostatečný 

prostor pro upřesňování významu otázek i odpovědí. To bylo důležité i proto, že 

rozhovory byly vedeny v anglickém jazyce, který činil některým účastníkům menší 

obtíže. Pracovala jsem s informátory s různě obsáhlou anglickou slovní zásobou. Někdy 

jim trvalo delší dobu najít vhodná slova a vyjádřit se tak, jak chtěli, čehož je možné si 

všimnout také u délky přiložených citací. Při vyjadřování svých myšlenek a pocitů 

mohli informátoři jednotlivá slova volit pouze na základě svých znalostí těchto slov 

v angličtině, takže detailní obsahová analýza konkrétně zvolených slov by mohla být 

v případě tohoto výzkumu zavádějící. Z důvodu této potencionální jazykové bariéry 

jsem se rozhodla přepisovat rozhovory rovnou do češtiny, neboť jsem se nebála ztráty 

dat pro detailní obsahovou analýzu.

Scénář rozhovorů, který představuje při dotazování více či méně dodrženou 

strukturu rozhovorů (Kvale 2009: 130), byl sestaven na základě čtyř okruhů otázek, 

pomocí nichž jsem se snažila zjistit, 1) jak se zkušenost na workcampu odlišuje od 

každodennosti, 2) co workcamp představuje v cestě za dospělostí, 3) zda je při 

konstrukci identity pro účastníky důležitá jejich národnost a 4) jaké jsou vztahy 

navázané během workcampu. Skrze první okruh jsem se snažila zachytit odlišnost 

každodennosti a liminality. Otázkou, co workcamp představuje v cestě za dospělostí, 

jsem chtěla zjistit, zde se dá workcamp považovat za iniciaci. Celý okruh spojený 

s národní identitou jsem se v této práci rozhodla vynechat, neboť by znamenal značné 

rozšíření jejího rozsahu. Popis vztahů navázaných během workcampu měl být cestou 

k zjištění, zda na workcampu vzniká communitas.
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Od účastníků, u kterých se nejednalo o první workcamp, jsem si nechala popsat 

jejich předchozí zkušenosti. Dále jsem se snažila zjistit jejich motivace pro účast na 

workcampu, čímž jsem chtěla odpovědět na první okruh otázek. O vztazích s dalšími 

účastníky vypovídali většinou sami při zmínce o motivacích a tom, co se mají na tomto 

konkrétním workcampu rádi. Tyto odpovědi jsem tedy částečně přiřadila k okruhu 

otázek zabývajícími se potenciální communitas workcampu. Pomocí dotazů, zda se na 

tomto či jiném workcampu něco naučili, zda zmíní svou účast na workcampu ve svém 

životopise a jestli žijí u svých rodičů či případně zda jim jejich rodiče dávají nějaké 

finance, jsem chtěla zjistit, jaký význam by workcamp mohl mít v rámci jejich 

dospívání, tedy zda je pro ně iniciační a myslí si, že by tato zkušenost mohla být brána 

společností za hodnotnou. Takto jsem se pokoušela nalézt případný iniciační charakter 

workcampu. Mé pokusy neptat se přímo, zda si myslí, jestli se na workcampu chovají 

jinak, úplně ztroskotaly, neboť velmi obecným otázkám v angličtině většina informátorů 

jednoduše nerozuměla. Rozdílnost světů doma a na workcampu, která pomáhala utvářet 

první okruh otázek, se ale mnohem více objevovala při popisování motivací k účasti. 

Navíc sami informátoři se leckdy začali zmiňovat o tom, jak vypadá jejich život doma a 

zda tam nemají nějaké problémy. Ovšem toto zahrnovalo jedny z nejintimnějších 

příběhů, o kterých mluvili spíše mimo vymezený čas rozhovoru. Právě tyto příběhy 

jsem mohla zapsat díky svému pobytu na workcampu a jeho pozorování.

Abych mohla provést výzkumné rozhovory s účastníky workcampu, bylo 

zapotřebí zúčastnit se zkoumaného workcampu, což mělo za výhodu prožití společných 

zážitků, na které bylo často odkazováno, a osvojení si workcamp language. Ačkoliv 

v případě tohoto zkoumaného workcampu byla užívaným komunikačním jazykem 

angličtina, ve skutečnosti byl tento jazyk doplněn výrazy z mateřštiny dalších účastníků, 

tudíž výsledný workcamp language se skládal z výrazu anglických, řeckých, německých 

a dalších. Tyto výrazy nebývaly vždy používány ve významu původní řeči. Jejich 

význam byl vytvořen během workcampu a daného smyslu nabýval pouze na 

workcampu. Pro rodilého mluvčího by byly výrazy používané ve workcamp language 

nejspíše zcela nesrozumitelné.
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Ilustrační příklad představuje přidání německého slova Bahnhof, které znamená 

nádraží nebo stanice. Původně o něm začala mluvit Natasha, když chtěla říci, že jedinou 

německou větu, kterou umí říci je: „Příští zastávka je…“. Ovšem její výslovnosti Hans 

nerozuměl a když pochopil, které slovo Natasha myslela, následně učil všechny 

přítomné, jak jej vyslovit. Ostatní toto slovo opakovali tak dlouho až se začali smát a 

postupně jej vyslovovali s různými zabarveními včetně jednoho, který nesl jistý lechtivý

podtext. V závěru bylo slovo Bahnhof přidáno do workcamp language mimo jiné také 

spolu s významem sex na nádraží. Navíc při učení tohoto slova byla přejata Hansova

výslovnost, která neodpovídá pravidlům školní němčiny a nejspíše je specifická pro 

oblast Německa, ze které Hans pochází. Prostřednictvím společných zážitků tak byla 

některým výrazům přidána další sémantická rovina. Workcamp language není pouze 

nová řeč. Jedná se o referenční rámec, skrze který se prostřednictvím společných 

zážitků skupina ukotvuje a případně tak posiluje vzniklou communitas. Pokud se 

skupina ocitne na nádraží a začne vzpomínat na společný zážitek, nejde o onu lechtivou 

narážku či jiné vtipné okamžiky, nýbrž je hlavní samotné společné prožití daného 

momentu.

Jak již bylo řečeno, zásluhou osobní účasti na zkoumaném workcampu mohly 

být polostrukturované rozhovory doplněny o zúčastněné pozorování. Podle Stöckelové a 

Ghoshe (2013) není etnografie „pouhou 'technikou sběru dat'“, nýbrž je zde možné 

mluvit o nutnosti jistého talentu a etnografickém habitu, „který nám (…) pomáhá při 

'navigaci terénem'“. Etnografické pozorování „je kreativní proces, ve kterém se prolíná 

vytváření dat, teoretizace, reflexivita, různé způsoby psaní stejně jako sociální vztahy 

v terénu i epistémické komunitě“ (Stöckelová, Ghosh 2013: 7-8). Úspěch v terénu není 

dán pouze pečlivou přípravou, nýbrž se na něm leckdy také podílí náhoda a 

výzkumníkova schopnost improvizace, vycítění klíčových momentů a schopnosti 

přiblížit se svým informátorům.

Se samotným přístupem do terénu a přiblížením se a ochotou informátorů jsem 

neměla větší potíže. Informací o svém výzkumu jsem o něj vzbudila spíše zájem či 

mírnou lhostejnost než nějaké negativní emoce. Domnívám se, že svou roli sehrála má 

pozice opakovaného účastníka, kdy se dalo předpokládat, že se workcampu neúčastním 
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pouze kvůli své absolventské práci. Informátoři mě tudíž nejspíše považovali především 

za jednoho z účastníků a pouze při samotných polostrukturovaných rozhovorech si 

uvědomovali probíhající výzkum a mou pozici výzkumníka. Nutno říci, že v samotném 

terénu jsem svou primární pozici vnímala stejně.

Martin Soukup shrnuje poznatky Hortense Powdermaker o kombinaci dvou 

protichůdných úsilí doprovázející zúčastněné pozorování. Během výzkumu se 

antropolog snaží ze všech sil do svého terénu zapojit, vcítit a „účastnit se všeho jako 

jeden 'z nich'“ avšak současně si chce za účelem co „nejvyšší míry objektivity svých 

pozorování“ udržet jistý odstup (Soukup 2014: 93). O těchto protichůdných silách také 

hovoří Wacquant (2004) ve svém díle Body and Soul, kde popisuje, jak je snadné se z 

procesu zúčastněného pozorování, kdy je odstup nutný pro analýzu dat ještě možný, 

dostat k pozorující účasti, kdy je tento odstup již téměř nemožný. Rozdíl spočívá 

v samotné identitě výzkumníka. Výzkumník, který si zvolí jako metodu výzkumu 

zúčastněné pozorování, se podílí na aktivitách svých informátorů primárně proto, aby je 

mohl pozorovat. Kdežto k pozorující účasti dochází v okamžiku, kdy primární motivací 

se stanou aktivity, případně účastníci. V rámci aktivit sice dochází k pozorování a 

zápisu terénních poznámek, avšak samotné pozorování není na prvním místě. Mé 

začlenění mezi účastníky workcampu mělo za následek právě přeměnu těchto pozic. 

Samotnou přeměnu pozic nevnímám jako problém či chybu výzkumníka. Výzkumník 

tuto změnu reflektuje a bere ji v úvahu při interpretaci svých získaných dat.

Výstup z pozice účastníka workcampu a vytvoření určitého odstupu od 

informátorů probíhal v mém případě velmi pozvolna v období posledních několika 

měsíců. Teprve v tomto okamžiku jsem byla schopna uvědomit si, jak výrazně mě můj 

terén pohltil. Během samotného pozorování jsem většinu zážitků a rozhovorů 

interpretovala velmi podobně jako samotní informátoři. V rámci poslechu a přepisu 

nahrávek jsem si začala uvědomovat své změněné chování a mé interpretace dat se 

z interpretací účastníka workcampu staly interpretacemi výzkumníka.
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2.1 Reflexe výzkumníka

Sluší se říct, že se nejednalo se o můj první workcamp, nýbrž o již čtvrtý 

v pořadí, tudíž do terénu výzkumu jsem vstupovala s jistými představami o jeho 

podobě. Zážitky z jednotlivých workcampů mě formovaly a výrazně se podílely na tom, 

kým dnes jsem. Účastnit se workcampu loni v létě bylo rozhodnutí, které nebylo 

primárně učiněné za účelem tohoto výzkumu. Mou hlavní motivací byl opětovný útěk 

od každodenních povinností, dotek svobody, poznání nových přátel a možnosti znovu se 

o sobě něco dozvědět, případně se také stát opět o trochu dospělejší. Po loňském létě 

jsem se úspěšně odstěhovala od svých rodičů, tudíž lze říci, že poslední bod mých 

motivací byl zcela jistě naplněn. 

Domnívám se, že nechat se během výzkumu pohltit silou communitas není 

ideální, nicméně pokud si samotný výzkum communitas žádá určitou minimální míru 

participace, zůstává otázkou, jestli takový výzkum bez vtažení do skupiny communitas 

– vzhledem k jejím charakteristikám – lze vůbec provést. Tato úvaha totiž vede k další 

zásadní otázce. Pokud by se jeden z účastníků (výzkumník) dokázal ubránit vtažení do 

skupiny communitas, lze vůbec hovořit o tom, že communitas vznikla? Kvůli tomuto 

problému jsem se nakonec rozhodla opřít svou práci, především o ony 

polostrukturované rozhovory, které vznikly v rámci pozorující účasti a které se opírají o 

pevnější data než vzniklé terénní poznámky.

V tomto přístupu však vidím jistá pozitiva. Do nich řadím již zmíněné osvojení 

si jazyka workcampu, společné prožití (nejenom) klíčových momentů a navázání 

hlubších vztahů s informátory, což značně pomohlo při kladení některých leckdy velmi 

osobních otázek. U tohoto bodu je třeba zmínit, že se mi nepovedlo navázat stejně 

osobní vztahy se všemi účastníky, což je možné vysvětlit velkým počtem informátorů 

na straně jedné a na straně druhé omezenými časovými možnosti. Věřím, že na tom jistý 

podíl viny nese i má únava během výzkumu a myslím si, že právě toto je jedna z věcí, 

kterým bych se při případných dalších výzkumech měla vyhnout. Dny na workcampu 

jsou plné nových zážitků, což člověka naplňuje energií, zároveň jej to však silně 

vyčerpává. 
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Usilovala jsem však o to, aby se osobní vztahy do výzkumu promítly co 

nejméně, tudíž například mezi vybranými profily účastníků jsou stejně zastoupeni i ti, 

kteří mi osobně nebyli nejbližší. Snažila jsem se pouze vybrat rozmanité a 

nejvýznamnější příběhy, protože se nedomnívám, že v této práci je prostor pro zmínění 

profilů všech účastníků. Rozhovory se jmenovanými informátory byly z pohledu 

hloubky rozhovorů jedny z nejvydařenějších.

Za kladné tedy považuji to, že se mi dobře povedlo jednotlivé účastníky poznat a 

navázat s nimi hlubší intenzivnější kontakt, což ulehčilo dotazování někdy velmi 

osobních otázek. Za slabou stránku považuji menší množství terénních poznámek. Při 

zpětném pohledu bych ráda detailněji popsala mnohem více okamžiků a sesbírala 

daleko více dat, včetně většího množství dat sesbíraných po samotném workcampu.

Sesbírání dat z postliminální fáze by nejspíše dalo výzkumu nový rozměr. Bohužel 

navazování kontaktů prostřednictvím online prostředků bylo značně komplikované, 

neboť informátoři se mi často omlouvali, že nemají díky svým povinnostem na mé 

otázky čas. Lepší by bylo rozjet se za nimi osobně. Rozběhnutí za informátory 

(nejenom) do všech koutů Evropy, by ale bylo náročné ekonomicky i časově. 

Z etického hlediska bylo nutné získat od účastníků workcampu podepsaný 

informovaný souhlas. Ten byl přirozeně napsán v anglickém jazyce. Jeho podpis byl 

,stejně jako samotná účast ve výzkumu, striktně dobrovolný, přičemž jsem se snažila 

předejít sebemenšímu nátlaku prostřednictvím osobních vazeb na své potencionální 

informátory. S výzkumem nikdo z účastníků neměl sebemenší problém, avšak rozhovor 

s jedním z nich byl především z jeho strany neustále odkládán, až jsem se nakonec 

rozhodla ho do něj nenutit a tento rozhovor nakonec vynechat. Polostrukturované 

rozhovory tedy proběhly celkem s dvaadvaceti účastníky workcampu a všechny byly 

pro účely analýzy nahrány.

Účastníkům byla pro účely této práce přidělena jiná než jejich pravá jména.

Když jsem je o tomto opatření informovala, někteří z nich sami přicházeli s nápady na 

své pseudonymy. V použití jimi vybraných jmen jsem neviděla problém, naopak jsem 
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byla ráda, že výzkum nebrali jako narušení workcampu a dokonce si k němu vytvořili 

jistý vztah.

3.EMPIRICKÁ ČÁST

3.1 Zkoumaný workcamp

Jak již bylo řečeno, zkoumaný workcamp trval přesně čtrnáct dní a zúčastnilo se 

jej čtyřiadvacet dobrovolníků, včetně dvou campladerů, jejichž úkolem je zajistit chod 

workcampu a komunikaci dobrovolníků s místními pořadateli mezinárodního folkového 

festivalu, který byl pracovní náplní tohoto workcampu. Tento workcamp se konal 

v malém španělském městečku nedaleko Barcelony. Vzhledem k tomu, že se workcamp 

odehrával v Katalánsku a v této době se zde velmi živě hovořilo o budoucím referendu 

za nezávislost Katalánska, jeho umístění se nezanedbatelně odráželo na dění na 

workcampu. Všichni španělští účastníci workcampu se považovali za Katalánce, tudíž 

ochotně zasvěcovali ostatní účastníky do problému nezávislosti Katalánska. 

Upozorňovali na to, proč chtějí být nezávislí, dále ale například také na prvky 

katalánské kultury. Snaha campleaderů přiblížit účastníkům něco z Katalánska se 

projevila rovněž na jedné z prvních her, která měla za účel pomoci sjednotit účastníky a 

současně vypovědět něco o místě, kde se workcamp nacházel.

Na workcamp se lze přihlásit prostřednictvím některé z organizací z rodné země 

potencionálního účastníka. Zde je možno vybrat si z několika projektů, při zvolení 

některého z nich stačí splnit pár formalit, které většinou zahrnují také motivační dopis v 

oficiálním jazyku workcampu. Pokud organizátoři workcampu dobrovolníka přijmou, 

většinou je hlavním kritériem pouze volné místo, je mu zaslán tzv. infosheet, ve kterém 

nalezne potřebné informace včetně kontaktu na campleadera, na kterého se může obrátit 

s případnými dotazy. Toto je jeden ze standardních postupů, který je typický minimálně 

pro dobrovolníky pocházející z České republiky. V jednotlivých zemích se tyto postupy 

mohou lišit. Já osobně jsme měla naplánovaný odjezd několik měsíců dopředu, ovšem 

lze se také setkat se zcela spontánním rozhodnutím vyjet na workcamp, které se může 

odehrát pouhých pár dnů před odjezdem. Takto svůj odjezd na workcamp popisovala 

například Monica. 
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„Ukončila jsem školu týden před odjezdem a najednou jsem si říkala: 'Ach můj 

bože, co teď budu dělat!' A v ten okamžik mi máma řekla, že ve Španělsku je workcamp, 

to bylo v pondělí a  workcamp začínal ve čtvrtek. 'Kurva'! 'To je v pohodě, pojeď'“

(interview, Monica, 16. 07. 2014). Na tom, jak rychle zvládla Monica vše zařídit a 

vycestovat, se mohl podílet fakt, že o rok dříve se již jednoho workcampu účastnila, 

tudíž se u ní nejednalo o neznámý proces. Monica zároveň popisuje workcamp jako 

možnost, jak vyplnit volný čas během prázdnin. S takto reflektovanou motivací jsem se 

setkala u více účastníků. Nejčastější popisované motivace k účasti na tomto konkrétním 

workcampu by se daly shrnout jako volný čas v době prázdnin, případně vyhovující 

doba konání workcampu, která zapadala do časového harmonogramu prázdnin, jeho 

umístění a pracovní zaměření.

Pomoc s realizací festivalu představovala přípravu okolí zahrnující úklid 

odpadků, vytvoření plotu, vyvěšení vlajek aj. a dále zajištění hladkého průběhu festivalu 

pomocí vytvoření několika směn.  První z nich měla za úkol pomoc účinkujícím při 

vjezdu do areálu divadla, kde se festival odehrával. Další dvě směny zajišťovaly pomoc 

návštěvníkům festivalu v prostorách divadla a asistenci při výdeji obědů a večeří. 

Poslední směnou byla tzv. emergency, která měla za úkol pohybovat se v době své 

směny v areálu divadla, kdyby případně vzniknul nějaký problém, který by bylo třeba 

vyřešit. Každý účastník se podobu festivalu vystřídal na všech směnách. Kromě práce 

s pomocí realizace festivalu měli účastníci za úkol postarat se o chod společných 

prostor, který se především skládal z úklidu kuchyně a vaření společných obědů a 

večeří, přičemž snídani si jednotliví účastníci připravovali sami. Práce v kuchyni byla 

rozdělena na směny, tak aby všichni účastníci během workcampu připravovali pokrmy 

pro ostatní.

Postupem času se začalo zkoumanému workcampu přezdívat „siestacamp“, což 

byla narážka na zdlouhavé čekání na pokyny, co se má během pracovní doby dělat. Po 

prvním příjezdovém dni, kdy se na většině workcampů nepracuje, následovaly další tři 

volné dny, které vyplňovalo hraní seznamovacích her, popíjení piva a návštěva bazénu. 

První pracovní den se projevovalo celkové nadšení pro práci a snahu podat pomocnou 
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ruku. V dalších dnech pracovní morálka neustále opadávala, především kvůli tomu, že 

díky špatné organizaci musela být většina prvních úkolů znovu a znovu předělávána, 

což bylo pro spoustu z účastníků velmi demotivující.

Kromě toho, že pokyny nebyly jasné a nikdo přesně nevěděl, co má dělat, někdy 

čekání na pár minutovou práci trvalo dokonce déle než hodinu. Právě neustálé čekání a 

povalování, kterému bylo na workcampu ve Španělsku přezdíváno siesta, mělo za 

následek žertovné vynechání slova práce ze slova workcamp a jeho nahrazení siestou, 

neboť se dá říci, že náplní tohoto workcampu byla spíše siesta než práce.

Slovo siesta se tak významně zapsalo do workcamp language. Během 

workcampu se používalo především v kontextu nedostatku práce, čekání na příkazy a 

velkého množství volného času. Založená hromadná konverzace skrze mobilní aplikaci 

rovněž nesla název obsahující slovo siesta. Po návratu do svých domovů pak byla siesta

v této konverzaci spojována s celkovou pohodou a uvolněností během workcampu, což 

bylo často stavěno do opozice proti povinnostem doma. 

Práce bývá důležitou složkou workcampu, takže její podoba se odráží také na 

samotném jeho průběhu. Pro tento workcamp byl charakteristický její nedostatek, 

špatná organizace a pocit zbytečnosti pro některé dobrovolníky. Třebaže neustálá siesta

byla během workcampu častým předmětem stížností a vtipů, po jeho skončení patřilo 

povalování během siesty k oblíbeným vzpomínkám.

3.2 Prezentace a interpretace dat

Účastníků workcampu jsem se dotazovala pomocí rozhovorů během volného i 

pracovního času. Rozhovory byly prováděny po dobu čekání na pracovní úkoly či při 

směnách, kde pracovní náplní bylo sečkání na určitém místě a následná potenciální 

pomoc návštěvníkům festivalu nebo jeho účinkujícím. Mezi tyto práce patřila například 

směna v divadle, kde dobrovolníci v době přestávky pomáhali s usazením návštěvníků a 
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v době představení měli více méně volno, nebo směna v Pancho's box. Pancho's box7

byla „budka“, která sloužila jako recepce při vjezdu aut a autobusů k divadlu, ve kterém 

probíhal festival. Zde většinu času trávili dobrovolníci především čekáním na 

projíždějící autobusy účinkujících, kterých kromě prvního dne festivalu příliš nebylo.

Informátory pro tento výzkum byly účastníci workcampu včetně jeho 

campleaderů. V příloze č. 1 představuji část z nich. K výběru poloviny dotazovaných 

účastníků workcampu jsem byla nucena především kvůli rozsahu práce a její 

přehlednosti. Krátké představení všech účastníků by nejspíše mělo za následek zmatení 

a ztracení se mezi jednotlivými příběhy. Uvedené profily byly vybrány na základě

významu příběhů jednotlivých účastníků vzhledem k výzkumným otázkám. Rozhovory 

se jmenovanými informátory byly z pohledu hloubky rozhovorů jedny 

z nejvydařenějších. Představení účastníků se skládá z uvedení jejich věku, národnosti8 a 

nanejvýš dvou pro analýzu workcampu klíčových momentů jejich příběhu.

3.2.1 Workcamp jako rite de passage

Při cestě na workcamp se lze setkat se všemi třemi fázemi rite de passage, jak je 

definoval Arnold van Gennep (1996). U workcampu můžeme preliminární fázi nalézt 

v období od rozhodnutí vydat se na workcamp, přes vybrání konkrétního workcampu až 

po projití letištního gate či nastoupení do jiného dopravního prostředku vydávajícího se 

směr na workcamp. Poté následuje fáze liminální, která je ukončena obdobným 

způsobem, ovšem při cestě zpátky domů. Postliminální fáze zastihuje člověka až do 

doby, kdy je schopen plnohodnotnému návratu do své každodennosti, tedy v okamžiku 

kdy u něj skončí kulturní šok z návratu. Slovy Tommiho Mendela cesta začíná dávno 

před opuštěním domova a končí dlouho po návratu (Mendel 31. 01. 2015).

                                               
7 Název Pancho's box dostala ve workcamp language podle organizátora festivalu Pancha. Jeho jméno 
bylo změněno stejně tak jako jména všech ostatních lidí poznaných v rámci tohoto výzkumu.

8 Ačkoliv věk ani národnost účastníků nehrála po dobu workcampu roli, představovaly jednu z prvních 
informací, kterou o sobě navzájem účastníci věděli. Domnívám se, že tyto biografické údaje pomohou 
lépe si jednotlivé účastníky představit a čtenář se s nimi tak může seznamovat podobným způsobem, 
jakým se poznávali sami účastníci v době workcampu.
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Pro účely této práce byla stěžejní fáze liminální, neboť právě v tomto období 

probíhal výzkum. S některými z informátorů jsem se po skončení liminální fáze opět 

setkala a s dalšími jsem byla alespoň v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí, avšak 

pro jejich malý počet v porovnání s celkovým počtem účastníků workcampu se 

primárně zaměřuji pouze na fázi liminální. Protikladný vztah liminality a struktury 

reflektovali sami účastníci. Tyto dva rozdílné světy odlišovali, když o svém životě doma 

mluvili jako o životě, světě, normálním, běžným či každodenním. Tyto výrazy používali 

především v situacích, kdy chtěli popsat rozdílnost mezi životem na workcampu a 

doma. Příkladem může být popisování povinností doma či motivace k odjezdu na 

workcampu.

Antistrukturální charakter liminality workcampu se dále projevoval změněným

chování jeho účastníků. Jednou z nejčastějších změn může být proměna společenského 

chování účastníků, která se podle Búrikové a Millera objevuje také u au-pair. „Často se 

stává, že au-pair, které byly dříve spíše tiché, začaly být v Londýně více společenské a 

naopak, mnohé případy nerozhodnosti a pasivity se týkaly dívek, které byly před 

příchodem do Anglie neobyčejně družné a sebejisté“ (Búriková Miller 2013: 201). 

„Jo, chovám se tu (pozn.: na workcampu) jinak. Doma nejsem moc společenský, 

vídám se svými přáteli, ale s cizími lidmi se moc nebavím.  Jsem společenské nemehlo“

(interview, John, 17. 07. 2014).

Johnův příklad ilustruje, jak samotný účastník workcampu může vnímat změnu 

svého chování v době workcampu oproti své každodennosti. Díky tomu, že s většinou 

z účastníků jsem se setkala pouze v době workcampu a nikdy jsem neviděla jejich 

vystupování v období každodennosti, popis změny jejich chování vychází především 

z reflexe samotných účastníků. To, že jsou často schopni popisovat své vlastní změněné

chování, není bezvýznamné ba naopak. V každodennosti často za uvědomělou změnou 

stojí delší časový odstup. Odstup stojící na delším časovém období zde bývá nahrazen 

odstupem vznikajícím při vstupu do antistruktury. Účastníci mohou změnu svého 

chování reflektovat jako zcela záměrnou, tak jak to například popisuje Dragutin:
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„Myslím si, že workcampy mi poskytly příležitost být úplně sama sebou, mé čisté 

já, víš myslím jako nepředstírat nebo něco takového, protože na každém workcampu po 

tom prvním se snažím být sama sebou, jak jen to je možné, protože jsme zvědavá, jestli 

mě lidé okolo takovou přijmou nebo ne, to je jeden z důvodů….“ (interview, Dragutin, 

20. 07. 2014).

Dragutin se podle svých slov snaží být na workcampech sama sebou. Počátek 

této snahy nalézá u svého prvního workcampu, tudíž se dá předpokládat, že právě zde 

zjistila, co pro ni „být sama sebou“ znamená. Snaží si vyzkoušet jistý druh chování, 

který by nejspíše posléze ráda využila také ve své každodennosti. Její změněné chování

v období workcampu ji tak pomáhá zjistit něco o sobě, co by mohlo mít za následek 

rovněž jistou změnu pro její každodenní život. Je zde možné hovořit o snaze přenesení 

poznatků z liminality do struktury.

Ulehčení přechodu do jiného stavu života je primární funkcí rites de passage. 

V případě zkoumaného workcampu byl tento přechod zásadně spojen s procesem 

dospívání a osamostatnění se. Tomuto iniciačnímu procesu se věnuje jedna z dalších 

podkapitol empirické části této práce. S iniciací jsou rovněž spjaty další změny, které 

během workcampu reflektovali sami účastníci, těm je dále věnována podkapitola 

poslední.

3.2.2 Intenzita workcampu

Práce Au-pair, kterou napsali Búriková a Miller (2013), dokládá, že v případě 

au-paringu je možné hovořit o rite de passage. Díky délce této zkušenosti to může být 

pro spoustu lidí snadno pochopitelné a akceptovatelné, kdežto například u 

dvoutýdenního workcampu to někomu může činit potíže. Na první pohled se může zdát, 

že roční pobyt au-pair se nedá srovnat se čtrnáctidenním zážitkem na workcampu, avšak 

podle mého názoru nezáleží na délce dané zkušenosti, nýbrž na její síle, intenzitě. Čas, 

zde může být vnímán jinak, než jako ten ve struktuře. Poměrně krátké období lze 

pociťovat jako mnohem delší, tak jak o tom vypovídá jedna z informátorek:
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„Tohle byla skvělá možnost, jak ty dva týdny nějak strávit. (…) Takže jsme se 

rozhodla pro tuhle zkušenost a myslím si, že dva týdny tady jsou jako měsíc. Připadá mi, 

že žiju delší dobu“ (interview, Isabella, 16. 07. 2014).

Neustále aktivní Isabella se snažila zaplnit dva své volné týdny prázdnin a 

zvolila si proto právě workcamp. Podle svých slov mohla dny trávit nicneděláním nebo 

se zúčastnit workcampu. Když mluvila o tom, že zde získává pocit jako by žila delší 

dobu, jednotlivá slova pečlivě zvažovala. Intenzivní workcamp naplněný 

neopakovatelnými zážitky pro ni znamenal ideální možnost, jak trávit volný čas. 

Představoval naprostý opak s depresemi spojenému nicnedělání. 

I přes častou siestu byl workcamp nabyt neopakovatelnými zážitky. Každý den 

s sebou přinesl nová překvapení a zkušenosti. „Nevíš, co se bude dít během dne“

(interview, John, 17. 07. 2014). Domnívám se, že právě nečekanost a novost každého 

okamžiku se výrazně podílela na dojmu intenzity workcampu. Jednou z možností je, že 

tato intenzita dobije účastníka energií, druhou možností je naopak vyčerpání a únava. 

Nezřídka kdy zažijí jednotliví účastníci obě možnosti.

„Je to jako když jsem byl na tom výměnným pobytu, všechny ty věci, myslím si, 

že jsou trochu vyčerpávající. Na workcampu máš pořád co dělat, vše je tak intenzivní. 

Každý den je toho tolik. Teenageři, když odjíždějí na rok pryč, tak když se vrátí, jsou 

najednou o tři roky starší. Naučí se tohoto tolik a tenhle workcamp je dost podobný“

(interview, Hans, 20. 07. 2014). 

Hans stejně jako Isabella mluví o jiném vnímání času, jehož příčinu nachází 

v procesu učení se skrze zážitky. Za podstatný význam této citace považuji přirovnání 

workcampu k ročními výměnnému pobytu, se kterým měl Hans dřívější zkušenost. 

Rozdílnost délky těchto zkušeností je smývána díky jejich obdobné intenzitě. S těmito 

pocity jde ruku v ruce i hmatatelný pocit svobody, stejně jako je tomu například u au-

pairingu (Búriková, Miller 2013: 199).  Ten se projevil například u příhody s Pancho's 

boxem, který podle Ireny ilustroval to, „že je tady všechno možné“ (Irena, 21. 07. 2014). 
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Jak již bylo řečeno, Pancho's box sloužil jako recepce při vjezdu aut a autobusů 

k divadlu, ve kterém probíhal festival. V rámci závěrečného úklidu po festivalu bylo za 

úkol ho přesunout, což se zprvu zdálo jako naprosto nemožné. Nějakým zázračným 

způsobem se však společnými silami přesun podařil. Po čemž následovala obrovská 

vlna euforie a radosti nad kolektivní prací. Tento zážitek názorně vykresluje nejenom 

hmatatelný pocit svobody a nekonečných možností, ale také (někdy dokonce až 

fyzickou) sílu skupiny, která byla během workcampu vytvořena.

Intenzita workcampů se neodvíjí od jejich délky, nýbrž od povahy zážitkům, 

které jeho účastníky potkávají. Jejich nečekanost, neopakovatelnost, jinakost 

v porovnání s každodenností a jejich charakter zkoušky a učení se vede k odlišnému 

vnímání toku času, než na jaký bývají dobrovolníci zvyklý ze své každodennosti. Tuto 

intenzitu lze považovat za dobíjející stejně tak jako vysilující a nezřídka je doprovázena 

pocity svobody a nekonečných možností. Další silné emoce můžou doprovázet také 

dojmy z přátelství a jiných vztahů navázaných během workcampu.

3.2.3 Communitas workcampu

Communitas podle Turnera představuje nestrukturalizovanou a relativně 

nediferencovanou „skupinu nebo dokonce společenství jedinců, jež jsou si rovni“.  

Communitas je druhým modelem společnosti, přičemž tím prvním je „strukturovaný, 

diferencovaný a často hierarchický systém politicko-právně-hospodářských pozic, které 

mají různé druhy hodnocení“ (Turner 2004: 97). – K pochopení communitas, stejně jako 

liminality, je stěžejní její opozice vůči struktuře a jejím vztahům.

Ačkoliv se communitas vyznačuje nestrukturalizovanými vztahy, v rámci 

zkoumaného workcampu k jisté míře jejich strukturace došlo skrze vytvoření menších 

skupinek, které ale nebyly nikterak pevně ohraničené a během workcampu se často 

proměňovaly. Sám Turner píše, že communitas představuje „rudimentárně 

strukturovanou a relativně diferencovanou“ skupinu (Turner 2004: 97), tudíž ani podle 

něj nemusí communitas naplňovat model zcela nestrukturalizovaného společenství 
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jedinců. Neumím si představit, že jedinci tráví stejné množství času se všemi ze zbylých 

účastníků workcampu. Celková communitas však byla neustále nadřazena jakýmkoliv 

užším skupinám. Těžko říci, zda by po delší době communitas zcela zanikla a vznikly 

by pouze jednotlivé pevné skupiny s jedinci nesoucími přesně vymezené pozice, jak 

tomu bývá mimo liminalitu.

Destrukturalizace běžných sociálních pozic a vztahů mezi nimi se projevovala 

převážně rovnostářskou povahou communitas. Účastníci jsou si na workcampu rovni 

tak, jak by to pravděpodobně ve struktuře nebylo možné. Potkávají se zde lidé různých 

národností, věku a odlišného materiálního zázemí. Účastníci workcampu nebývají 

hodnoceni podle svých strukturalizovaných pozic. Přesto k jistému vzájemnému 

hodnocení mezi účastníky dochází.

Jeden z účastníků se během workcampu přiznal, že nemá rád homosexuály, na 

což reagovali ostatní účastníci značně pobouřeně. Lidé na workcampu se považují za 

open-minded, tedy za lidi tolerantní, kteří jsou otevřeni novým myšlenkám. Pokud 

někdo takto přímo projeví svou netoleranci vůči některé menšině, oslabí svou pozici 

v rámci communitas, neboť tak přestane odpovídat představám, které si účastníci sami o 

sobě vytvářejí. Tyto představy nejsou ideálem, jenž by se jednotlivci snažili v průběhu 

workcampu docílit, nýbrž jakási charakteristika, kterou by účastníci měli splňovat už 

jen kvůli tomu, že se rozhodli na workcamp jet. Přestože u jednotlivců může dojít 

k oslabení pozice v rámci communitas, stále je tento člověk jedním z nich a většinou 

nebývá zcela vyloučen. S dřívějším odjezdem některých účastníků jsem se setkala 

pouze v případě, že se tak stalo na základě jejich vlastního rozhodnutí. Z pravidla se tak 

stává během prvního až druhého dne workcampu, kdy mohou být někteří dobrovolníci 

například nespokojeni s vybavením společně obývaných prostor či s podobou práce. 

Absolutní rovnost je pouze jeden z dalších modelů communitas. Přestože nemusí 

být zcela splněn, lze se k němu přibližovat a tím se odlišit oproti vztahům ve struktuře. 

Lidé zde nejsou hodnoceni podle strukturálních pozic, nýbrž podle toho jak moc splňují 

kolektivní představy o tom, jak účastníci workcampu vypadají. Přestupky proti těmto 

představám jsou však omlouvány a není opomíjena možnost, že právě pomocí 
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workcampu se dotyčný může něco naučit a změnit tak svůj přístup. Vlna prvotního 

pobouření tak rychle opadává a možná ve snaze vyhnout se konfliktům bývá toto téma 

upozaďováno. Identita účastníků workcampu stojí primárně právě na této účasti a 

příslušnosti ke communitas, neboť v rámci liminality přichází účastníci o své běžné 

strukturální pozice, na kterých se zásadně zakládá jejich identita během každodennosti.

Navíc si účastníci velmi cení vzájemných vztahů, tudíž se snaží předcházet sporům. 

„To co mám opravdu rád jsou ti ostatní dobrovolníci, to kým jsou, to že tu 

nejsou žádné hádky…jak to říct…žijeme v harmonii…první, druhý den už tu byl jeden 

tým a nikoli spoustu jednotlivých hráčů….kteří dělají svoje vlastní věci a tohle je to, co 

mě opravdu činí šťastným…takový ty malý věci jako, že si po práci sedneme venku 

s pivem, kytarou a kecáme někdy o sračkách, ale to je taky důležité…“ (interview, Hans,

20. 07. 2014).

Jednotnost communitas, kterou účastníci vytvářejí, bývá velmi ceněna a 

spojována s pozitivními emocemi jako jsou v případě Hanse pocity štěstí. Communitas 

v období  workcampu ztělesňuje jednu z nejdůležitějších hodnot, na které v této době 

účastníkům záleží. Bývají zde vytvářena silná přátelství, která mohou být udržována 

navzdory velké vzdálenosti celou řadu let a lze na ně a společné zážitky vzpomínat ještě 

dlouhá léta po ukončení workcampu.

Pokud si communitas někdo neváží a narušuje tak tuto zkušenost pro ostatní 

účastníky, mohou se u nich naopak dostavit velmi silné negativní pocity. To není 

nikterak přehnaná reakce, je-li bráno v potaz, že communitas je to, co dělá workcamp 

workcampem a že workcamp je jakýsi posvátný zážitek, na který se někteří účastníci 

těší celý rok.

„Byli tam dva kluci z Ázerbájdžánu (pozn.: na předchozím workcampu) a oni 

řekli, že nebudou vařit, že nebudou pracovat, že nebudou spolupracovat a to pro mě 

bylo velmi těžké, protože, hodně jsem kvůli tomu brečela víš, protože jsem chtěla, aby 

bylo všechno perfektní a nechápala jsem, proč tam vůbec jsou a pak se ukázalo, že jim 
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byl workcamp úplně u prdele jenom chtěli dostat vízum…a víš ptali se nás, kde můžou 

najít nějaký, nějaký sex nebo …bylo to strašný“ (interview, Irena, 14. 07. 2014).

Irena považovala chování zmíněných dvou účastníků za narušení workcampu a 

přestože posléze workcamp opustili, rok po tomto zážitku byla při jeho vyprávění stále 

smutná. Když se během rozhovoru Rádž zmínil, že jeho prvotní motivací bylo právě 

získání víza do Evropy, začal okamžitě hovořit o tom, co všechno na workcampu má 

rád a že mu na něm velmi záleželo. Z jeho rychlého vyjmenování superlativ workcampu 

jsem usuzovala, že se velmi snažil, abych nezískala dojem, že mu na workcampu 

nezáleželo. Jako dalšího účastníka popisovaného workcampu by mě to nejspíše mohlo 

urazit nebo bych mohla o Rádžovi smýšlet negativně, čemuž se chtěl vyhnout.

Přátelství vznikající na workcampu lze stejně jako společně zážitky považovat za 

intenzivnější v porovnání se vztahy ve struktuře. Jedním z důvodů může být navázání 

pro strukturu netypicky hlubokého vztahu během pár dní. Již třetí den zkoumaného 

workcampu bylo možné pozorovat vzájemné projevy náklonnosti jako je objímání či 

milujícího oslovení. Při společných okamžicích se někteří účastníci někdy chovali tak,

jak by se ve struktuře očekávalo pouze od opilých či jinou drogou omámených lidí. 

Téměř ustavičný smích spolu s pro strukturu nespoutaným až nevhodným

chováním znamenal další z charakteristik communitas workcampu. Jeden z podobných 

okamžiků jsem již popisovala, ovšem během workcampu jich byla celá řada. Například 

třetí noc workcampu se na hlavním náměstí městečka konala soutěž v katalánském 

tanci. Jeho profesionální ztvárnění je doprovázeno hlubokou úctou a respektem. Po 

dobu soutěže by mělo zavládnout naprosté ticho. Právě to účastníci workcampu narušili, 

když po svých neúspěšných pokusech o tento tanec, ke kterým docházelo opodál 

oficiální soutěže, propadli výbuchu smíchu, který však bylo slyšet skoro po celém 

náměstí. Místní lidé se je snažili utišit pomocí gest prstů přes ústa či zvuky syčení. Když 

se pobouření místní k nim začali obracet, účastníci workcampu se rozhodli raději

k úprku. Při běhu ulicemi od náměstí se ještě dlouho všichni smáli.
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Pocity, které můžou účastníky naopak zastihnout při loučení, velmi výstižně 

popsala Dragutin pár hodin před svým odjezdem z Barcelony, kdy se již všichni ostatní 

účastníci vrátili domů a my dvě jsme zůstaly samy v hostelové pokoji.  „Nevím, jak ty, 

ale já se teď cítím celkem prázdná na jednu stranu, ale na druhou stranu jsem celkem 

šťastná, ale jsem tak nějak dost smutná. Kurva“ (Dragutin, 25. 07. 2014). 

Communitas workcampu tedy v jisté míře splnila všechny z jejích čtyř 

charakteristik: nestrukturované vztahy, rovnostářství, intenzitu a nespoutanost. Jiné typy 

communitas by mohly splňovat jiná kritéria. Zásadní charakter communitas je dán její

netypičností pro běžnou strukturální každodennost. Proto lze hovořit o communitas 

workcampu, třebaže zcela nenaplnila ideální vzor jednotlivých bodů. Důležité je, že 

alespoň jejich částečné naplnění představovalo odlišení se od struktury a jejích vztahů. 

3.2.4 Vznik communitas workcampu

Již jsem se zmínila, že právě třetí den workcampu byl významný díky prvním 

objímáním a něžným oslovením. Jak však probíhal vznik a některé projevy communitas 

se pokusím objasnit v této podkapitole. Vývoj vzniku communitas bych chtěla ukázat 

pomocí popsání prvních pěti dnů workcampu, po kterých byla již skupina sjednocená a 

projevovala znaky typické pro communitas. V rámci popisu těchto první dnů věnuji 

pozornost okamžikům, kterým v kontextu vzniku communitas přikládám větší význam.

Po mém příjezdu na workcamp jsem byla přivedena do tělocvičny školy, ve 

které byli účastníci workcampu po jeho dobu ubytováni. V místnosti již byla velká část 

dobrovolníků. Tvořili zde tři skupiny, z čehož dvě ležely na velkých matrací a 

jednotlivci spolu příliš nehovořili. Třetí skupina utvořila na zemi hlouček okolo kluků 

se dvěma kytarami. Právě kytary (a případně také jiné hudební nástroje) představovaly 

jeden z důležitých nástrojů, pomocí kterých se účastníci sbližovali. Alespoň jedna 

z kytar nás doprovázela například na výlety nebo během večerních návštěv hospod. Po 

těchto prvních dnech už se ovšem účastníci neshlukovali okolo hráčů na kytaru, nýbrž 

tento nástroj představoval pouze jeden z prostředků zajišťující téměř všudypřítomnou 

hudbu. Později po začátku festivalu byly v okolí často zpívající skupiny jeho 

účinkujících, které nacvičovaly na svá představení. Dále třeba v Pancho's boxu většinu 
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času hrálo rádio. Navíc sami účastníci běžně jen tak z ničeho nic začali zpívat nebo si 

alespoň pobrukovat. Někomu například některá řečená slova připomněla text písně, 

kterou okamžitě začal zpívat, přičemž nejednou se přidali také ostatní.

Po příjezdu všech účastníků nás Dolores, jedna z campleaderů, prováděla po 

areálu školy, na závěr čehož řekla, že „Teď jste tady jako čtyřiadvacet jednotlivců, ale 

my z vás chceme utvořit jednu silnou spolupracující skupinu“ (terénní poznámky, 10. 

07. 2014). Jak postupně ukážu, tohoto jejího cíle bylo během pár dní dosaženo. Je třeba 

si však povšimnout toho, jak Dolores říká, že „my“ – myšleno campleadeři – chtějí 

z účastníků utvořit jednotnou skupinu. Zde se dostávám k roli campleaderů na vznik 

communitas workcampu. Campleadeři tohoto projektu byli v poměrně náročné situaci, 

neboť během prvních dnů měli utužit skupinu a zároveň ji vlastně tak trochu i zabavit. 

Prvním pracovním dnem byl až pátý den workcampu. Pro tyto účely měli v rukávu řadu 

her, prostřednictvím kterých se jim podařilo zajistit oba zmíněné cíle. Hraní her se stalo 

prvními společnými zážitky, na kterých bylo možné stavět communitas. Navíc již 

během nich začali rovněž vznikat výrazy, jež se zapsaly do workcamp language. 

Mohlo by se zdát, že campleadeři měli výrazně odlišnou pozici než ostatní 

dobrovolníci. K větším rozdílům docházelo v prvních dnech, kdy pro ostatní

organizovali jejich čas, bylo třeba vysvětlovat jednotlivé činnosti a chod festivalu atd. 

V okamžiku, kdy bylo dobrovolníkům známo, co mají na svých směnách dělat a 

společně se rozhodovali o podobě svého volného času, přestal být vidět rozdíl mezi 

campleaderem a ostatními účastníky. Toto byla pouze jedna z pozic, která byla se 

vznikem communitas postupně upozaďována.

K dokreslení významu role campleadera na vzniku communitas workcampu 

bych chtěla uvést jeden z příkladů, kdy v očích účastníků campleader selhal, což bylo 

způsobeno právě tím, že podle nich nedokázal vytvořit onu jednotnou skupinu. Tento 

příklad vyprávěla Dragutin a jedná se o její předchozí workcamp, z kterého přijela 

přímo na workcamp zkoumaný. 
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„A o mém poslední campu byl opět v Berlíně, ale bylo to vážně špatné, protože 

campleader nebyla moc dobrá, moc se nesnažila z nás udělat jednu velkou skupinu a

hodně lidí bylo oddělených a například pro mě to nebyl tak velký problém, protože mám 

v Berlíně skvělou kamarádku, téměř nejlepší kámošku, takže jsme se viděly každý den, 

ale pro ty, kteří byli poprvé na workcampu to bylo vážně špatné, protože potom 

například holka z Hong Kongu poslední den brečela, že už nechce být ani chvilku 

v Berlíně, že chce domů. A myslím si, že po takovém to zážitku už nikdy na workcamp 

nepojede. Nemyslím si, že to bylo o lidech, ale o campleaderovi, protože celých těch 

čtrnácti dní jsme měli jenom snídani a oběd pouze poslední den a večeři možná dvakrát 

(…), ale campleader spala v domě svého přítele, nebyla pokaždé u nás doma, (…) a 

nejhorší bylo, že nám neodpovídala na telefony, museli jsme na ní čekat a takovýhle 

věci. Takže jo, byla to strašná zkušenost, pokud se na to podíváš z pohledu workcampu, 

ale já si to vážně užila, protože Berlín je skvělé město a já tam měla vážně skvělou 

kámošku“ (interview, Dragutin, 20. 07. 2014). Podobný příběh zkušenosti s absencí 

jednotné skupiny workcampu vyprávěla Natasha, která to stejně jako Dragutin

přikládala za vinu campleaderovi.

Během prvních dnů zkoumaného workcampu se konverzace točila okolo hledání 

toho, co mají účastníci workcampu společného, nebo okolo odlišné národnosti, která 

jednotlivé účastníky oddělovala, byla však zřejmá na první pohled. Jedním z možných 

konverzačních témat tedy byla země původu účastníků. Na jednu stranu se účastníci 

navzájem vyptávali na jednotlivé aspekty některých zemích, ovšem skrze svou odlišnou 

národnost hledali také cosi společného, a to když hovořili o svých známých z těchto 

zemí případně o svých vlastních zkušenostech s daným městem, zemí, kulturou. Po 

postupném nárůstu společných zážitků a objevení jiných konverzačních témat 

přestávala hrát etnická příslušnost účastníků větší roli. 

Druhý den workcampu se vyznačoval společnými seznamovacími hrami a 

prvním společným popíjením alkoholu. Tyto první hry měly sloužit k zapamatování si 

často nezvyklých jmen účastníků. Do doby než se všichni naučili jména, hrál při popisu 

účastníka mnohem větší roli jeho původ. Během tohoto dne se podařilo zjistit heslo wi-

fi školy, což mělo za následek většinové soukromé soustředění se na dění na internetu. 
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Tento okamžiku ukazuje křehkost skupiny v prvních dnech. S přibývajícími dny byl čas 

trávený na internetu čím dál tím výjimečnější.

Druhý večer vzali campleadeři účastníky podívat se na vytváření Castelly, neboli 

lidské věže. Většinu „pater“ Castelly tvořili čtyři lidé, přičemž poslední dvě patra se 

zužovala na dva a jednoho člověka. Základem prvního patra jsou rovněž čtyři lidé, 

ovšem přitlačením dalších lidí v několika vrstvách ze všech stran dochází k upevňování 

tohoto základu. Účastníci pocházející z Katalánska včetně campleaderů zdůrazňovali 

Castellu jako záležitost typicky katalánskou. Jako země, ve které se odehrává 

workcamp, bylo prezentováno právě Katalánskou spíše než Španělsko. Asi také proto, 

že všichni přítomní Španělé byli Katalánci. Navíc se workcamp uskutečnil v létě před 

podzimním referendem o Katalánsku a jeho vlajky byly vyvěšeny po celém městě, což 

dle slov Dolores není v jiném období tolik běžné. 

Včera jsme se šli podívat na Castellu, lidskou věž. (…) Akce se odehrávala na 

druhém konci města v místnosti, která je nejspíše určená také na přednášky a trochu 

připomíná tělocvičnu. (…) Bylo nám vysvětleno, že ticho je naprosto zásadní.  

V přestávkách mezi jednotlivými věžemi zavládl pokaždé v místnosti značný hluk. Pokud 

se začal ozývat větší šum během stavění věže, byl umírňován výrazným „pšt“. Z počátku 

jsme nechápali, co je na tom vlastně zábavné. To se změnilo potom, co jsme byli 

přizváni k zúčastnění se. (…) Samozřejmě jsme pouze pomáhali zpevňovat základnu 

dole, stejně to v nás zanechalo silný dojem, který jsme potom ještě delší dobu 

diskutovali a snažili se vyzvat i ostatní, kteří se ještě nepřidali. Mačkat se hrudníkem na 

cizí lidi a vytvářet jednotnou masu, 'hmotu' má spoustu velmi nepříjemných aspektů, 

mezi které patří i nedostatek kyslíku a celkové problémy s dýcháním. Ovšem vlna euforie 

a pocit sounáležitosti je natolik silný, že jakékoli nepříjemnosti hravě převáží. Irena 

účast v lidské věži komentovala slovy 'Po účastnění se jsme pochopila, co na tom vidí. Je 

to strašně super (obrovský úsměv).'“ (terénní poznámky, 13. 07. 2014)

Přiložená terénní poznámka ukazuje především mé osobní pocity, které ve mně 

účast na tvoření základu pro lidskou věž vyvolala. Jak ukazuje citace Ireniných slov,

také další dobrovolníci, kteří si tento zážitek vyzkoušeli, popisovali obdobné pozitivní 
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pocity. Tato nová, nezvyklá zkušenost byla jedním z prvních silných společných 

zážitků. Po zbytek večera někteří účastníci popíjeli pár piv a docházelo k prvnímu 

svěřování se se svými problémy doma.

Třetí den workcampu představili místní organizátoři dobrovolníkům festival, na 

jehož realizaci se měli podílet. Odpolední hra byla propojena s tématem poznávání 

katalánské kultury, přičemž přinesla další významnější společný zážitek, nové slovo do 

workcamp language. Campleadeři vytvořili skupinky, které se skládali především z lidí, 

kteří spolu zatím netrávili příliš času, a se seznamem úkolů je poslali do města. Při

plnění úkolů měli účastníci objevovat věci, které katalánští campleadeři považovali za 

typicky katalánské. Seznam zahrnoval zjištění významu katalánských slov, seznámení s 

katalánským pokrmem, s katalánským tancem a následný pokus o jeho ztvárnění. Toto 

ztvárnění bylo natáčeno, aby mohly jednotlivé skupiny porovnávat své výkony a 

zároveň dokázat splnění úkolu. Večerní promítání záběru přineslo pobavenou náladu, 

ovšem za nejkomičtější bylo přijato splnění úkolu naučit se flirtovací větu v katalánštině 

a říci ji místním opačného pohlaví. Jedna skupina se naučila oslovení Hola, maka, které 

znamená Ahoj, krásko. Poté natočili video, jak jeden z nich takto oslovuje starší paní, 

které to nejspíše zalichotilo, neboť se pokusila s tímto mladíkem dát do řeči. Ve skupině 

byla také jedna Katalánka, která zbytek ujistila, že paní nenadává, ba naopak spíše 

děkuje. Výsledné video bylo považováno za vtipné a také další účastníci se učili tuto 

frázi. Ta se později stala součástí workcamp language a byla mnohokrát jen tak řečena 

některým z účastníků, přičemž obvyklou reakcí okolí bylo její opakování a nebo pouhý 

smích.

Po prezentaci splněných úkolů se všichni odebrali na náměstí, kde probíhala již 

zmíněná soutěž v katalánském tanci. Po cestě na náměstí se již účastníci začali 

oslovovat zlato a podobně a při zastávkách se se někteří z účastníků objímali. Když se

účastníci pokoušeli o neúspěšné ztvárnění tance, které doprovázeli hlasitým smíchem, 

nepatřičně tak narušili tuto soutěž. Pobouření místních mělo za následek útěk účastníků, 

ještě větší smích a další posílení skupiny.
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Čtvrtý den byl navštíven bazén, nechyběla ani kytara, večerní návštěva hospody 

pak přinesla hovory o vztazích včetně některých sdílených náročných osobních 

zkušeností, jako bylo například povídání Dolores o jejím čerstvém rozvodu. Pátý den 

byl první pracovním dnem. Tento den byli účastníci nejnadšenější pro práci, i když už 

v tomto okamžiku si mírně stěžovali na delší čekání na pracovní úkoly. Kritika 

organizace práce a festivalu však přinesla další spojující prvek, který pomáhal 

upevňovat skupinu.

Na vzniku communitas se zásadně podílejí společné zážitky především pak ty, 

které jsou pro strukturální každodennost netypické a které se vyznačují svou 

spontánností a neopakovatelností. Při vytvoření jednotné skupiny, communitas, je 

důležitá role přikládána campleaderům workcampu, kteří mají zajišťovat jeho chod. Na 

tomto workcampu campleadeři opravdu pomohli skupinu utužit například tím, že 

vymysleli hry, které se staly základem pro první společné zážitky.

3.2.5 Iniciace prostřednictvím workcampu

Strávit v jistém věku nějaký čas v cizině úplně sám, vystaven cizí kultuře a cizím 

lidem, bývá pro některé jedince příležitost k osamostatnění se od svých rodičů. Člověk 

se zde může postupně naučit zvládat situace, kdy je odkázán pouze sám na sebe. 

„Ano, když vidím všechny ty mladé lidi na workcampu, tak například neví, jak se 

vaří. Nikdy si nevařili, nikdy neprali. Myslím si, že jim to velmi pomůže“ (interview, 

Louis, 22. 07. 2014).

„Myslím si, že jsem si jistě rozšířila obzory. Když je ti 16 a dostaneš se situace, 

kde musíš trochu vycházet s jinými lidmi, víš jako být organizovaná, že musíš být v čas 

na nějakém místě a když ses vystavena situaci, kde jsou všichni o trochu starší než ty a 

jo bylo to těžký, ale ta nejtěžší část byla cesta“ (interview, Dragutin, 20. 07. 2014).



45

Za nejkritičtější okamžik bývá považována právě první cesta na workcamp, 

kterou doprovází nejistota a strach z neznámého. Při cestě na workcamp je většinou 

třeba využít více dopravních prostředků, protože se všechny neodehrávají ve velkých 

městech, kam je možné dostat se z cizích zemí přímým spojením. Například po přistání 

letadla se člověk musí nějak dostat z letiště do města, odkud je zapotřebí využít alespoň 

jednoho dalšího dopravního prostředku k dopravení se až do cílové destinace. Cesta 

zahrnující několik dopravních prostředků může být značně ztížená, pokud místní 

neovládají žádný z jazyků, kterými je schopen hovořit budoucí účastník workcampu. 

Zeptat se někoho z místních na cestu, proto nemusí být vůbec jednoduché. Cesta se tak 

skládá z potenciálně velmi stresujících a náročných situací. Období následované po 

úspěšném doražení na workcamp bývá popisováno jako to snazší v porovnání se 

samotnou cestou.

„Poprvé to bylo těžké, nic jsem nevěděla, bylo to nové město, bylo náročné se 

dostat na workcamp a tak, ale pak už to bylo lepší“ (interview, Guadalupe, 23. 07. 

2014).

Vycházet s ostatními lidmi a adaptovat se v neznámém prostředí je stěžejní část 

zkoušky, kterou skrze workcamp mladí lidé podstupují. V tomto prostředí jsou zcela 

odkázáni sami na sebe bez asistence svých rodičů či jiných blízkých. Každý přežitý a 

zvládnutý okamžik lze s hrdostí považovat za menší či větší životní úspěch. Jedním 

z takovýchto úspěchů bylo pro Irenu několik dní strávených o samotě v Barceloně 

včetně cesty do Barcelony. Svůj zážitek popisovala Irena s velkou dávkou nadšení. S 

nadšeným vyprávěním o jednotlivých zvládnutých zkouškách jsem se setkala také u 

dalších účastníků zkoumaného workcampu.

„Na tenhle workcamp jsem jela sama…bylo to poprvé, co jsem letěla letadlem a 

já to zvládla úplně sama…víš, dva dny předtím jsem strávila v jiném, cizím městě, které 

neznám, v cizí zemi a zvládla jsem to, přežila jsem to. Nikdo mě neznásilnil, neokradl a 

to je pro mě velký“ (interview, Irena, 14. 07. 2014).
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„Po mém prvním workcampu jsem měla pocit jako, že teď můžu dělat cokoliv 

(úsměv)“ (interview, Natasha, 14. 07. 2014).

„Mohu říct, že dřív jsem se bál mnohem víc, dnes už se bojím míň, protože mi 

vlastně vyšlo spoustu věcí“ (interview, Rádž, 23. 07. 2014).

Každý jednotlivý krok lze brát za obrovský úspěch, což zpravidla vede 

k vyššímu sebevědomí a sebedůvěře. Právě víra ve své schopnosti a pocit, že člověk 

zvládne určité situace zcela sám, jsou jedny ze základních kamenů dospívání. Pokud si 

jedinec vyzkouší, že určité situace dokáže ustát, nemusí se jich v budoucnu tolik bát a 

pravděpodobně bude také s větším sebevědomím přistupovat k jiným novým 

zkušenostem. V tom vidím ty jednotlivé střípky, po kterých se člověk může ohlédnout a 

zjistit, že už je vlastně dospělý. „Takže každý okamžik, každý malý krůček ti pomáhá 

stát se nezávislejším“ (interview, Hans, 20. 07. 2014).

3.2.6 Reflektované změny v životě účastníků

Workcamp přináší svým účastníkům možnost jejich změny. Cizí a neznámé 

prostředí, které je na workcampu vytvořeno, přináší pocit zkoušky, ze které je možné si 

něco odnést, něco se naučit, včetně toho naučit se něco sám o sobě.  Změny, kterými se 

zde primárně zabývám, jsou ty, které reflektovali sami informátoři. Přičemž tyto změny 

zahrnují rovněž ty, které jsou spojené s jejich společenským dospíváním. U některých 

z účastníků jsem schopna také popsat větší či menší změny, ke kterým došlo v 

jejich životě po workcampu, avšak pozornost tohoto výzkumu byla směřována 

především na samotné období workcampu. 

„Já se od ní (pozn.: kamarádky z předchozího workcampu) naučila očekávat 

neočekávané. Je to trochu ošidná fáze, ale je pravdivá na sto procent, poté nejsi 

zklamaná. (…) To byla ta nejlepší věc co se mi, kdy stala, víš může to znít 

jako…hm…jako  víš jako (smích)…jako fráze, ale strašně mě to změnilo, víš ty lidi, co 

jsem potkala a všechny ty věci, co mi řekli jako třeba například očekávej neočekávané. 

Neumíš si ani představit, jak moc mě to změnilo. Změnilo to můj celý pohled na svět, 
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mojí perspektivu a takovýhle věci.  (…) Já věřím, že workcampy tě vždycky změní…v 

lepšího člověka...po workcampu se vždycky staneš lepším člověkem“ (interview, Irena, 

14. 07. 2014).

Irena mluví o workcampu jako o tom nejlepší, co ji v životě potkalo. Nejenom, 

že věří, že zásluhou workcampu dochází u jedinců ke změnám, zároveň je přesvědčena 

o tom, že se jedná o změnu k lepšímu. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by někdo 

zkušenost s workcampem popisoval negativně. Ačkoliv někdo mohl popisovat negativní 

zážitky, závěrem jeho vyprávění bylo kladné hodnocení této zkušenosti. Je možné, aby 

se zde člověk setkal také s nepříjemnými situacemi, avšak nikdo nehovořil o tom, že by 

bylo možné změnit se k horšímu. 

„Myslím si, že můžeš udělat to nejlepší, když jsi sama a získáváš zkušenosti 

úplně sama, když nikoho neznáš. (…) Nejvíc se naučíš, když jsi sama s jinými lidmi, 

které neznáš a musíš s nimi vycházet, všechno sdílet a to tě toho moc naučí a spoustu 

toho o sobě zjistíš“ (interview, Isabella, 16. 07. 2014).

Isabella vyzdvihuje proces učení se skrze okamžiky, kdy je člověk naprosto sám 

v cizím prostředí a zároveň je vystaven situacím, které je nucen nějak zvládnout. Dále 

se zmiňuje o tom, že během tohoto procesu se současně dozvídá také mnohé sám o 

sobě. Podle Vogta tím, že je cestovatel vystaven novým situacím a výzvám, jsou 

testovány jeho schopnosti a limity. Tato zkouška mu může pomoci změnit ony limity a 

naučit se přitom něco sám o sobě (Vogt 1976: 32).

Za příčinu svých změn a nových poznatků považovala spousta informátorů 

především další účastníky workcampu. Právě od nich se podle svých výpovědí měli 

mnohé naučit. Nejčastěji zmiňovaná byla možnost poznat „různé pohledy na svět“, 

které mnohdy spojovali s odlišnou kulturou původu dalších účastníků. Navíc poznáním 

konkrétních příslušníků jednotlivých národů lze zbořit některé negativní představy a 

stereotypy o těchto národech, o čemž během rozhovoru mluvila například Natasha:
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„Ale poté jsem si uvědomila, že tady získáš mnohem více zkušeností než na 

jakémkoliv jiném projektu, práci. Protože je to mezinárodní, tak můžeš mluvit s lidmi 

z různých zemí a musíš překonat některé svoje negativní představy. Musíš přijmout 

některé kulturní odlišnosti, jiné lidi a taky můžeš poznávat tu zemi. Na tomhle 

workcampu jsem nejdřív chtěla vidět trochu Španělsko a pak mít tenhle druh 

zkušenosti“ (interview, Natasha, 14. 07. 2014).

„Ráda poznávám cizí názory a ráda poznávám, jak lidé z různých zemí řeší 

problémy. Byla jsem na čtyřech workcampech a na každém jsem se hodně naučila, o 

lidech, o způsobu chování, o způsobu myšlení. (…) Jsem ráda (pozn.: že potkala nové 

lidi), protože jsme se toho od nich strašně moc naučila. A změnili můj pohled na svět, 

protože jsem byla strašně sobecká“ (interview, Dragutin, 20. 07. 2014).

Možnost učení se od ostatních účastníků workcampu ukazuje, jak se jednotlivci 

během workcamp navzájem považují za důležité. Přítomnost ostatních lidí je zmiňována 

při motivacích k účasti stejně tak jako je kladně hodnocena v okamžiku, kdy jednotliví 

účastníci shrnovali své závěry o workcampu. Účastníci workcampu vytváří workcamp  

a zároveň přinášejí kýžené nové pohledy na svět. Člověk zjednodušeně získává nový 

pohled, když „je vystaven novému řádu věcí, a zároveň je oddělen od kulturní podpory 

jeho starých způsobů vnímání“ (Vogt 1976: 32). Specifické prostředí workcampu, kdy 

je člověk odloučen od jednoho daného způsobu myšlení a zároveň vystaven řadě 

dalších, vytváří prostor vhodný pro objevování nového způsobu toho, „jak se věci 

dělají“, nových názorů a nového pohledu na svět. Po jejich objevení je možné si některé 

z nich osvojit a přidat je k těm stávajícím. Jak poznamenává Hans, takto může člověk 

získat více pohledů na věc.

„Když…máš pouze jeden pohled na věc a pak přijde týpek, který má jiný pohled 

na svět a ty s ním sdílíš tento pohled a najednou máš dva pohledy na svět“ (interview, 

Hans, 20. 07. 2014).
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To, že sami účastníci jisté změny pozorují a jsou schopni je reflektovat, lze 

považovat za významné vzhledem k možnosti získání pocitu sebezdokonalování, který 

mimo jiné může být jednou ze základních motivací ke každoroční účasti na dalších

projektech. Každý další workcamp může představovat nový zážitek, neboť jednotlivé 

zkušenosti jsou založené na skupině lidí a jejich neopakovatelných společných 

zážitcích. Tedy z každého nového workcampu je možné odnést si do svého života další 

střípek nových poznatků a zapojit je tak do mozaiky tvořící jejich cestu za dospělostí.

Závěr

Ve své práci jsem se zabývala liminalitou workcampu. V teoretické části jsem se 

věnovala konceptům rites de passage, liminalita, communitas a iniciace, o které se 

zásadně opíral výzkum konkrétního workcampu. Za pomoci zúčastněného pozorování a 

polostrukturovaných rozhovorů jsem získala data, díky kterým bylo možné zodpovědět 

dvě stěžejní výzkumné otázky. Data byla získána během výzkumu dvoutýdenního 

workcampu, který se v loňském roce 2014 konal ve španělském městě nedaleko 

Barcelony. První výzkumnou otázkou bylo, zda se v případě tohoto konkrétního 

workcampu dá hovořit o jeho liminálnímu charakteru. Druhá otázka se pak ptala na to, 

zda zde dochází ke vzniku skupiny typu communitas. 

S oporou v získaných datech lze říci, že tento workcamp pro účastníky 

představoval liminální fázi jejich života, neboť se projevoval rysy netypickými pro 

jejich strukturální každodennost. Workcamp jako rite de passage jim pomáhá usnadnit 

přechod mezi dětstvím a dospělostí díky konfrontaci se situacemi, které musejí 

zvládnout samostatně bez pomoci rodičů. Dále jim workcamp přináší možnost 

vyzkoušet si, jak se zvládají adaptovat v neznámém prostředí. Pomocí těchto zkušeností 

se mladí lidé mohou naučit zvládat neznámé situace samostatně a stát se tak 

nezávislejšími na svých rodičích. 

Vzhledem k tomu, že vztahy na zkoumaném workcampu se neopíraly o běžné 

strukturální pozice a že účastníci vytvořili primárně nestrukturovanou a relativně 

nediferovanou skupinu, která se projevovala rovnostářskou povahou, nespoutaností 
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sociálními normami a pravidly a intenzivnějšími vztahy v porovnání se strukturou, lze 

říci, že na tomto zkoumaném workcampu vznikla skupina typu communitas.

Mohlo by se zdát, že díky návratu účastníků do jejich každodennosti se nejedná 

o rite de passage, neboť se účastníci vrací zpátky do své původní sociální struktury, to 

ovšem není tak docela pravda. Přestože se nemusel svět účastníků obrátit zcela naruby, 

mohlo v jejich životech dojít na základě této zkušenosti k drobným změnám, které ve 

spojení s dalšími nejspíše povedou především k jejich dospění a osamostatnění se. 

Workcamp představuje prostor pro antistrukturu ve struktuře. K přechodu mezi 

strukturálními stavy je možné uchýlit se na čas do antistruktury, kde bude prvotní stav 

rozbit, aby mohlo dojít k osvojení si stavu nového (popř. staronového). Struktura a 

antistruktura se navzájem doplňují a v komplexních společnostech a jen málokdy stojí 

zcela odděleně. Domnívám se, že pokud by na jiném workcampu došlo ke splnění 

stejných podmínek, mohl by také on spadat do kategorie rites de passage. To už je však 

předmětem dalšího výzkumu. 

Summary

In this thesis I was concerned with workcamp liminality. In theoretical part I 

examined rite de passage, liminality, communitas and initiation – concepts crucial for 

research of a particular workcamp. I gathered data by participant observation and semi-

structured interviews and was able to answer two key research questions. The first one

was, if in this particular case character of liminality was present. The second one was, if 

a communitas type of group emerged.

Thanks to the gathered data I can say that the workcamp was a liminal stage of 

participant's lives because it had characteristics differing from participants everyday 

structured experience. Workcamp as a rite de passage enables participants to transition 

from childhood to adulthood more easily as it confronts them with situations they have 

to manage without help of their parents. The workcamp furthermore makes it possible 

for them to try adapting in an unfamiliar environment. Thanks to these experiences 

young people can learn to be self-sufficient in foreign circumstances and be less 

dependent upon their parents.
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Relationships at the workcamp were not rooted in usual structural positions. The 

participants were not significantly differentiated and the group was characterized by 

lack of hierarchy, equality and was not bound by the usual social rules and norms. The 

relationships between participants were often more intensive than in their everyday 

lives. Due to these facts it can be said that communitas emerged during the workcamp.

Because participants return to their structured everyday lives after the 

workcamp, it would seem that the experience is not rite de passage, however that is not 

actually true. The lives of the participants are not turned upside down, nevertheless the 

experience can lead to small changes which in the long run facilitate transition to 

maturity and self-sufficiency. Workcamp is an anti-structured space within structured 

lives. Transition from one structured period to another may be facilitated by 

unstructured experience. First structure is dismantled and a different one established. 

Structure and anti-structure are complementary and rarely stand completely apart in 

complex societies. I think that if a different workcamp fulfilled the same criteria, it 

could also function as a rite de passage. This could be a subject for further research.
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Přílohy

Příloha č. 1: Představení vybraných účastníků workcampu

Dragutin

Dragutin pochází ze Srbska a během workcampu ji bylo 18 let. Jednalo se o její 

čtvrtý workcamp. Ze všech svých workcampů věnovala při svém vyprávění největší 

pozornost svému prvnímu workcampu, který v jejím životě očividně sehrál velkou roli. 

Zúčastnila se jej ve svých 16 letech, což je poněkud nezvyklé, neboť pro spoustu 

workcampů je minimální věkovou hranicí 18 let. „Myslím si, že jsem si jistě rozšířila 

obzory. Když je ti 16 a dostaneš se situace, kde musíš trochu vycházet s jinými lidmi, víš 

jako být organizovaná, že musíš být v čas na nějakém místě a když ses vystavena situaci, 

kde jsou všichni o trochu starší než ty a jo bylo to těžký, ale ta nejtěžší část byla cesta. 

Jo a bylo těžké poprvé být sama a pořád obklopena těmi lidmi, protože jsem jedináček, 

takže jsem tak nějak potřebovala čas sama pro sebe“ (interview, Dragutin, 20. 07. 

2014). Důležitou roli mu přičítala na základě toho, že ji podle jejích slov velmi pomohl 

osamostatnit se a dospět. Našla zde pár přátel, o kterých se několikrát zmiňovala a také 

se díky tomuto workcampu naučila německy. Další věcí, kterou se podle jejích slov na 

workcampu naučila bylo „nevyšilovat, protože když je něco špatně, tak se to stejně 

nezmění“ (Dragutin, Barcelona, 24. 07. 2014).

Jedním z jejích důvodů, proč se rozhodla dát si během loňského léta dva 

workcampy v řadě, byly již zmíněné problémy spojené s rozchodem s jejím přítelem. 

K tomuto tématu jsem se pokusila během našeho rozhovoru vrátit, ale jak se ukázalo, po 

šesti dnech na svého bývalého přítele téměř zapomněla, což mohlo být následkem toho, 

že na workcampu začala chodit s Antoinem. „Jo! To byl jeden z důvodů! Promiň, stalo 

se toho hrozně moc a já na to, na něj, úplně zapomněla, úplně...Lidi se mě ptají: 'Ach, 

můj Bože, zapomněla jsi na svého bývalého!' a já: 'Ups!' (smích)“ (interview, Dragutin, 

20. 07. 2014). Dragutin příběh ukazuje osamostatnění se pomocí workcampu a motivaci 

k účasti v podobě útěku před problémy doma, které v jejím případě představovaly 

situaci vzniklou po rozchodu s jejím přítelem. 
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Guadalupe

Guadalupe byla jednou ze dvou lidí na workcampu, kteří nepocházeli z Evropy. 

Byla z Mexika a v jejích 25 letech byla rovněž jedním z nejstarších účastníků. Tento 

workcamp byl její třetí, přičemž všechny tři workcampy podnikla během stejného léta. 

Využila je jako příležitost k navštívení Evropy, kde během minulého léta strávila něco 

okolo tří měsíců. Právě cesta do Evropy byla jednou z jejích hlavní motivací pro účast 

na workcampech. Kromě Španělska, Německa a Itálie, kde se konaly její workcampy, 

se také podívala do Francie a Amsterdamu. Náročná pro ni byla především cesta na 

první workcamp. „Poprvé to bylo těžké, nic jsme nevěděla, bylo to nové město, bylo 

náročné se dostat na workcamp a tak, ale pak už to bylo lepší“ (interview, Guadalupe, 

23. 07. 2014). 

Hans

Hans byl v době workcampu 20letý Němec. Ačkoliv byl toto jeho první 

workcamp, dříve už strávil jeden rok na výměnném pobytu v zahraničí. Hans 

představoval výraznou postavu workcampu. Většinu času bavil své okolí, přičemž 

výrazy vzniklé během těchto situací se výrazně zapsaly do workcamp language. Hans 

běžně jen tak zpíval, hrál na kytaru, pomáhal v kuchyni a to i přestože zrovna neměl 

službu. „Rádž vyprávěl o požitku z různých masáží včetně těch, kde je člověk úplně 

nahý. Hans se tím strašně bavil a neustále Rádžovo vyprávění doplňoval různými 

komentáři jako například 'Vážně dobrý, že jsi tak open-minded, ale tady nejsou nudisti.' 

Zbytek se téměř neustále pořád smál. Rádž postupně začal ostatní masírovat. Hans 

k tomu pouštěl rádoby indickou hudbu a začal probíhající činnost označovat jako indian 

sexy time massage, který rovněž vyslovoval s jakoby indickým přízvukem. Všichni se 

smáli a leželi těsné blízkosti na jedné z velkých matrací“ (terénní poznámky, 17. 07. 

2014). Výraz indian sexy time massage se včetně způsobu jeho výslovnosti zapsal do 

workcamp language.

Když jsme se v lednu ještě s Louisem potkali v Berlíně, byla na Hansovi vidět 

únava z každodenních povinností. Hans se během tohoto akademického roku stal 

dobrovolníkem v jedné neziskové organizaci, tímto se zapojil do pracovního procesu a 

například jeho časové možnosti byly v porovnání s množstvím volného času Louise 
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velmi omezené. V Berlíně se projevoval mnohem tišeji, než jak tomu bylo v průběhu 

workcampu, což nejspíše lépe odpovídá jeho chování ve struktuře. Porovnání Hansova 

chování na workcampu a mimo něj dokládá změněné chování v liminalitě.

Irena

Irena žije ve Varšavě a během workcampu jí bylo 20 let. Irena je bisexuální. Na 

workcamp přijela po rozchodu se svou dlouholetou přítelkyní, se kterou byla tři roky. 

K rozchodu došlu, když jí její přítelkyně řekla, že už se nemůže nedále se svým 

vztahem schovávat. Irena nám řekla, že někteří její přátelé o její přítelkyni věděli, 

dokonce už o své sexuální orientaci hovořila se svou matkou. Na veřejnosti ji však 

projevy vztahu stále činily potíže. Navíc svou sexuální orientaci ještě nepřiznala před 

svým bratrem, se kterým od nástupu na vysokou školu společně bydlela. Jejich 

sourozenecký vztah by se dal popsat jako komplikovaný. 

Irena měla pocit, že její bratr nesdílí její radost z její rostoucí sebedůvěry a jejího 

sebezdokonalování, o kterém hovořila ve spojitosti s jejím předchozím workcampem, 

kde se toho podle ní spoustu naučila mimo jiné také sama o sobě. „Myslím si, že mí 

rodiče jsou ti poslední, kdo ve mně věří. Když jsem jela poprvé na workcamp, bylo to 

zároveň poprvé, co jsem sama cestovala. Teď mě za to můj brácha obviňuje. Nelíbí se 

mu, že se v něčem zdokonaluju. (…)Nevím, jestli žárlí nebo co, ale abych byl upřímná, 

tak se teď cítím dost špatně, že tu teď jsem…kvůli němu. (…)Dělám něco a přináší mi to 

výsledky. Jsem šťastná, mám z toho dobrý pocit. Jsem nadšená a chci s ním sdílet moje 

štěstí, chci s nim o tom mluvit a on mě vážně ničí. Nezajímá ho to. Říkám mu: 'Dneska 

jsem dělala úžasné věci' a on jenom 'hm, dobře' a nic. Pořád si stěžuje a tak….“ (Irena, 

20. 07. 2014).Nehledě na to, že se dle jejích slov projevoval značně homofobně. Irena 

se po workcampu od svého bratra odstěhovala.

Na podzim po workcampu si Irena našla přítele, se kterým je nyní již několik 

měsíců. Ačkoliv by svou bisexualitu mohla skrýt za svůj současný vztah s mužem, 

začala pracovat pro LGBT+ organizaci Equality Parade Foundation, která v červnu 

pořádá průvod proti homofobii ve Varšavě. Podle jejích slov jí už nezáleží na tom, zda o 

její bisexualitě lidé vědí ani na tom, jak její sexuální orientaci následně přijmou. „Ano, 

je to pro mě obrovský krok, protože teď když spoustu mých 'přátel' zjistilo, že budu 
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organizovat ten pochod, tak jsou si jisti, že jsem zasraná lesba a můj největší úspěch je 

to, že je mi úplně jedno, co si o mě myslí“ (Irena 09. 02. 2015). Irenin příběh vypovídá 

o zvětšující se sebedůvěře, založené na pocitu úspěšně zvládnutých neznámých 

situacích, kterým musela při cestě na workcamp a v jeho průběhu čelit. V jejím případě 

nalezené víra v sebe sama vedla až k otevřenému přihlášení se ke své vlastní sexuální 

orientaci.

Isabella

Isabelle bylo loni v létě 21 let a žije Římě. Isabella je velmi aktivní a zvídavá. 

Neustále se ráda vyptávala na všechno možné a to jak lidí z workcampu tak úplně cizích 

místních lidí. Zajímalo ji téměř vše od národní kuchyně účastníků až po to, jak to 

vypadá se vzdělávacím systém v jednotlivých zemích. Popisovala mi, že se nikdy nesmí 

zastavit, což jsem poznala i v praxi, když už nezvládala naše polehávání a chtěla se 

podívat do města. 

Například na nákupy se vydal nejeden z účastníků workcampu, ale Isabella se 

během nich v malém krámku zapovídala s místní ženou na téměř hodinu. Později se 

třeba nadchla pro místní kostel, o kterém si získala všemožné brožury, ty nastudovala a 

dále se dala do rozhovoru s mužem, který se o kostel stará. Takto se jí podařilo dostat se 

i na pro veřejnost běžně nepřístupná místa. Během rozhovoru mluvila o tom, že se nikdy 

nemůže zastavit, protože pokud tak učiní, začne bez nadsázky brečet a propadat 

depresím. „Možná obecně utíkám od mé práce, běžného života, kdybych nejela a zůstala 

doma měla bych dva týdny volna a nic nedělala a….Mám problém, že potřebuju utéct, 

hodně. (…) Můj život je …někdy to je dobré, někdy není. Je to jako bych neustále 

běžela, běžela, běžela. (…) Vždycky musím něco dělat, ale to je nemožné. Můj bývalý a i 

někteří mí přátelé mi říkají, že je nemožné mě někdy následovat. Protože když se 

zastavím, nastane krize. Když se zastavím, tak mám někdy depresi a brečím. (…) 

Spousta lidí dělá spoustu věcí, ale pak jsou schopni se zastavit a ocenit to. (…) 

Například já když jsem unavená, neznamená to, že bych někdy nebyla líná, nebo 

unavená a chci něco dělat, ale nemůžu, je to strašné. Nedokážu se nutit předstírat. Ale 

já hodně utíkám“ (interview, Isabella, 16. 07. 2014). Tak svůj život neustále vyplňuje 

nějakými aktivitami, mezi které patří také workcamp. Neustále utíká před nudou, 

depresemi a všedností.
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John

John je introvertní Brit, kterému bylo během workcampu 18 let a sám sebe 

popisuje slovy „společenské nemehlo“ (interview, John, 17. 07. 2014). Na workcampu 

se bavil především s Monicou, která je na rozdíl od něj velmi společenská. 

John se na workcampu nedržel v pozadí, přestože doma by to tak nejspíše měl. 

Svoje všední dny tráví hrami na xboxu a počítači. Na workcampu mu činilo potíže ranní 

vstávání, na které při svém každodenním volnočasovém režimu není zvyklý, neboť ze 

školy vyšel před třemi lety a od té doby nestudoval ani nepracoval. Na jednu stranu 

mluví o tom, že by chtěl pracovat, kvůli tomu, že práce mu na rozdíl od školy přinese 

peníze. Na stranu druhou mluvil také o tom, že by se do školy ještě někdy rád vrátil. 

Podle mých informací se v tomto ohledu v jeho životě ještě nic nezměnilo.

John nebyl během rozhovoru moc výřečný, ale podle svých slov se na 

workcampu naučil„nestydět se a vycházet s lidmi“ (interview, John, 17. 07. 2014).

Mimo rozhovor skoupý na slovo nebyl a do konverzace se aktivně zapojoval. Kromě 

toho, že na workcampu oceňoval potkání nových lidí a osvojení si společenských 

vlastností, měl rovněž rád onu nevšednost workcampových dní, kdy každý den je jiný a 

člověk předem nikdy neví, jak ten další den bude vypadat. John se nachází v životní 

situaci, kdy se musí rozhodnout, co chce dělat dál se svým životem. Prozatím tento 

problém příliš neřešil a workcamp pro něj znamenal vytržení z každodenní rutiny 

nicnedělání.

Louis

Louis je Francouz pocházející z města Toulouse, v době  workcampu mu bylo 21 

let. Celý akademický rok před workcampem a další jeden semestr po něm byl na 

studijní stáži ve Švédsku. Letos na jaře skládá inženýrské zkoušky.  Od podzimu do 

zimy měl spoustu volného času, který vyplňoval cestováním. Díky němu jsme se nejdřív 

sešli spolu v Praze, poté jeli za Irenou do Varšavy a v lednu se setkali v Berlíně 

s Hansem. Při snaze o další plány říkal, že jeho volný čas prakticky skončil, neboť po 

ukončení školy hned nastoupí do práce. Rád by se živil hudbou, ale vzhledem k tomu, 
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že si myslí, že takto by se užit nedokázal, plánuje zůstat u vesmírného inženýrství, které 

už téměř dostudoval.

Během workcampu se zmiňoval o svých přátelích ve Švédsku, přičemž většinu 

z nich tvořili Francouzi, kteří zde byli rovněž na studijním pobytu. „Ve Švédsku, kde teď 

studuju je hodně Francouzů. Zůstávám s nimi. Protože chodí na stejné kurzy a tak. 

Potkal jsem Švédy a lidi z jiných zemí, ale vždycky je tam nějaký Francouz…na kurzu, 

na párty…takže mluvíme Francouzsky“ (interview, Louis, 22. 07. 2014). Když mě 

v říjnu navštívil v Praze, vyprávěl mi, že tento akademický rok se začal mnohem více 

bavit s místními studenty. Také mluvil o tom, jak si za poslední dva měsíce osvojil 

základy švédštiny a přidal se do dvou místních studentských orchestrů. Další změnou 

v jeho životě po workcampu byl také rozchod s jeho dvěma švédskými přítelkyněmi. 

Louisův příběh po workcampu představuje jistou míru osamostatnění se, kdy se jedinec 

přestane držet pouze známého kulturního prostředí a začne objevovat nové světy. To se 

zpravidla projevuje během samotného workcampu. V Louisově případě lze tak nejspíše 

hovořit o schopnosti, kterou si osvojil v době workcampu a následně ji využíval také po 

jeho ukončení.

Rádž

Rádžovi bylo v létě 2014 23 let a pochází z Indie. Na začátku workcampu na 

sebe Rádž upoutával pozornosti vyprávěním svých zážitků z cest. Poslední tři roky před 

workcampem trávil většinu času cestováním po Evropě (především v Rusku) a jen na 

krátké okamžiky se stavoval doma v Indii. Rádž hraje na několik hudebních nástrojů a 

především flétnu využíval k navazování kontaktů na svých cestách.

Evropa pro něj znamenala jakýsi party time, v porovnání s jeho rodnou Indií je 

v Evropě nejspíše uvolněnější atmosféra. „V Indii nemáme takovýhle noční život, takže 

když jsem v Evropě nebo někdo chci si vážně užít noční život, chodit večer ven“

(interview, Rádž, 23. 07. 2014). Rádž rád popíjel a snažil se neustále seznámit s 

holkami. Jeden z posledních večerů na workcampu strávil na rande a několik dalších 

nocí vyrazil s kluky pít za místními dívkami, které potkal v rámci jedné z úvodních her. 

Zjednodušeně řečeno svůj čas na cestách včetně toho na workcampu bral velmi 

volnočasově a snažil si jej užít, co to šlo.
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Rádž pochází z indické rodiny, která má služebnictvo, takže jeho vztah 

k penězům byl mírně odlišný než u jiných účastníků. Věci v ledničce bral plus mínus za 

erární a poměrně často se ostatních vyptával například na cigarety. Nutno poznamenat, 

že ale ani on neměl problémy se sdílením svého balíčku cigaret či svého alkoholu. 

Rádžův přístup k věcem nevedl přímo ke konfliktům, ale spíše k všeobecné mírné 

nechuti ostatních. I k té se vyjádřil v rámci rozhovoru. „Jedna věc, co mě ranila, jedna 

osoba, které jsem se zeptal na cigaretu, ne vlastně, promiň, jeden člověk, se kterým jsem 

se chtěl bavit o něčem velmi důležitém, šel jsem za ním a on na mě: 'Co chceš, 

cigaretu?' Bylo mi vážně…vážně jako bych se ptal celou dobu, bylo to fakt nepříjemné“ 

(interview, Rádž, 23. 07. 2014). Někteří jej rovněž kritizovali za jeho postoj k práci, 

neboť rozhodně nepatřil mezi nejpracovitější lidi. Svůj postoj k práci omlouval právě 

nedostatkem nočního života v Indii, který si chtěl v Evropě vynahradit.

Rádžův příběh ukazuje volnočasovost a uvolněnost workcamp, neboť Rádž svůj 

pobyt na workcampu oprostil od povinností jako málokdo. Jeho příklad je však 

významný hlavně kvůli jeho odlišnému kulturnímu a materiálnímu zázemí, které 

primárně nepředstavovalo žádný problém. Ovšem v případě, kdy se někomu něco z jeho 

chování nelíbilo, bylo to omlouváno buď tím, že pochází z Indie nebo tím, že je 

z bohatších poměrů.

Maria

Maria je Italka, které bylo v době workcampu 18 let. Jednalo se u ní o druhou 

podobnou zkušenost. Nejvíce si na workcampu vychvalovala míru svobody, kterou jí 

přináší. Z našeho rozhovoru vyplynulo, že je ráda, když se zbaví dozoru rodičů, kteří ji 

podle jejích slov velmi kontrolují. „Mí rodiče jsou velmi…nevím to slovo 

v angličtině…kontrolovat, chtějí mě často kontrolovat. (…) Užívám si to tu, protože 

jsem od nich pryč. Jsem svobodnější“ (interview, Maria, 19. 07. 2014). Její prvotní 

zkušeností byl workcamp pro mladší 18 let, tudíž zde nejspíše nezažila tolik svobody 

jako na zkoumaném workcamp, neboť zde s ní bylo zacházeno jako s dospělou. Volná 

večerka, libovolná náplň volného času, absence zákazu pití alkoholu či kouření pro ni 

v této míře představovaly naprostou novinku, kterou si ráda pochvalovala. Domnívám 
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se, že ji mohl tento workcamp velmi pomoci se osamostatnit. Její příběh je zásadní kvůli 

snaze vymanit se ze všudypřítomného dohledu rodičů a snaze osvobodit se.

Monica

Monica pochází z Itálie a loni v létě jí bylo 18 let. Monica je velmi vřelá a 

celkem hlučná. John s Marii jí říkali „máma“, což dost vystihuje její milou a 

starostlivou povahu. Před odjezdem na workcamp ukončila střední školu a v současnosti 

studuje farmaceutiku.  Její odjezd na workcamp byl velmi spontánní. Nadšeně mi 

vyprávěla o tom, jak se snažila vyplnit volný čas v létě a toužila jet do zahraničí. Teprve 

v pondělí se dozvěděla o workcampu, jehož začátek byl už ve čtvrtek ten samý týden. 

Takto rychle vyřídit vše potřebné zvládla i díky tomu, že o rok dříve už se jednoho 

workcampu účastnila. Navíc workcamp pro ni může představovat jistou formu 

odpočinku od své rodiny, neboť je nestraší ze čtyř dětí a odmalička byla vedena, aby 

přebírala část zodpovědnosti za domácnost. Podle jejích slov má především svých 

sourozenců už někdy „po krk“ a potřebuje být sama. „Miluji svoji rodinu, ale někdy 

opravdu už nemůžu vystát své mladší sourozence, zůstávám raději sama, dělám si svoje 

věci. Jíme všichni spolu, ale pak jim říkám, aby mě už nechali, protože víš…pff…“ 

(interview, Monica, 16. 07. 2014). V tomto případě lze hovořit o touze po dálkách, 

nových zážitcích a snaze utéct před každodenností.

Natasha 

Natasha pochází z Ukrajiny a během workcampu jí bylo 21 let. Tento workcamp 

pro ni byl již jejím třetím, přičemž v loňském létě jela hned na dva za sebou. Za začátku 

workcampu byla velmi společenská, ale postupem času začala trávit čím dál tím víc 

času o samotě. Vyprávěla mi o tom, že už je po těch všech týdnech unavená a potřebuje 

být nějakou dobu sama. Ovšem už během našeho rozhovoru, který probíhal v prvních 

dnech workcampu, mi říkala, že všeobecně jsou pro ni workcampy náročné kvůli 

velkému počtu lidí, kterými je zde neustále obklopena. „Nejsem moc společenská, víš, 

co myslím, takže v mém běžném životě, například když nechci jít na párty, když si 

s někým nechci povídat, tak to nikdy nedělám, protože nechci to dělat. Víš, v mém 

běžném životě si vybírám lidi, se kterými chci mluvit. Tady nemám žádnou možnost si 

vybrat. Musím pracovat s kýmkoliv, což znamená, že musím komunikovat se všemi, že 

musím překročit, víš, už jsem to zmiňovala. (…) A po mém prvním workcampu jsem 

měla pocit jako, že teď můžu dělat cokoliv (úsměv)“ (interview, Natasha, 14. 07. 2014).
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Za důvod proč, se i přesto pravidelně workcampů účastní, považuji její pocit zvládnuté 

zkoušky, kterou pro ni v jisté míře situace, kdy je nucena bavit se s náhodně vybranými 

a neznámými lidmi, představovala.
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