
Ambrožová, Barbora, Ainuové a problém etnické homogenity v Japonsku. Praha: UK FHS, 

2015, 46 stran. 

Autorka si ve své práci stanovila několik cílů: „objevit“ Ainuy českému čtenáři a především 

nastínit problematiku interetnických vztahů mezi touto severojaponskou skupinou a většinovou 

japonskou populací. Ainuové se svými 25 000 příslušníky (s míšenci je jejich počet odhadován 

až na 200 000) jsou tak trochu etnickou, kulturní a jazykovou (ainu je považován za jazykový 

izolát) kuriozitou jinak prakticky homogenního Japonska. Právě jistá relativizace etnické 

homogenity Japonska a některé její konsekvence jsou zřejmě hlavní náplní předkládané 

bakalářské práce. Jelikož autorka neměla dosud možnost provádět terénní etnografický výzkum 

na ostrově Hókkaidó, kde většina Ainuů žije, lze práci považovat za rešeršní a teoreticko-

interpretační. Zároveň autorčin zájem o Ainuy je patrně, třebaže možná ne zcela vědomě, 

určitou reflexí odborného i laického zájmu o etnickou, kulturní a jazykovou revitalizaci, kterou 

můžeme sledovat po celém světě, počínaje kupříkladu Velšany, Bretonci či Livy na jedné 

straně, a konče novozélandskými Maory nebo novokaledonskými Kanaky na straně druhé. 

V kontextu absence terénního výzkumu a s ohledem na deklarovanou neznalost problematiky 

v českém prostředí je poměrně logické, že se autorka podrobněji věnuje historickému vývoji 

japonské etnické „homogenity“ se zaměřením na Ainuy (s. 5-22). Zajímavější a přínosnější se 

nicméně jeví další dva oddíly věnované japonskému nacionalismu a etnickým menšinám (s. 23-

28) a především samotným Ainuům a projevy jejich rezistence vůči Japoncům (s. 29-40). 

Kapitoly jsou solidně teoreticky zpracovány, například si všímá, že Arnošt Gellner ve své 

vlivné práci o národech a nacionalismu mluví o jakýchsi „neroztavitelných populacích 

rezistentních vůči entropii“ (s. 23), k nimž Ainuové, zdá se, mohou patřit. Autorka vedle 

několika světově známých klasiků zabývajících se různými projevy nacionalismu a etnicity 

(kromě Gellnera ještě například Anderson nebo Eriksen) pracuje rovněž s koncepty místních 

(japonských) badatelů, čímž se práce dostává do jisté emické roviny, zdůrazňované ještě tím, 

že řada pojmů je vyznačována v japonských znacích. Nepoučený čtenář tak dostává stručný, 

ale poměrně výstižný vhled do problematiky konstituování japonského nacionalismu či snad 

přesněji nacionalismů, který každý svým způsobem determinuje vztah „My“ (Japonci) vs. 

„Oni“ (ti Druzí, ne-Japonci), jenž je velmi silně ovlivněn složitým historickým vývojem. Je-li 

práce založena výlučně na rešerši a analýze textů vztahujících se ke studované problematice, 

očekával bych trochu analytičtější rozpracování vlivné teorie nihondžinron, která explicitně 

vychází a staví na japonské exkluzivitě a unikátnosti. V odborném textu bych se asi vyvaroval 

poněkud moralizujícím nebo aktivistickým konstatováním typu „Nezbývá nám tedy než 

podporovat hlasy těch, kteří marně bojují o uznání v japonské společnosti…“ (s. 28). 

Určitou výhradu lze mít ke struktuře práce, rozvržení a obsahu. Historický úvod v kapitole o 

Ainuech by měl být spíše součástí historického vývoje Japonska, to lze jen těžko od sebe 

oddělovat. Na druhé straně oceňuji snahu vyvarovat se pouhému popisu, kontinuálnímu vývoji 

skupiny v moderní době. Na příkladu výstavby přehrady v Nibutani (s. 35-37) je dobře, byť 

škoda, že relativně stručně ukázán jeden z konfliktů mezi Ainuy a centrální japonskou mocí. 

Eskalace tohoto konfliktu nakonec vedla ke vstupu nadnárodního aktéra (OSN, G8), který přišel 

s deklarací ochraňující minority v podobných případech i jinde ve světě. Na lokální úrovni 

vedou podobné spory ke vzniku menších regionálních politických stran a hnutí, které alespoň 

legitimizují politický boj s centrem. Je škoda, že autorka více nevyužila studií například 

z politické ekologie, které by tuto část mohly ještě vhodněji zarámovat. To by pak nemusela 

celou práci nastavovat následující podkapitolkou o populaci Ainuů, která měla být součástí 



obecnějšího úvodu. Stručný závěr opět působí trochu žurnalisticky: „Zdá se tedy, že vše je na 

dobré cestě a nám nezbývá než obdivovat vytrvalost a houževnatost tohoto malého etnika, jež 

mu umožnilo poprat se s japonským gigantem“ (s. 42). Odborný text předpokládá spíše 

nastínění dalších problémů a možných konfliktů, popřípadě hledání možných způsobů, jak se 

bránit „japonskému gigantovi“. 

Přestože práci chybí samostatná interpretativní kapitola (interpretace a náznaky analýzy jsou 

ovšem obsaženy zejména v druhé a třetí kapitole), která by podrobněji shrnula a interpretovala 

problematiku ainusko-japonské koexistence, domnívám se, že předkládaná práce je zpracována 

relativně důsledně a s potenciálem jejího rozšíření v budoucnu, třeba i na základě 

dlouhodobějšího etnografického výzkumu. Bakalářskou práci Barbory Ambrožové doporučuji 

k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 
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