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Abstrakt

Práce se zaměřuje na expaty z řad profesionálů a odborných pracovníků z anglicky
mluvících zemí, kteří byli zaměstnavateli vysláni do Švýcarska, kde společně se svými
rodinami začali nové životy. Kromě posunu v kariéře a mnohdy i lepší ekonomické situaci s
sebou však relokace nese i další životní změny. Ty jsou spojené s odloučením se od svých
původních domovů i rodin, a potřebou zakládání nových. Centrálním bodem této práce je
tedy otázka, co pomáhá tyto nové domovy utvářet a co všechno se na této sféře podílí. V
průběhu pobytu v terénu, který byl definován soužitím s rodinami, byly sledovány a
analyzovány sociální a materiální praktiky, prostřednictvím kterých se expatské rodiny
vztahovaly ke svým domovům - a dále to, jak je narativně zvýznamňovaly. Pozorovány
poté byly především předměty materiální povahy odkazující na původní i současný domov
a tendence navazování sociálních vazeb s dalšími expaty, v rámci substituce podpůrné sítě
rodiny. Sledovány byly i aspekty adaptace členů rodin na nové domovy a proměny
vnímání domova s tím spojené, které se ukázaly odvislé od faktoru (ne)dočasnosti.

Klíčová slova: expati * domov * migrace * materiální kultura * au pair * antropologie jídla

Abstract

This study focuses on expats, professionals and specialists from English-speaking
countries who were sent by their employers to work abroad in Switzerland. They
together with their families, were asked to move to a foreign country and start new lives.
Although the relocation does bring a change in career and in most cases, a better
personal economic situation, it also brings with it, big life changes. The most obvious
changes are associated with separation from their ancestral homes and families, and the

need for the establishment of new ones. The central point of this study is the question of
what helps to create these new homes and what is involved in this sphere. The fieldwork,
which was defined by cohabitation with the families, consisted of observation and
analysis to determine the social and material practices through which expatriate families
relate to their homes – and how it was narratively reflected. Some major points of
observation included the universal need for the families to have with them, objects of a
material nature that linked their new home to the original and contemporary home, and
a tendency to establish social ties with other expats as a substitution of the family
support network. Also observed were the aspects of the adaptation of the family
members to their new homes and the differences of the perception of what constitutes
home, based on how temporary or permanent the situation.
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„When anyone asked him where he came from, he said, ‘I am a citizen of the world.’“
(„Když se ho někdo zeptal, odkud přišel, řekl ´jsem občanem světa´“)
—Diogenes Laertius, Life of Diogenes the Cynic1

1

Citát, který uvádí do hlavní myšlenky studie, která provázla výzkum od počátku až do konce. Citováno
dle Nussbaum (1994).

1 Uvedení do tématu práce
Téma práce se zabývá utvářením domovů u anglicky mluvících expatů2
z prestižního předměstí Curychu. Jednalo se o expaty z řad profesionálů a odborníků,
kteří byli do zahraničí vysláni svými firmami/společnostmi. Jejich pozice jsou tedy
spojeny s dobrou ekonomickou situací a finančním polepšením. Výzkum je soustředěn
na utváření domovů těch, kteří své původní domovy zanechávají za sebou a vytváří si
v cizí zemi nové. Zabývá se otázkou, co to z hlediska domova znamená žít na druhém
konci světa a co tento domov pomáhá utvářet – konkrétně jakými způsoby a sociálními
praktikami si domov vytvářejí a jak jej narativně zvýznamňují. Reflektovány byly i
způsoby a míra adaptace na nové domovy, a vnímání jeho proměny s tím spojené.
Jak již bylo naznačeno v poděkování, vzniku této práce předcházelo mnoho
událostí, které ovlivnily nejen můj život, ale i konečnou verzi této diplomové práce.
Životní styl a příběhy expatů mě zaujaly již v čínském Pekingu, kam jsem se v roce 2012
měla přestěhovat a získávat tam data pro svůj plánovaný výzkum. Vyskytl se ale
problém s nalezením vhodného zaměstnání pro získání jiných než jen turistických víz,
které byly spojené nejen s neustálými náklady na letenky, ale i ztíženým proniknutím do
tamní expatské komunity. Tyto komplikace a následné ukončení dlouholetého vztahu,
kvůli kterému jsem se do Pekingu měla přestěhovat, znamenaly celkovou změnu
situace. Ačkoli jsem v Číně měla možnost poznat mnoho expatů, kteří tam, ať už sami
nebo s rodinami, drží úzce pohromadě a utváří si tak určitou komunitu (která dle mého
názoru do jisté míry nahrazuje širší kruh rodiny3) – já jsem tam byla stále jen jako
„turista“, „cizinec“, někdo, kdo přiletěl jen na návštěvu a do této komunity vlastně
vůbec nezapadal. Získávání dat se tam pro mne jevilo jako příliš „násilné“ a umělé.

2

Termín pochází z latinských výrazů ex (pryč od/z) a patriate (země/vlast). Běžně je termín používán v
kontextu profesionálů či odborných pracovníků, kteří jsou vysíláni do zahraničí firmami a společnostmi
pro které pracují (Castree, Kitchin, 2013) a na které je zaměřen i tento výzkum.
3
I tato forma utváření domova byla sledována v rámci výzkumu ve Švýcarsku.
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V dubnu roku 2013 jsem se odstěhovala do Švýcarska, kde jsem začala pracovat
jako au pair4 a doučovala němčinu děti z tamních expatských rodin. Na rozdíl od
výzkumu v Číně, se výzkum ve Švýcarsku nakonec projevil jako mnohem přirozenější a
tím i relevantnější. Nejspíše proto, že sféra domova je natolik intimní téma, které není
snadné sdílet s někým takřka neznámým. Tento fakt se zásadně změnil mou vlastní
expatskou pozicí ve Švýcarsku. To, že jsem zde sama žila jako cizinka a pracovala vlastně
výhradně jen v okruhu expatských rodin žijících na předměstí Curychu5, mi umožnilo
navázat s nimi velmi úzké vztahy a nahlédnout tak poměrně snadno pod pokličku jejich
nových domovů. Měla jsem možnost stát se součástí několika rodin z různých koutů
světa, sdílet s nimi domovy, společné večeře, i životní trable a nešťastné události.
Tím, že je téma poměrně intimní povahy, se vztahy s informátory ukázaly jako
priorita a nový terén jako ideální. Má pozice v něm mi umožnila přístup k oblastem,
které by se mi v původním terénu nejspíše neodhalily. Je mi proto tak trochu ctí, že
mohu tuto bohatou zkušenost zprostředkovat i čtenáři, protože tento téměř
desetiměsíční pobyt mi dal nejen mnoho cenných vědeckých dat, ale i vztahů a
zkušeností. A právě ty mne, i přes veškeré komplikace, motivovaly tuto práci nevzdat. A
ačkoli vážná nehoda v rodině vedla k ukončení tamního pracovního poměru a opuštění
Švýcarska, veškerá podpora od tamních rodin trvala dál a od těch nejbližších trvá vlastně
dodnes.

K uspořádání práce

Osnovu práce jsem se snažila uspořádat logicky a pro čtenáře co možná
nejsrozumitelněji. Nejprve bych chtěla čtenáře seznámit s problematikou tématu
a jejími hlavními oblastmi. V rámci úvodu se tedy zprvu věnuji literární rešerši a
teoretickému zakotvení k tématu práce. Poté jejím hlavním okruhům, jako jsou expati,
téma domova a materiální kultura, jejíž metody se pro můj výzkum jevily jako stěžejní.
4

Au pair označuje většinou mladého a svobodného člověka pomáhajícího hostitelské rodině v zahraničí
s péčí o děti a domácnost. Cílem pobytu au pair bývá naučit se cizí jazyk a poznat novou kulturu. Spíše než
za zaměstnání, se au pair v mnohých zemích považuje spíše za kulturně studijní pobyt a spíše než za
zaměstnance, se považují za členy rodiny.
5
Jednalo se o „Erlenbach“, jednu z nejproslulejších částí Curychu.
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V druhé části práce představím vlastní průběh výzkumu, včetně vstupu do terénu
a mou vlastní pozici v něm. Popíši blíže metody, vzorek a další aspekty, které se
výzkumu týkaly. Ráda bych zde přiblížila fakt, že zkoumané sféry a metody se utvářely
v průběhu pobytu v terénu. Ukážu zde, jak se mi postupně otevíraly další a další obzory,
a především „dveře“ k nim.
Třetí část se věnuje hlavní otázce tématu, tedy utváření domova. Jsou zde
analyzovány všechny oblasti, u kterých jsem zjistila, že k rekonstituci nových domovů
přispívají. A tak jako se metody i vzorek utvářely ve švýcarském terénu nenásilně a
postupně - tak se mi i postupně odkrývaly i nové sféry tohoto tématu, ke kterým bych se
dle mého názoru v původním terénu nedostala. Tím, že jsem se všemi zúčastněnými
rodinami dlouhodobě žila, trávila čas v jejich bytech, s jejich dětmi, měla volný přístup
ke kuchyni a na společných večeřích či výletech je mohla pozorovat i v interakci
s okolím, mi umožnilo nahlížet na celou situaci z více perspektiv.
Cílem práce bylo tedy zjistit nejen, jak samotný domov vypadá, ale i to, co ho
pomáhá utvářet. Ať už je to tedy například vybavení bytu, jídlo, udržování vztahu
s blízkými nebo naopak navazování vztahů nových. Kombinace metod terénního
výzkumu, zúčastněného pozorování, rozhovorů a materiální kultury mi tak umožnila
přístup k informacím, které bych například pouze pomocí interview neodhalila. Více
úhlů pohledu v různých situacích, a to i v rámci interakce s druhými, bylo to, co
formovalo zkoumaný obzor.

1.2 Teoretické ukotvení tématu práce – vhodný metodologický přístup

Jak již bylo uvedeno výše, téma práce reaguje na poměrně aktuální téma, které
vyžaduje i aktuální metodologický přístup. V současné době moderního světa máme, jak
se často říká „neomezené možnosti“. Ty často rády zdůrazňují zejména generace našich
rodičů a prarodičů, kteří fakt, že nyní může člověk vycestovat a žít téměř kdekoli, vnímají
jako fascinující skutečnost, kterou oni tenkrát běžně neměli.
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Tato změna se však stala relevantní i pro antropologické studie. Mnozí odborníci
a odbornice (např. Lewellen, 2002; Brettel, 2000; Kearny, 1995) se shodují na tom, že
rozvoj globalizace, migrace a turismu vedl k nutnému odvratu od usedlých předsudků,
zakotvených definic a studií ohraničených komunit. To, co dříve platilo jako dané se tak
v rámci globalizace podrobuje změnám. V rámci postmodernismu se začíná diskutovat
nad teoretickými modely jako nad mnohdy nedostačujícími, právě proto, že se vše mění.
A tak, jako neexistují kultury, které by se neměnily v čase (Leach, 1954), tak je třeba
zohlednit tuto dynamičnost i v metodologii a přístupu k jejich studiu. Brettel (2000)
upozorňuje, že antropologie je sice závislá na typologiích, ale ty se často stávají
omezující právě proto, že nereflektují tuto flexibilitu.
Antropologové a antropoložky jsou tak vyzýváni ke kladení důrazu na adaptace,
čímž by se mělo pracovat na odstranění propasti mezi realitou vědecké práce a
teoretickými modely (Lewellen, 2002). Lewellen dále zdůrazňuje významnost role
antropologie pro studium globalizace, kterou je třeba vidět v kontextech a holisticky.
Argumentuje, že v rámci studia globalizace je třeba snažit se porozumět lidem, jejich
plánům a sociálním sítím. A právě v tom může být antropologie prospěšná, protože je
procesem neustálého přemýšlení, znovuobjevování a znovu zachycení (Lewellen, 2002).
Proniknutí do cizích kultur pomocí naslouchání, pozorování, pochopení a reflexi zmiňuje
i Hannerz (Vertovec, 2000) v rámci praktického diskursu kosmopolitismu. Ještě než se
ale budu věnovat konceptu kosmopolitismu, chtěla bych v následující podkapitole
krátce pojednat i o transnacionalismu, který sám o sobě může vést k problematizaci
identit, se kterými se mohou potýkat právě i expati.

1.3 Transnacionalizace a problematizace identit

Jak tvrdí Lewellen (2002), globalizace otevírá antropologii nové oblasti. Těmi jsou
například studia transnacionalismu či globálních identit. Transnacionalismus vznikl jako
poměrně nový teoretický koncept koncem 80. let 20. století a snažil se nově
interpretovat procesy související s globalizací a migrací (Glick Schiller, Basch, 1995).
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Transnacionalismus souvisí překračováním národních hranic, čímž více nebo méně
dochází k rozpouštění národních identit. Což je přirozený proces, protože jak tvrdí
Eriksen (2007), etnická či národní identita je relační, situační a flexibilní. Díky tomu
transnacionalismus často vede ke vzniku, již výše zmíněných, globálních identit.
Lewellen (2002) tento typ „nových“ identit označuje i jako hybridní, protože tím,
že jedinec žije mezi dvěma (či více) světy, je jeho identita problematizována a stává se
tak komplexní. Lewellen taktéž upozorňuje na potřebu vnímání proměny stavu, kdy
dříve byla identita ohraničena teritoriem a nyní je utvářena oněma dvěma, či více, póly.
Jak shrnují Spencer a Wollmann (2002), nejdříve se identita vztahovala k jednotlivcům,
poté ke skupinám, a nyní se objevuje stále větší zájem o rozvoj mnohonásobných a
hybridních identit. A to právě v rámci odpovědi na globalizaci.
Jiné autorky (Basch, Glick-Schiller, Szanton, 1994) však poukazují na to, že i přes
teritoriální nesvázanost transnacionálních sociálních polí, zůstávají identity stále
zakotveny v nacionalismu. A protože na nacionalismus lze nahlížet jako na určitý druh
patriotismu (Gellner, 1992), lze jinými slovy říct, že transnacionální migrace způsobuje
proměny identit do té míry, že transnacionálové jsou souběžně začleněni do více zemí
(Szaló, 2000) - do hostitelské, i té původní. Takže na jednu stranu patří do obou a
zároveň nepatří tak úplně ani do jedné, a tvoří tak jakousi novou etnickou skupinu
(Guarnizo, 1997). Názorným příkladem transnacionalismu a problematizace identit jsou
právě expati. Jak vysvětlují J. T. Craig a K. T. Siok (1999), profesionální expati mohou mít
tendenci utvářet si kosmopolitní identity. Těm je věnována následující podkapitola.

1.3.1 Koncept kosmopolitismu

Teorie kosmopolitismu spočívá v tom, že všichni lidé jsou součástí jednoho
společenství, které stojí na sdílené lidskosti, morálce a vzájemném respektu, který
překonává všechny rozdíly (Appiah, 2007). Centrální hodnotou kosmopolitismu je
„otherness“ neboli „jinakost“, a její přijetí. Kosmopolitní pohled na svět nabízí
perspektivu, která uznává a kladně hodnotí pluralitu a jinakost.
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Díky zvyšujícímu se povědomí o transnacionálních skutečnostech mají lidé sklony
být více spojeni s problémy, lidmi a místy, které leží za hranicemi jejich vlastního státu a
svět se tak od pozdního 20. století stává stále kosmopolitnější (Appadurai Breckenridge,
Pollock, 2002). Roli v tom sehrál zejména faktor cestování a rozvoj globálních médií.
Z hlediska filosofického diskurzu kosmopolitismu je kosmopolitismus filosofií, která nás
nabádá k tomu, abychom byli občany světa a vytvářeli celosvětovou morální komunitu
lidskosti, prosazující univerzální hodnoty (Vertovec, 2000). Podle Jeremyho Waldrona6
(2002) pak ideál kosmopolitismu vlastně ztělesňuje všechny nejhorší aspekty klasického
liberalismu jako je například atomismus, abstrakce, odcizení se vlastním kořenům, apod.
Není divu, že existuje i mnoho kritik kosmopolitních identit, často označovaných jako
hybridních, které jsou vnímány jako ohrožení lokálních národních identit (Smith, 2010).
Kosmopolitismus tedy reprezentuje touhu a pochopení pro kulturní diverzitu a
pozitivní vztah k pluralitě kultur. Kosmopolitní jedinec si tak rozvíjí stav mysli a života,
kdy může skončit kdekoliv na světě a být ve stejném vztahu důvěrnosti a cizosti vůči
místní kultuře a stejně tak se cítit částečně přivyknutý kdekoliv. A právě k takovému
způsobu života tíhnou i expati, jejichž identity mohou být v rámci transnacionalizace
problematizovány a nabývat i kosmopolitních rozměrů. Ty mohou být podle Hannerze
(Vertovec, 2000) záležitostí kompetence, neboli osobní schopnosti proniknout do cizích
kultur skrze naslouchání, pozorování, pochopení, reflexi, i manévrování skrze systémy
významů.
Waldron (2002) uvádí, že jedinci žijící kosmopolitní život čerpají svou loajalitu
jednou tam, jednou jinde a zároveň všude. Části kultury se k nim totiž dostávají z
různých zdrojů a neexistuje záruka, že dohromady do sebe budou zapadat. Kosmopolitní
jedinec, tedy i expat, dle něho odmítá být definován na základě jednoho místa, původu,
občanství nebo jazyka. I proto jim často místní a nacionalisté nedůvěřují (Waldron,
2002), je totiž těžké přisoudit jim nějakou substanci (Vertovec, 2000).
I samotný koncept kosmopolitismu je poměrně nestálý a těžko zachytitelný (Blasco,
2010). Hannerz (2006) však tento nestálý charakter vyzdvihuje jako nástroj analýzy, kdy
6

Jeremy Waldron je profesorem práv a filosofie na univerzitě Otago na Novém Zélandu, držitelem
profesury na univerzitě v New Yorku (School of Law) a býval profesorem sociálních a politických věd na
univerzitě v Oxfordu.
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právě ona proměnlivost a otevřenost je tím, co na tématech spojených s kosmopolitní
identitou, láká vědce. Jak odkazuje Lewellen (2002) antropologové musí být schopni
sledovat proměnlivost jednotlivých oblastí a reflektovat je v rámci užitých metodologií.
A pracovní migrace u expatů jednou z těchto oblastí je. Razí globální cesty a trasy. A jak
argumentuje Pnina Werbner (1999), je zapotřebí rozpoznat dimenze tříd těchto hnutí a
význam obou, silných i slabých vazeb, v rámci určování vznikající formy kulturního
transnacionalismu a kosmopolitismu – právě abychom byli schopni odpovědět na
otázku: „What does it mean to be, in some sense or other, at home in the world?“ („Co
to znamená, v jakémkoli smyslu, být doma ve světě?“), která je stěžejní i pro výzkum
v rámci této práce.

1.4 Expati, kdo to tedy vlastně je?

Definice vysvětlují expatrianty (neboli krátce expaty7) jako osoby pobývající, ať
už dočasně nebo permanentně, na území jiné země než je země jejich občanství. Termín
pochází z latinských výrazů ex (pryč od/z) a patriate (země/vlast). Běžně je termín
používán v kontextu profesionálů či odborných pracovníků, kteří jsou vysíláni do
zahraničí firmami a společnostmi, pro které pracují (Castree, Kitchin, 2013). Ačkoli
expati do Evropy přicházejí za prací ve všech možných sektorech – od špičkových
obchodních pozic až po výrazně méně placené doučování angličtiny či catering (Moss,
2000), právě poslední část definice je druh expatů, kterými se v této práci zabývám a na
které byl soustředěn výzkum8. Definice expatů může zároveň zahrnovat i aspekt jejich
potencionálního návratu domů9 (Zilber, 2009), a tím i jeho stálého udržování vztahu
k němu.

7

Zkrácená verze termínu je používána v celé práci.
Práce se tedy zabývá expaty z řad profesionálů a odborníků, kteří jsou do zahraničí vysíláni svými
firmami a společnostmi. Jejich životní a ekonomická situace je tedy spojena s určitým nadstandardem.
9
„An ‘expatriate’ may be defined as someone who lives in a foreign country for career purposes and who
intends to return to their home country at some point in the future“ (Zilber, 2009).
8
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Někdo, jako například Moss (2000), může vnímat expaty jen jako ty, kdo se ještě nikde
neusadili: „Unsettled souls are still going overseas to work and sample life abroad“
(neusazené duše stále odcházejí do zahraničí, aby zakusili život v cizí zemi), ale mnohdy
jsou to právě lidé, kteří už dobré zázemí ve své vlastní zemi měli a ze země odchází za
posunem v kariéře, poznáním světa a získáním zkušeností (Richardson, McKenna, 2002).

Lewellen (2002) uvádí, že většinou jsou to muži na vyšších pozicích, kteří migrují
v rámci takzvané „brain drain“ migrace neboli „migrace mozků“. Studie, které však
nejsou zaměřené přímo na gender, ho většinou nezohledňují vůbec, takže ani ženy
v rámci tohoto typu migrace nemusí být výjimkou. V praxi to poté znamená, že
odborníci, nebo odbornice, na svých pozicích dostanou od své firmy nabídku (či pokyn) k
přesunu do zahraničí. Poté většinou nastává doba zvažování a prodiskutování aspektů
s odchodem spojených. Ty totiž mohou být nejrůznějšího charakteru, obzvláště
v případě, kdy má budoucí expat rodinu. Pozitiva i negativa spojená s odchodem do cizí
země se pak vztahují nejen na ně samotné, ale i na jejich partnery/partnerky a děti.
Jak praví teoretický koncept transnacionalismu, i expati ačkoli žijí nový život
v cizině, mnohdy udržují kontakt a vztahy se svou domovskou zemí. Nezáleží, jak daleko
odcházejí a zda se mohou domů vracet každý měsíc nebo jednou do roka – většinou je
patrné, že neopouští své původní základy, rodiny, domovy, komunity a kultury úplně
(Lewellen, 2002). Navíc v situaci dislokace se pojem domova stává důvěrně známým místem, odkud jsme vzešli a kde máme své kořeny. Je navíc rozšířen na celou zemi
původu, tedy domovinu (Terkenli, 1995).

Expati většinou odcházejí ze své země za účelem polepšení si. Zde bych chtěla
uvést studii Katy Gardner (1993) „Desh-Bidesh“, která ačkoli se zabývá jinou skupinou
migrantů, i pro migranty z řad profesionálů nejsou hranice dány ani tak těmi státními,
jako spíše křehkou linií mezi cizinou a domovem. Podobně jako migrace z rozvojových
do průmyslových zemí, se i migrace pouze v rámci těch průmyslových vyznačuje tím, že
cizina taktéž představuje zdroj určitého luxusu, bohatství, polepšení si: „…Because living
here as EXPATS [důraz], we are something special. We came here as specialists! After we
go back home we´ll lose all of this…. It might be the same as before, but we now know
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the luxury of a life abroad. We have experienced the life here and to go back, will be very
difficult“ („Protože tady žijeme jako EXPATI [důraz], jsme tu něco extra. Přišli jsme sem
jako odborníci! Ale až se vrátíme zpátky domů, všechno tohle ztratíme… možná to bude
to samé, co předtím, jenže tady jsme už poznali ten luxus života v zahraničí. Zažili jsme
tu jiný život a vrátit se zpátky bude zkrátka těžké“), uvedl v jednom z rozhovorů Allistair
(Anglie, předtím 5 let v Moskvě). To potvrzuje, že i pro ně je cizina spjatá s luxusem a
domov poté spíše s určitou spiritualitou a sociálními vazbami, podobně jako popisuje
Gardner (1993). Tuto spiritualitu a sociální vazbu vystihl v jednom z rozhovorů Alan
(Austrálie). V odpovědi na mou otázku, jestli tu chtějí zůstat, uvedl: „No… You know, I
really love Switzerland, but I miss the ocean. I miss Australia. We have family there and
one day, we will go back…“ („Ne…víš, já mám Švýcarsko opravdu rád, ale chybí mi
oceán, chybí mi Austrálie. A máme tam rodinu. Jednoho dne se tam vrátíme…“). Expati
tedy putují za určitým kapitálem, ale své domovy za sebou nezanechávají úplně.
Vytvářejí tedy nová sociální pole propojující starý a nový domov (Guarnizo, 1997).

1.4.1 Střet kultur v rámci expatsví

Ačkoli mnoho lidí termín „expat“ nezná, existuje nejen mnoho odborných studií,
ale i spousta knížek, návodů, blogů a webových stránek pro veřejnost, popisujících
životy v cizích zemích a poskytujících rady a návody, jak relokaci zvládnout co možná
nejúspěšněji a nejsnadněji. A to od adaptace k cizímu prostředí a učení cizího jazyka, až
po tipy jak se přestěhovat s domácími mazlíčky.
Nejdřív mne trochu pobavilo, že lidé potřebují návody na to, jak žít v cizí zemi,
ale po přečtení mi došlo, že kniha sice nabízí tipy k řešení všech možných potíží, ale
zároveň poskytuje mnohem více – a to onen podporující pocit „nejste v tom sami“.
Protože ať už je to stěhování do jakékoli země a člověk je jakkoli přizpůsobivý, vždycky
přijdou momenty, kdy si připadá cizí a sám. Ať už mluví jejich jazykem nebo tam má
kořeny, stejně bude muset přemostit tu propast mezi jejich kulturou a tou svou (Hess,
Linderman, 2002). A právě tato myšlenka byla impulzem pro bližší zamyšlení se nad tím,
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že expati drží často úzce při sobě a navzájem se podporují. Vyhledávájí se na
nejrůznějších webových stránkách, předávají si rady a tipy, píší o svých životech knížky a
utváří si vlastní podpůrnou síť, která do jisté míry může v cizí zemi nahrazovat širší kruh
rodiny10.

Důležité faktory v rámci adaptace
Mezi uváděné body pro překonávání kulturních rozdílů a úspěšnou integraci
expatů patří například následující:
 Uvědomění si, že lidé v jiných zemích mohou mít odlišné způsoby řešení
životních situací.
 Uvědomění si svých vlastních kulturně založených hodnot, očekávání a postojů,
ale zároveň nepovažování jich za samozřejmost.
 Zájem o specifické postoje, očekávání a hodnoty hostitelské kultury.
 Schopnost vycházet s lidmi s odlišnou kulturou skrze porozumění jejich úhlu
pohledu, i tehdy pokud s ním úplně nesouhlasí (Hess, Linderman, 2002, str. 59).

V návaznosti na uvedení těchto bodů bych chtěla upozornit na termín „investic“,
který jsem v průběhu výzkumu používala. Pojem jsem zařadila právě v souvislosti
adaptace a integrace v nových zemích, jakožto faktoru utváření domovů. Mohlo se
jednat o investice v jakékoli formě, tedy jak finanční a materiální (například v podobě
zařizování a dekorování bytů), tak i investic v rámci učení se jazyka, připravování a
konzumace jídla hostitelské země a dalších forem integrace, které pomáhaly utváření
domova.
Dále předchozí body ukazují, že zvládnutí „kulturního šoku“ je i otázkou typu
osobnosti a psycho-sociálních faktorů. Ty jsou důležitými aspekty pro adaptaci v novém
prostředí a tím pádem i pro úspěšný život expatů. K tomu se váže i fakt, že expat by měl
mít určité vlastnosti, které mu integraci v nové zemi usnadní. Obecně se od expatů

10

Více v kapitole „Nové ´rodiny´aneb expati expatům“.
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očekává, že budou nezaujatí a tolerantní, emocionálně stabilní, bez extrémních
politických názorů a se schopností potlačit své vlastní ego (Bucknall, 1999). Podle
Hannerze (Vertovec, 2000) je to i otázka kompetence neboli osobní schopnosti
proniknout do cizích kultur skrze naslouchání, pozorování, pochopení, reflexi, i
manévrování skrze systémy významů.
K tomuto tématu se vážou i výzkumy z genderového hlediska, které ukazují, že
vlastnosti typicky vázané k ženskému genderu jsou z hlediska adaptace v cizí zemi
přínosnější, než ty typicky mužské. Byly mezi nimi například: extroverze – přívětivost –
emoční stabilita – svědomitost – otevřenost k novým věcem a zážitkům (Guthrie, Ash,
2003). Výsledky studie vyšly tedy vázané na gender a to i přes to, že ženy bývají expaty
méně často. O tom jak se ženy přizpůsobují svým opatským rolím, je pojednánáváno
v kapitole „Genderové hledisko: Ženy v roli manželek expatů“.

1.5 K tématu domova

Odpovědi na otázku co je to domov se mohou výrazně lišit. Domov je nejen
privátním prostorem, ale i relativním pojmem, který pro každého může znamenat něco
jiného. Většinou ho ale máme tam, kde jsme žili, kde jsme vyrostli, kde máme rodinu,
nebo kam se vracíme. Pojí se nejen s něčím známým, ale i určitým pocitem bezpečí. To
platilo od pradávna, kdy domov byl tam, kde byl oheň, který ochraňoval (Coulanges,
1998). A tato představa domova při odchodu do cizí země evokuje otázku, co bude
„doma“ poté, co své dosavadní zázemí vlastně opustí. Proto jsem v rámci této práce
chtěla především zjistit, co expati považují za domov a co ho podle nich pomáhá utvářet.
Domov totiž neutváří jen obytný prostor a vybavení bytu. Pocity domova evokují
i lidé žijící v těsné blízkosti či blízkém okolí - jídlo, které je nám v novém prostředí
k dispozici - jazyk, který se zde používá - a cokoli, co napomáhá vypořádat se s pocitem
samoty v cizím prostředí. Pocity domova jsou velmi relativní a mohou se i výrazně lišit.
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Co to tedy z hlediska domova znamená žít na druhém konci světa a co tento domov
pomáhá utvářet? To jsem se snažila zjistit z více různých úhlů pohledu a různými
metodami. Kromě přímých i nepřímých rozhovorů na toto téma, jsem hodně informací
vytěžila zejména ze zúčastněného pozorování. To, jak byly byty zařízeny, a co se v nich
nacházelo, mělo pro mne taktéž významnou vypovídající hodnotu. Pátrání potom jaký
význam nesou jednotlivé věci v bytech pro jednotlivce i celé rodiny, vedlo ke zjištění, jak
se skrze ně vztahují k okolnímu světu (Kopytoff, 1986). To, že věci nejsou jen
materiálního charakteru a že nabývají většího významu ve vztahu s lidmi, je centrálním
východiskem metod materiální kultury. Ta bude více rozvedena v následující kapitole.

1.6 K materiální kultuře

Studium materiální kultury zaznamenalo velký rozvoj zejména v 19. století, kdy
bylo využíváno zejména k měření vývoje ve společnosti a následně se stalo jedním ze
základů antropologického oboru. Jedná se v podstatě o studium věcí a objektů, které
zprostředkovává vědění o druhých (Buchli, 2002). Materiální objekty jsou zde v roli
aktérů, skrze které tvoříme sebe, druhé, i vztahy s nimi. Věci zde tedy nejsou jen pouhou
komoditou, ale jsou to předměty kulturní povahy, kolem kterých se utváří postoje a
vztahy – a tudíž lze skrze ně zkoumat sociální skutečnost (Kopytoff, 1986). Jejich přínos
pro antropologii spočívá především v tom, že skrze materialitu je snazší mnohé zjistit. A
to z prostého důvodu, věci se pozorují snáze než vztahy a pocity. A většinou je i snazší o
nich mluvit. Fungují tedy tak trochu jako zrcadlo, ve kterém nám materialita zrcadlí
socialitu. Navíc mají interpretativní povahu. Jak říká Miller (1998), materialita nás
v podstatě obklopuje a dodává nám pocit něčeho známého.
A když v rámci relokace do zahraničí není nový domov dán místem, kde by daní
jedinci vyrostli, nebo měli své zázemí určitým způsobem dané skrze rodinnou minulost
či předky, je zde podstatné především to, jak si expati domovy sami utvářejí. Obraz
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domova je z velké části utvářen materiálními věcmi, včetně jídla (Pokorná, 2009). Na
jeho formování se z velké části podílejí věci z domova původního, což ukazuje na
příkladu imigrantů studie Mehty a Belka (1991). Jsou dováženy věci, kterým je dán určitý
význam. Věci, které jsou spojeny s nějakou osobou či vzpomínkami. Takovými věcmi
jsou i fotografie, které připomínají existenci osob na nich zachycených, ačkoli jsou třeba
daleko nebo už s námi nejsou vůbec (Layne, 2000). Tyto fotografie, věci na památku či
na rozloučenou, nábytek z původního domova, pomáhají cítit se na novém místě více
jako doma (Búriková, Miller, 2010), protože „the meaning of things in the home is what
gives home its meaning“ (význam předmětů, které jsou doma je to, co dává domovu
význam), (Hurdley, 2006, s. 723).
Tématem domova a dočasností bydlení se zabývali již zmínění autoři Mehta a
Belk (1991), kteří zkoumali, jak si imigranti pomocí věcí dovezených z domova utvářejí
své nové domovy – a to prostřednictvím věcí. Podobnému výzkumu se věnovali i Miller
(1988, 2001), Búriková (2006), Hurdley (2006) a Ureta (2008). Všichni zmínění využívali
ve svém výzkumu materiální praktiky, které jim pomohly interpretovat sociální sféru.
Výzkumy založené na zjišťování sociální sféry z té materiální a naopak (interpretace
materiální kultury) jsou přínosné zejména z důvodu prohloubení porozumění. To
dokazují i studie založené na metodách materiální kultury, jako např. studie již výše
uvedených Mehty a Belka (1991)11, Búrikové a Millera (2010)12, Rachel Hurdley13 nebo
Davida J. Parkina14. Díky tomu, že objekty materiální povahy vyvolávají konverzace,
odkrývají vzpomínky a usnadňují tak přístup k sociální sféře výzkumů, jsou metody
materiální kultury ideálním doplněním i jiných výzkumných metod, jako jsou například
interview a zúčastněné pozorování.

11

„Artifacts, identity and transition: Favorite possessions of Indians and Indian immigrants to the United
States“
12
„Au pair“
13
„Dismantling mantelpieces: Narrating identities and materializing culture in the home“
14
„Mementoes as transitional objects in human displacement“
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2 K průběhu výzkumu
Jak jsem již zmínila v úvodu práce, původně byl výzkum plánován s českými
expaty žijícími v Pekingu. Okolnosti mne ale zavedly do Švýcarska (a následně do
Kanady15), kde jsem na rozdíl od terénu v Číně měla mnohem snadnější přístup
k informátorům. V Pekingu jsem byla jen jako turista na návštěvě a od skupiny tamních
expatů jsem se dost lišila. Plánovaná interview a návštěvy domovů ve mně vzbuzovaly
pocit určité „násilnosti“ při snaze proniknutí do terénu. Získávání dat tam na mě
působilo uměle. Když se téměř po roce snažení ukázalo, že v Pekingu zaměstnání
neseženu a že celou práci budu muset nejspíše vzdát, rozhodla jsem se vydat do
Švýcarska. Dostala jsem se do australské rodiny jako au pair a učitelka němčiny žijící
společně s rodinou. Kromě péče o děti a domácnost bylo mým hlavním úkolem mluvit
s dětmi pouze německy a pomáhat jim se v jazyce zlepšovat. Netrvalo dlouho a
postupně jsem začala po večerech doučovat němčinu i děti z ostatních expatských rodin
žijících poblíž.
Ať už to pak byla ona hostící rodina z Austrálie nebo jiná, z Nového Zélandu,
Spojených států amerických, Jihofrické republiky nebo jedna z britských rodin – vždy mě
překvapilo jejich vřelé přijetí mezi sebe a zároveň zájem o to, co dělám. Fakt, že studuji
antropologii a zajímám se právě o expaty tak většinou rozpoutal na společných večeřích
konverzaci, která většinou vedla k mnoha pro mne zajímavým poznatkům, které jsem si
začala zapisovat. To, že jsem měla téměř se všemi těmito rodinami velmi blízký vztah, se
ukázalo jako výborná příležitost k výzkumu natolik intimního tématu, jako je právě to
týkající se domova. Mnohé z těchto rodin se začaly samy nabízet s případnou pomocí a
začaly mi ukazovat své byty plné fotografií a vyprávět své příběhy. Kombinace
zúčastněného pozorování, rozhovorů a metod materiální kultury se najednou jevila jako
naprosto přirozená cesta k získání relevantních vědeckých dat.

15

Kde v současnosti žiji.
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2.1 Vstup do terénu

Vstup do terénu a jeho následná změna tedy částečně ovlivnily užitou
metodologii. Na rozdíl od původního výzkumu v Číně jsem nemusela informátory
urputně vyhledávat, ale nenásilnou cestou jsem navázala takové vztahy, které přístup
k vědecky relevantním informacím samy umožnily. Tím, že mé zaměstnání vyžadovalo
pravidelné návštěvy domovů expatů a blízký vztah s jejich dětmi, určitá část toho jak žili,
mi již tímto byla odhalena. Následné společné páteční večeře a příležitostný
babysitting16, na společných výletech a dovolených, pak vhled do terénu ještě více
usnadnily. Celkově jsem nabyla pocitu, že mám konečně přístup do terénu „zevnitř“ a že
získaná data tím budou mnohem relevantnější.
Když jsem se, pár týdnů poté, začetla do knihy Lily Abu-Lughod, „Veiled sentiments“
(1999), její přístup se mi zdál velmi blízký. V části ve které popisuje, že předmět výzkumu
vyplynul z toho, co jí její pozice v terénu dovolila, jsem našla motivaci. Rozhodla jsem se
práci navzdory komplikacím nevzdat a naopak využít mé pozice v tolik informačně
bohatém terénu. Podobně jako ona jsem už v Číně nabyla pocitu, že pouze jako
antropolog/výzkumník není vždy snadné být v terénu vítán (Abu-Lughod, 1999, s. 12).
Bylo potřeba se částečně přizpůsobit dané komunitě, „zapadnout“ mezi informátory
natolik, že pozice antropologa částečně začala ustupovat do pozadí, podobně jako
popisuje Kirin Narayan (1993). Toto sžití s terénem vyžadovalo určité přizpůsobení i
potlačení některých emocí.
Ačkoli má pozice v terénu byla velmi dobrá a přijetí vřelé, přeci jen jsem byla, jak to
již u au pair bývá (Búriková, Miller, 2010), pracovnicí v domácnosti z východu. Někdy
jsem vnitřně zápasila s pozicí služky a sdílením některých věcí, které mi nebyly vlastní17.
Přestože to nebylo často, občas jsem musela spolknout svou vlastní hrdost a být zkrátka
jen zaměstnanec. Tato adaptace však byla nezbytná, protože konečně umocňovala pocit
že „má přítomnost není pociťována jako přítomnost někoho, kdo jen přišel získat data“
(Pokorná, 2009, str. 20).
16
17

Babysitting je hlídání dětí v bytě dočasně nepřítomných rodičů/opatrovníků.
Jako například modlitby před jídlem, nebo neříkat „oh my god“ nebo „mein Gott“ („pane bože“).
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Už v Pekingu jsem totiž pochopila, že mnozí lidé si cizího výzkumníka do svých
domovů jen tak nepustí. Dostat se do této privátní sféry vyžadovalo mnohem bližší
vztahy a určitou míru „sžití“. Proto když jsem začala být zvána i na akce (jako společné
páteční večeře a výlety), kde se nemluvilo jen o mém výzkumu, bylo to důkazem, že
v tomto terénu nejsem jen jako výzkumník a že tato pozice ustoupila do pozadí. „I was
part of their community, not a foreigner with immunity“ („Byla jsem součástí jejich
komunity, nikoli cizincem se štítem imunity“), (Abu-LuGhod, 1999, str. 22).

2.1.1 Osoba výzkumnice

Jak již bylo zmíněno výše, má vlastní pozice v terénu se tedy v rámci výzkumu
projevila jako zásadní. Zatímco v původním terénu v Číně jsem mezi komunitu, ve které
jsem plánovala výzkum, nezapadala a získávání dat se tak jevilo nepříliš snadné –
v novém terénu ve Švýcarsku se toto zásadně změnilo. Byla jsem zde členkou expatské
komunity. Expatkou se stejnými problémy s touto pozicí spojenými, a podobnými
zkušenostmi a životními hodnotami, které k této pozici vedou. A jak více rozvádím v jiné
kapitole, podobné zahraniční zkušenosti a problémy svádí expaty dohromady.
Již od svých 12 let jsem byla zvyklá žít v zahraničí mimo domov, protože jsem
trávila týdny na internátě v Německu. Šest let na gymnáziu v cizí zemi mi dalo (i vzalo)
hodně, a myslím, že i zásadně ovlivnilo můj život. Jsem toho názoru, že již tehdy jsem
nabyla určitých vlastností, kterými expati disponují, nebo by disponovat měli18. Zejména
to ale byla ranná zkušenost se životem v zahraničí, která formovala další rysy osobnosti,
jako je otevřenost k novému, nezaujatost, tolerance a schopnost vycházet s druhými.
Myslím si, že tyto faktory a pozice v terénu mi k informátorům „otevřely dveře“ a
umožnily mi za ně nahlédnout.

18

Viz kapitola „Střet kultur v rámci expatství“, kde se pojednává o vlastnostech, které by měli expati mít a
které usnadňují úspěšnou adaptaci v cizí zemi.
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Vztahy s informátory jsou důležité. To zjistila v rámci výzumu k diplomové práci i
Ivona Císařová (2009), která se zabývala dočasností materiální kultrury u studentů
bydlících na kolejích. I ona uvádí, že s informátorkou, kterou neznala, řeč vázla19. Myslím
si proto, že kontakty v mém výzkumu hrály stěžejní roli a byly nezbytné pro navázání
vztahu s rodinami a získání přístupu k intimní sféře jejich domovů a životních příběhů.
Výzkum pak probíhal v úplně jiné atmosféře, nenásilně a informátoři byli ochotní nechat
mě nahlédnout nejen za dveře jejich domovů, ale i mnohem blíže k „rodinnému krbu“.

2.1.2 Reflexe vlastní pozice v terénu

Jako nejspíše žádný výzkum, ani tento neprobíhal vždy ideálně. Kromě toho, že jsem
narazila na první velké problémy již v čínském terénu, nebyl ani ten švýcarský vždy
optimální. A to paradoxně z opačného důvodu, tedy že jsem se s terénem sžila až příliš.
Částečnou podporou mi byla i kniha Lily Abu-LuGhod „Veiled sentiments“ (1999), která
mi byla i určitou inspirací. Jedním z momentů v této knize, který mi byl blízký, byl i popis
situace, kdy její pozice výzkumnice začala být vytlačována pozicí člena rodiny. V té době
si vyčítala, že čas, který měla trávit psaním, věnovala pomáháním v domácnosti (AbuLuGhod, 1999, str. 16). I já jsem se často ocitala v podobné situaci spojené s pocity
zoufalství a bezradnosti. Bylo to vždy, když jsem měla pocit, že více pracuji, než studuji.
Vždy když jsem žila více jejich životy, než svůj vlastní. Podobnou situaci vysvětluje jako
typickou pro au pair Búriková (2006), kdy uvádí, že au pair často nemají díky dětem
v rodině dostatek vlastního soukromí. Myslím, že jsem po celou dobu usilovala o
nalezení jakési rovnováhy mezi pozicí výzkumníka – zaměstnance – a člena rodiny.

19

„Jeden z rozhovorů pro mne byl náročnější vzhledem k tomu, že respondentka byla uzavřenější a
málomluvná. To byla jediná respondentka, kterou jsem nikdy předtím neviděla“ (Císařová, 2009, str. 11).

- 25 -

Někdy jsem se i ocitala v situacích, kdy jsem měla pocit, že nezapadám. Ať už kvůli
své pozici ve společnosti, tak třeba i jazyku, či věku. Podobně jako Abu-LuGhod (1999,
str. 17), jsem i já někdy nabývala pocitu, že nemohu úplně zapadnout mezi onu
komunitu matek a rodin, protože já sama žádnou neměla. Přeci jen byli všechny
expatské rodiny kolem mne ve zcela jiné životní fázi, než já. Všichni měli rodiny, dobrou
životní úroveň, finanční zajištění a našli své místo v životě. I přesto, že jsem si na své
zaměstnání ani finanční podmínky nemohla vůbec stěžovat, krušné chvíle mě potkaly
také.
Pamatuji si, jak jsem slyšela, jak se o mně baví. Že bych měla víc chodit ven a najít si
nějaké přátele, že jsem až moc zavřená ve svém pokoji. Chápala jsem, že si o mě Kate 20
dělá starosti21, ale já se jí marně snažila vysvětlit, že taková zkrátka jsem. Že mám ještě
hodně učení na závěrečnou zkoušku a že jsem zvyklá být v takových chvílích sama. To ji
ale nepřesvědčilo a ještě několikrát za mnou přišla, zda mě něco netrápí a že nechce,
abych si připadala sama. Já se ale jen snažila aspoň v těch málo chvílích o samotě,
soustředit sama na sebe a na své studium. Nakonec jsem celou situaci vyřešila tak, že
jsem si brala učení s sebou ven. A to i přesto, že bych se asi více soustředila doma.
Musela jsem tedy učinit určité ústupky i v rámci adaptace na novou zemi, i výzkumný
terén.
I přes mnohé povahové rozdíly a odlišné životní fáze jsme ale navázali vztahy, které
zahrnovaly i vzájemnou podporu a sdílení životních událostí. A to nejen těch pozitivních,
ale i smutných. Já jsem zůstala s dětmi doma, když Kate i Alan odletěli do Austrálie na
pohřeb. Pamatuji si, že mě tenkrát naopak ani nenapadlo, že nemám čas psát a
studovat, v tu dobu se mi zkrátka přenastavily priority. Podobné to bylo i v situaci kdy
onemocněla Heather22 a já u nich v rodině trávila celé dny, někdy i noci, kdy Poppy
nemohla usnout, a Oscar mi v slzách šplhal do postele. I oni mi ale byli oporou
v nejtěžších chvílích. A tak i přesto, že jsem byla v cizí zemi sama, na to nejhorší jsem
nikdy sama nebyla. „I became the person that I was with them.“ („Stala jsem se osobou,
jakou jsem byla mezi nimi“), (Abu-LuGhod, 1999, str. 19).
20

Matka v mé hostitelské rodině z Austrálie.
A zároveň věděla, že to může odkazovat na fakt, že rodina může mít potřebu udržovat své soukromí, o
které do jisté míry přichází v rámci úzkého kontaktu se mnou (Búriková, 2006).
22
Matka z expatské rodiny z Anglie, bydlící v protějším bytě.
21
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2.2 Metody, aneb co terén dovolil

Terén do určité míry formoval záběr mého výzkumu, který čerpal z celodenního
styku s expaty. Z původních plánovaných návštěv domovů, polo-strukturovaných
interview a pořizování fotografií, jsem se nakonec ocitla přímo uvnitř expatské rodiny z
Austrálie. Sdílela jsem s nimi nejen bydlení, jídlo, péči o děti i o domácnost – ale jezdili
jsme i na společné výlety/dovolené a sdíleli i smutné chvíle a události. Když jsem se poté
skrze společné páteční večeře blíže seznámila i se sousedící rodinou původem z Anglie a
nedaleko bydlící rodinou ze Spojených států amerických, dohodli jsme se na doučování
němčiny a příležitostném babysittingu i pro ně. Netrvalo dlouho a kromě navázání
úzkých vztahů i s těmito rodinami jsem se dostala i do jiných. Konkrétně další rodiny z
Anglie, Nového Zélandu a jedné z Jihoafrické republiky. U těchto „vedlejších“ rodin jsem
poté trávila především víkendy, které jsem měla u své hostící rodiny volné. Případně
některé předem dohodnuté večery.

Metody zúčastněného pozorování a neformálních interview
Tím, že jsem byla součástí všedního života těchto rodin a měla možnost s nimi
trávit mnoho času, ukázal se pro mne větší poměr zúčastněného pozorování jako přínos.
Podobně jako Lila Abu-LuGhod (1999, str. 18) jsem výzkum zprvu přizpůsobovala tomu,
co mi mé možnosti dovolily. Proto byl zprvu poměr zúčastněného pozorování větší. Jak
ale uvádí Císařová (2009), i v mém případě jsem díky této někdy „nucené, částečné
pasivitě“, získala zkušenost pozorování a naslouchání. Nechat mluvit a pozorně
naslouchat je důležité. Právě to, co informátor sám řekne, je to podstatné. Výpovědi tak
vznikají jedinečně v okamžiku informátorova vyprávění a nikdy bychom si je sami
nedomysleli. „Právě v této svobodě rozhovoru vznikají ty nejzajímavější autentické
výpovědi“ (Císařová, 2009). Nejpřínosnější rozhovory tedy začaly jako naprosto
nenucené a neformální. Poznámky z nich jsem si zapisovala, k některým jsem se poté i
vracela a snažila se je v dalších neformálních interview rozvést, a zjistit více. Kromě
fotografií, které jsem si postupně ukládala a tvořila si k nim zápisky, jsem si z poznámek
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utvořila terénní deník. Ten se postupem času projevil jako nejvýznamnější zdroj
poznámek a informací, ke kterým jsem se postupně vracela a pokoušela se je pomalu
analyzovat.

Fotografie terénního deníku, mého největšího zdroje výzkumných informací.

Diktafon, který jsem s sebou sice měla, jsem ale použila pouze jednou. Z mého
pohledu nezapadal do celého konceptu výzkumu, který byl podporován tím, že jsem se
s terénem sžila a zapadla do něj. Plánované interview s diktafonem pro mne tak nějak
narušovalo celkovou přirozenost a tím i relevantnost dat. Snažila jsem se, aby můj vliv
na terén i informátory byl co nejmenší, ačkoli tam vždy nějaký je: „We create the
persons we write about, just as they create themselves when they engage in storytelling
practice.“ („My utváříme osoby, o kterých píšeme, stejně tak jako oni utvářejí sami sebe
když se zapojí do vyprávění“), (Denzin, 1989, str. 82, cit. dle Woodward, 2001, 134).
Přestože sféry výzkumníka a zkoumaného se tedy vždy nějakým způsobem navzájem
prostupují a neexistuje jasná hranice mezi výzkumníkem a zkoumaným (Narayan 1993),
snažila jsem se jít v tomto výzkumu co možná nejpřirozenější cestou.
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Metody materiální kultury

Jak již bylo uvedeno, terén skýtal i informace materiální povahy, které se
domovů, přímo či nepřímo, týkaly. Byly to objekty materiální kultury23, předměty
materiální povahy, odkazující ať už na současný nebo původní domov. Těch jsem si
v bytech expatů všímala buď sama, nebo mi byly ukázány. Zároveň byly tyto předměty
často zdrojem konverzací. Tedy podobně jako Plummerovy „biographical objects“24
často evokovaly vzpomínky a usnadňovaly přístup ke sférám výzkumu, ke kterým bych
se bez nich nejspíše ani nedostala (Mason, 2002). Často jimi byly fotografie, obrazy, či
jiné součásti zařízení a vybavení bytů. Někdy to ale bylo i jídlo, které byť se třeba jen
podobalo tomu, které nahrazovat mělo, vyvolávalo pocity domova a společných
vzpomínek25.
Snažila jsem se zachytit co nejvíce z těchto předmětů na fotografiích26. Vždy když
jsem poté v rámci návštěvy expatských rodin na nějaký z objektů hodný bližší analýzy
natrefila, zeptala jsem se, zda si mohu danou věc vyfotit a případně v práci použít. Ačkoli
jsem se nikdy nesetkala s odmítnutím, někdy se mně osobně focení nejevilo jako
vhodné. Například v bytě Heather (Anglie), s jejíž rodinou jsem trávila téměř stejně času
jako se svou hostitelskou rodinou z Austrálie, jsem nakonec nepořídila žádné fotografie.
Za nedlouho po mém příjezdu jí diagnostikovali rakovinu, a ačkoli jsme i tak byli
v kontaktu ještě více27, výzkum šel v té době do pozadí. A ačkoli jsem z této doby i tak
načerpala spoustu cenných informací v rámci zúčastněného pozorování, zavádět
rozhovory k mému tématu se zkrátka nejevilo jako vhodné.

23

Té je podrobněji věnována kapitola „K materiální kultuře“.
Biografické objekty
25
Tomuto tématu se budu věnovat v kapitole 3.7 „Chuť domova“.
26
Protože jsem ale nechtěla narušit přirozenost prostředí příliš násilnou pozicí výzkumníka, namísto
fotoaparátu jsem zvolila pouze ten na mobilním telefonu, který má dnes u sebe asi skoro každý běžně.
Tomu ale bohužel odpovídá i kvalita fotografií.
27
Po dobu, kdy byla v nemocnici, jsem s nimi žila a starala se o její děti a domácnost.
24
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Kvalitativní pozice v terénu
Namísto plánovaných polo-strukturovaných interview s co nejvíce českými
expaty v Číně, jsem s expaty ve Švýcarsku navázala takové vztahy, které umožňovaly
zúčastněné pozorování kombinované se spontánními, spíše neformálními, rozhovory a
pořizováním fotografií. Vedla jsem si terénní deník, kde jsem si zapisovala vše podstatné
z nejrůznějších setkání a rozhovorů. Zaměřila jsem se tedy spíše na kvalitativní vztahy
s informátory, které dle mého názoru umožňují hlubší vniknutí do terénu a zvyšují šanci
na získání relevantních vědeckých informací.

Konstrukce a rekonstrukce domova tak byla sledována z následujících úhlů
pohledu a metod:
 z pohledu jejich vlastního v individuálních rozhovorech
 z pohledu při společných konverzacích
 z pohledu materiální kultury (zařízení bytů) a antropologie jídla (typ jídla a
stolování)
 z pohledu sociálního jednání v rámci zúčastněného pozorování a pobytu
v terénu.

Jak píše Rabinow (1977), antropolog je schopný zprostředkovat porozumění sebe
sama skrze druhého. Je to právě interakce a sebereflexe interakce s tím druhým, která
utváří antropologická fakta. Proto jsem zvolila několik metod, díky kterým jsem nakonec
mohla aspekty utváření domova zkoumat z více perspektiv. Nejen v rámci interakce
výzkumníka se zkoumaným, ale i zkoumaných mezi sebou.
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2.3 Vzorek

Vzorek byl sice spíše nesourodý a pestrý, protože se utvářel postupně během
pobytu v terénu. Jednalo se o záměrný výběr vzorku, Silvermanovo „purposing
sampling“28, který byl utvářen s ohledem na terén (Silverman, 2013). To, v čem byl
vzorek nesourodý, v tomto případě ale nijak nesnížilo vypovídací schopnost. Naopak se
spíše projevilo více úhlů pohledu a perspektiv. Přestože jsem expatských i švýcarských
rodin poznala za svůj pobyt v Erlenbachu více, do výzkumu jsem zařadila jen ty, které
tvořily vzorek co možná nesourodější. Všechny zúčastněné rodiny tedy mají společné to,
že:

 jsou expaty minimálně 2 roky
 žijí ve stejné oblasti na předměstí Curychu
 do Švýcarska byli vždy vysláni otcové od rodin – a to za prací, svou vlastní
firmou (měli tedy dobré zázemí již ve své původní zemi)
 pocházejí z anglicky mluvících zemí (Austrálie, Anglie, Spojené státy
americké, Nový Zéland, Jihoafrická republika)
 mají malé děti (3-11let)

Všechny zúčastněné rodiny navíc spojovalo jejich sociální postavení a rodinné
uspořádání29, které blíže popíši v následujících podkapitolách. Vzorek nebyl vybírán tak,
aby se závěrem této práce daly výsledky generalizovat a aplikovat na celou komunitu
expatů – ale dle povahy kvalitativního výzkumu (Becker, 1998) měl za úkol ukázat jak
právě tato skupina expatů v daném místě a v daném čase žije, a utváří si své domovy.

28

Účelový výběr vzorku.
Ve všech zúčastněných rodinách to byl muž (otec), kdo dostal nabídku od firmy k přesunu do zahraničí.
Jejich ženy tu tedy začínaly své životy bez zaměstnání. Kromě toho je pojí i dobrá životní úroveň spojená s
finanční situací a tím i podobný životní styl.
29
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2.3.1 Bližší popis zúčastněných rodin

1) Rodina z Austrálie: Kate (42), Alan (41), Chloé (8), Isabelle (6)
Australská rodina byla mou hostitelskou rodinou, do které jsem pracovat původně
přišla. Ve Švýcarsku žili v tu dobu již téměř 6 let. Přestěhovali se sem přímo z Austrálie,
když Alan dostal pracovní nabídku z Curychu. Chloé i Isabelle se narodily ještě v Austrálii
a do Švýcarska přišly ještě jako malé. Byla jsem jejich již třetí au pair, protože Kate si ve
Švýcarsku před pár lety našla práci a začala si budovat kariéru. S touto rodinou jsem žila
a trávila s nimi většinu svého času. Vídala jsem je v podstatě celodenně a každodenně.
V Austrálii stále vlastní dům, mají tam celou rodinu a navštěvují je v průměru jednou
ročně, většinou přes léto.

2) Rodina z Anglie: Heather (49), Nick (47), Poppy (5), Oscar (4)
Tato rodina z Anglie byla našimi sousedy. Ve Švýcarsku žila v té době téměř tři roky.
Předtím žili devět let v Singapuru, kde si i adoptovali své dvě děti, Poppy a Oscara.
Pracovní nabídku, kvůli které se stěhovali, zde obdržel taktéž manžel Nick a Heather zde
žije jako matka v domácnosti. Au pair tudíž nikdy neměli. S touto rodinou jsem se vídala
taktéž téměř každý den. Když Heather onemocněla rakovinou a musela do nemocnice,
dva týdny jsem s nimi, jako au pair, žila v jejich domácnosti. Tato rodina stále ještě
vlastní dva domy na předměstí Londýna, kde má část své rodiny. Většinou ale jejich
rodina létá za nimi do Švýcarska.

3) Rodina z Anglie: Isabel (40), Allistair (42), Sam (8), Pete (5)
Tato rodina znala obě předchozí rodiny a bydlela asi 15 minut chůze od nás. Starší
Sam navíc chodil do stejné třídy s Chloé a mladší Pete znal Isabelle ze školky. Ve
Švýcarsku žili toho času jen 2 roky a předtím žili 5 let v Moskvě. Ačkoli se vždy stěhovali
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kvůli práci Allistaira, Isabel jako vystudovaná antropoložka pracuje na částečný úvazek.
Au pair ale také nikdy neměli, jelikož pracuje z domova. Tuto rodinu jsem vídala
v průměru jednou týdně. Vzhledem k tomu, že již v Anglii dlouhou dobu nežijí, nevlastní
tam už ani žádnou nemovitost. Létají tam ale každé léto za svými rodinami.

4) Rodina ze Spojených států: Maya (39), Peter (40), Wren (5), Daisy (3)
Americká rodina, která taktéž znala všechny předchozí rodiny a bydlela v domě
naproti tomu, kde jsem bydlela i já. I přes to jsem ji poznala až později. Přistěhovali se
z New Yorku před 2 lety, kvůli Peterovu zaměstnání au pair nemají a nikdy neměli, Maya
je taktéž matkou v domácnosti. Ačkoli jsem je poznala později, i tak jsem je pak vídala
minimálně každý druhý týden, někdy i více. Tato rodina byla zajímavá tím, že jejich děti
navštěvovaly anglickou školku a jako jediná nevyžadovala, abych s nimi mluvila
německy. Nevím, jestli vlastnila nějakou nemovitost v domácím New Yorku, ale létali
tam poměrně často společně s Peterem na služební cesty.

5) Rodina z Jihoafrické republiky: Maria (51), Paulo (47), Michael (9)
Maria, která je původem na půl z Řecka a Paulo napůl z Itálie, oba pocházejí
z Jihoafrické republiky. Ve Švýcarsku žijí 7 let, předtím ale žili několik let v Singapuru,
kde si podobně jako Heather s Nickem adoptovali syna, Michaela. Rodiny s podobnými
osudy se ale setkaly až přes Kate a Alana ve Švýcarsku. Tuto rodinu jsem nevídala
pravidelně, ale trávila s námi víkendové pobyty a veškeré zvláštní události. Dům
v Jihoafrické rebuplice prodali již před lety a moc často už se tam ani nevracejí, spíše
cestují po světě.

6) Rodina z Nového Zélandu: Camilla (43), Christopher (46), Ella (11), Sidney (7),
Jayden (6)
Rodina z Nového Zélandu, která žila tou dobou ve Švýcarsku 5 let. Zatímco
Christopher je velmi pracovně vytížený (a já se s ním v podstatě setkala za celou dobu
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jen jednou), Camilla je také matkou v domácnosti. Vídala jsem ji i jejich tři děti každý
týden v plaveckém bazénu, kde jsme měli čas si povídat, zatímco děti měly lekce
plavání. Tato rodina měla na Novém Zélandu stále dům a létala tam dvakrát do roka,
většinou v létě a přes Vánoce.

2.3.2 V čem byl vzorek specifický

Vzorek byl poměrně jednotný v tom, že se jednalo o specifický druh expatů,
který žil konkrétním životním stylem v poměrně luxusní čtvrti. Erlenbach je předměstím
Curychu, kterému se přezdívá tzv. „Goldküste“ (neboli „zlaté pobřeží). Nachází se přímo
u Curyšského jezera a svá sídla tu mají i některé celebrity. Místo, kde tito expati žijí je
tedy poměrně drahou a nadstandardní oblastí. Není tedy divu, že se vesměs jednalo o
expaty z vyšších profesních pozic a sociálních vrstev. Jak již bylo řečeno, mezinárodní
firmy si je většinou vyžádaly jakožto odborníky ve svém oboru. Výměnou za relokaci a
pracovní nasazení jim pak bývá nejen nadprůměrný plat, ale i mnohé další benefity. Ty
mohou zahrnovat proplácení ubytování, platu manželek (které kvůli stěhování opustily
své zaměstnání), náklady na cestování, jazykové kurzy a mnohé další. Tyto rodiny si poté
v rámci přestěhování do zahraničí většinou polepší natolik, že si mohou dovolit zcela
jiný, většinou lepší, životní styl. Mají poté finanční prostředky, které jim umožňují
zaměstnat au pair, paní na úklid nebo jinou nájemnou pomoc v domácnosti.
Expatům, které do zahraničí vysílají firmy samy, jsou pak byty většinou přiděleny,
nebo vybírají z omezených nabídek, které má firma nasmlouvány. „Usually, if you
choose to do something different, you have to pay for it yourself. If you choose
something that the company offers, it´s paid for by them. At least, the biggest part“
(„Většinou když si vybereš něco jiného, musíš si to zaplatit sám. Když si vybereš z nabídek
od firmy, je to placené jimi. Nebo alespoň z větší části“), (Nick, Anglie, předtím 9 let v
Singapuru). Pro udržení lepšího finančního standardu si pak většinou nechávají byty,
které jsou jim přidělené, což učinily i všechny zúčastněné rodiny. Jejich výběr budoucího
domova byl tak do jisté míry omezený.
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2.4 Etický a jazykový aspekt

Ať už domov představuje jakékoli místo a je spojen s čímkoli, většinou je svázán
s privátní sférou jedince. Domov je intimním místem, kam si rodiny většinou jen tak
někoho nepouští. A tím spíše ne někoho cizího, kdo by je měl nějakým způsobem
„zkoumat“. Zároveň jsem se ale ze stejného důvodu potřebovala dostat k rodinám blíže,
abych k soukromým sférám jejich života mohla vůbec proniknout. V původním terénu
mi to má vlastní pozice nijak neusnadňovala. Jako au pair jsem však byla součástí nejen
domovů, ale i rodin samotných. Ačkoli můj vztah k nim byl zejména pracovní - tím, že
jsem byla součástí všedních i svátečních aktivit, má pozice v terénu mi umožnila
navázání důvěryhodných vztahů. A ty mi pak umožnily přístup i k oněm důvěrnějším
informacím. Možná i proto, že i můj původní domov byl vlastně daleko.
Příjemně mne však překvapilo, že mě rodiny přijímaly i jako osobu „výzkumníka“.
Nevadilo jim, že se zajímám o jejich životy a domovy hlouběji. Naopak mi přišlo, že mají
spíše tendenci začít o svých životech v roli expatů hovořit sami od sebe. „You´ll write
your thesis about expats? About people like us? I think that´s actually a really great
theme. Would you like to interview us [úsměv]?“ (Ty píšeš práci o expatech? Takže
vlastně o nás? To je, myslím, vážně dobré téma. Chceš s námi udělat interview [úsměv]?)
nabízí nadšeně Allistair (Anglie) po večerním babysittingu, kdy mě nachází zabranou do
studia. Rozhovor vedl k tomu, že jeho žena Isabel je také antropoložka, což samozřejmě
mohlo mít podstatný vliv na ochotu spolupráce. U ostatních rodin ale nejspíše
dostačoval vliv toho, že již v mé roli „chůvy“ - kdy mi svěřují své děti, jsem vlastně
zasazena do jejich soukromého života.
Všichni informátoři byli tedy seznámeni s tématem diplomové práce a hlavními
výzkumnými tématy a souhlasili s tím, že jejich informace a pořízené fotografie mohou
být v práci použity. Většině z nich navíc ani nevadilo zachování jejich jmen, reagovali na
to s lehkostí a humorem: „You only know my first name, right? [smích] Well, I don´t
know anybody in the Czech Republic, at least people will know me over there now“ („Ale
ty neznáš moje příjmení, že ne? [smích] No takhle, já z Čech nikoho jiného neznám, tak
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aspoň tam teď někdo bude znát mě!“ (Allistair, Velká Británie). Myslím, že fakt, že jsem
z úplně jiné země a práci píši v pro ně cizím jazyce, hodně ovlivnilo fakt, že se
informátoři i po odhalení svých jmen, domovů a fotografií, cítili vlastně stále zachováni
v anonymitě. Některé naopak i mrzelo, že si práci nebudou moci přečíst: „You will have
to translate it for me after it´s done“ („Až to doděláš, budeš mi to muset přeložit“), řekla
mi po jednom z rozhovorů Kate (Austrálie).

K jazykové vybavenosti
Jazyková vybavenost představovala na začátku práce obávané úskalí. Tím, že
jsem od 12 let navštěvovala gymnázium v Německu, byla němčina vždy mým prvním
cizím jazykem. Neměla jsem problém se německy domluvit, a ve srovnání s angličtinou
jsem se zkrátka v němčině cítila jistější. I proto, jsme s mou vedoucí práce zvolili pro
první terén skupinu českých expatů. Když jsem se ale ve Švýcarsku ocitla v anglicky
mluvící rodině, pochopila jsem, že jsem se toho bála zbytečně. Má angličtina nebyla (a
není) zdaleka perfektní, ale velkou roli sehrála i vzájemná snaha - a domnívám se, že i
mé pozorovací a empatické schopnosti. Protože stejně tak, jako lidé někdy mohou
hovořit stejným jazykem a přesto si nemusí zcela porozumět, tak i při „dokonalém“
překladu, se podstata může někdy ztrácet (Boas, 1995). Věřím tedy tomu, že i přes
drobné jazykové nedostatky, jsem díky vzájemné snaze o porozumění podstatu vždy
zachytila30.

30

Zatímco s dětmi jsem mluvila převážně německy a rozhovory s nimi jsou tedy přepsány v němčině, s
rodiči byly vždy v angličtině. Následné překlady jsou uvedeny za přepisy v závorce.
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3 Utváření nových domovů
Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, domov může být utvářen
v mnoha formách. To, co navozuje pocity domova, mohou být lidé v okolí, známé jídlo a
dostupné potraviny, ale i materiální předměty v domácnosti. Domnívám se, že když
člověk původní domov ztratí (či ho opustí), záleží více méně na něm, kde a jak si vytvoří
nový. Hraje při tom roli, co pro něj domov znamená a co všechno ho v jeho představě
obnáší.
Fakt, že se zúčastnění expati k odchodu ze své země rozhodli sami a dobrovolně,
ještě nutně neznamená, že je jejich příchod do nové země snadný. Samozřejmě mají
oproti mnohým migrantům z řad expatů zejména dobrou pracovní pozici, která jim
zajišťuje dobrou finanční situaci a bydlení. Ostatní problémy s přesunem do zahraničí
jsou ale společné asi všem, kdo relokaci podstoupí. A s těmito problémy souvisí i otázka,
jak se v cizí zemi a novém prostředí cítit jako doma: „For me, the most important thing is
that I have my family here with me. And that they´re happy. I don´t really need much in
my life, but I wanted a good job to take care of my family and give them a better life. I
think Maya is really enjoying the time at home with the girls and that makes them
happy as well. You know what I mean? I just want them to be happy! When my family is
happy, I am happy, and that´s what makes it home for me. “ („Pro mě je nejdůležitější
věcí tady, že tu mám s sebou svou rodinu. A že jsou šťastné. Já toho v životě zas tak moc
nepotřebuji, ale chtěl jsem dobré zaměstnání, abych se mohl postarat o svou rodinu a
nabídnout jim lepší život. Myslím, že Maya si opravdu užívá čas, který může trávit
s holkama a to dělá šťastné i je. Víš, co tím myslím? Já jen chci, aby byly šťastné! A když
je šťastná moje rodina, jsem šťastný i já, a to je to, co pro mě činí domov domovem“),
(Peter, Spojené státy americké).
Zdá se, že pro Petera je nejdůležitější zaopatřit rodinu a tím jim zajistit pocit
štěstí a spokojenosti. Během rozhovoru nemluvil o sobě a svých potřebách, na první
místo stavil svou ženu a děti. Tvrdí, že tím, že je učiní šťastné, bude šťastný i on sám.
Uvádí, že chtěl dobré zaměstnání, aby jim mohl poskytnout lepší život. Troufám si tvrdit,
že ten je v tomto případě spojen s lepší finanční, a tím i životní, situací. Ta totiž zároveň
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umožňuje jeho ženě Maye nepracovat a v klidu si užít času doma s dětmi. Jeho lepší
zaměstnání, dle jeho názoru, zajišťuje jeho rodině lepší život. To, že jsou pak díky tomu
všichni šťastni, je pro něj nejdůležitější faktor v rámci utváření domova a nezáleží příliš
na tom, kde (ve světě) to je.

3.1 Předměty materiální kultury
Jak již bylo blíže popsáno v kapitole o materiální kultuře, předměty jako
fotografie, obrazy či věci dovezené z původních domovů, jsou jedním z hlavních aspektů
při zakládání domovů nových (Mehta, Belk, 1991). Jak popisuje Alan (Austrálie): „I need
my pictures on the wall. That´s what makes me feel like I´m at home“ („Já potřebuji, aby
mé obrazy visely na zdi. To je to, díky čemu se tu cítím jako doma“). Obrazy jsou pro
něho tedy předměty, které dávají jeho domovu význam (Hurdley, 2006). Když se ho
zeptám, který z nich je pro něj nejdůležitější, zavede mě k zarámované fotografii
zachycující Pearl Beach (Sydney, Austrálie) a ukáže na místo kdesi uprostřed stromů se
slovy: „That´s it! That´s our house. That´s our home.“ („Tak to je ono! To je náš dům, náš
domov.“) To mě již tenkrát přivedlo k myšlenkám, že Alanovi Austrálie chybí a že by se
tam nejspíše vrátit chtěl. To, že o domě v Austrálii hovořil jako o domově a to jakým
způsobem o něm vyprávěl, ve mně evokovalo závěr, že Austrálii vnímá jako domov více
než Švýcarsko. To se později i v jiném z rozhovorů potvrdilo. Tento obraz, jakožto
materiální objekt, mi tedy pomohl interpretovat Alanovu vazbu k domovu, jakožto
sociální sféru (Buchli, 2002).

U rodiny z Austrálie. Na dominantní stěně v obývacím pokoji se vyjímá zarámovaná fotografie
zachycující Pearl Beach (Sydney, Austrálie). Tedy místa, kde se nachází jejich původní dům.
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Ke stejnému obrazu se ale váže i další příběh. Když na návštěvu přiletěli rodiče
Kate z Austrálie, Bronwyn31 mě zavede ke stejné fotce a ukazuje mi znovu stejné místo
se slovy: „That´s where we live and anytime you visit Australia, you can come to Pearl
Beach. You will always be welcome.“ („Tak tady žijeme a kdykoli budeš v Austrálii, můžeš
přijet sem, na Pearl Beach. Vždycky budeš vítána“). Dodnes si pamatuji ten pocit, kdy mi
tím i Austrálie najednou přišla blízká a i pro mě spojená se vzdáleným, potenciálním,
domovem. Zejména z toho důvodu, že obyvatele tamního domu jsem již důvěrně znala.
Je tedy zřejmé, že tento obraz zachycující domov v Austrálii, zastává funkci tzv.
„biographical object“32 (Mason, 2002) a vyvolává pozitivní vzpomínky a vyprávění, ke
kterým bych se bez něho nejspíše ani nedostala. O domě na Pearl Beach Alan
v souvislosti s obrazem hovoří jako o domově, což je pro mne znamením, že dům
v Austrálii jako domov stále vnímá. Navíc je to jeden z mála obrazů, který má na zdi své
stálé místo. Alan mě totiž posílá ještě do pracovny, kde se následně společně
zasmějeme tomu, kolik z obrazů na stěnách, ani po šesti letech, ještě nevisí33.
Jako například obraz na následující fotografii, zachycují oceán, který Alanovi tolik
chybí: „…I love the ocean, I miss how it smells. One day we
will go back…“. („…Já miluji oceán. Chybí mi, jak voní.
Jednoho dne se vrátíme…“). Na otázku, zda mu život u jezera
oceán ani trochu nenahrazuje, odpovídá, že jezero tak hezky
jako oceán zkrátka nevoní. Tento obraz tedy fungoval jako
zrcadlo (Miller, 1998) toho, že oceán Alanovi chybí a proto
ho má zachycený i na obraze. Z toho, že ani po šesti letech
nikde nevisí, usuzuji34, že obraz zachycující domov v Austrálii
nese pro Alana a jeho rodinu větší význam než tento, který
své místo na zdi zatím nemá. O tom hovoří i Hurdley (2006).

31

Matka Kate, babička Chloé a Isabelle.
„Biografického objektu“
33
Jak zjistila i Císařová (2009), předměty nesoucí větší význam mají být na očích a bývají tak i vystaveny.
Ostatní ačkoli v prostorách přesto jsou, bývají schovány. To uvádí i Hurdley (2006).
34
K závěru, že na očích bývají vystaveny předměty, které mají být viděny, dochází ve svém výzkumu i
Císařová (2009).
32
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Kromě jiného ale v pracovně nalézám i spousty
rodinných fotografií. Nejdříve mne napadlo, proč jsou
„zapadlé“ v nepořádku a v místnosti, která se téměř
nepoužívá. Pak jsem si ale uvědomila, že jsou tam
„naaranžovány“ i přes onen nepořádek. Jakoby tam
nutně být měly. Ačkoli nevisí na zdech, ani nejsou
vystaveny na stolku v obývacím pokoji, mají pro
rodinu význam. Jsou spojené s událostmi, na které
rádi vzpomínají (Búriková, Miller, 2010).

Obrazy a fotografie 35v pracovně australské rodiny, které zdánlivě zatím nemají „své místo“.

Zpřítomnění sebe samých (a druhých)
Další fotografie jsou ale již na viditelném místě v obývacím pokoji. Není na nich
však nikdo, koho bych neznala. Všechny zachycují Alana, Kate, Chloé a Isabelle. Případně
dokonce děti sousedů z britské rodiny, kteří žijí v podstatě jen „přes chodbu“. Pamatuji
si, jak mě to nejdříve zarazilo. Pak jsem ale došla k závěru, že to jsou lidé, kteří
momentálně tvoří jejich nový domov a utváří jejich aktuální rodinný kruh (více v kapitole
„Nové ´rodiny´ aneb expati expatům“). Fotografie tu tedy fungují opět jako zrcadlo
(Miller, 1998), které odráží obraz současných domovů a vnímání rodiny.
35

Ačkoli jsem k použití fotografií měla souhlas, snažila jsem je upravit tak, aby osoby na nich zachycené,
nebyly příliš rozpoznatelné.
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Fotografie „naaranžované“ v obývacím pokoji australské rodiny zachycují současnou rodinu a
děti ze sousední britské rodiny.

Situace s rodinnými fotografiemi v obývacím pokoji australské rodiny se ale
změnila po úmrtí Alanovo otce. Dozvěděl se to na služební cestě v Indii, odkud přivezl
rámečky, které jsou zachycené na následujících fotografiích. Po návratu z pohřbu, na
který musel letět přímo z Indie, zasadil do rámečků fotografie právě s ním. Ty poté hned
vystavil na stolek v obývacím pokoji. Připomínaly tak existenci osoby, která nedávno
zemřela a tím jí udržovaly stále v paměti (Layne, 2000). To, že předtím tu fotografie
prarodičů nebyly žádné a jejich přítomnost nemusela být nijak materiálně
znázorňována, může znamenat, že díky i jen občasným návštěvám Austrálie, byly i tak
členové tamní rodiny uchováváni v paměti a nebylo třeba je nijak materiálně
zpřítomňovat.

Fotografie zesnulého dědečka (Alanovo tatínka), které vystavil v obývacím pokoji po návratu z
jeho pohřbu v Austrálii. Do té doby zde nebyly fotografie žádných příbuzných – pouze ty
rodinné a dětí z britské rodiny žijící naproti v bytě.

Také u rodiny z Nového Zélandu hrají fotografie v rámci vybavení bytu
podstatnou roli. Podobně jako u rodiny z Austrálie je ale většina z nich pouze rodinná.
Kromě jedné fotografie Camilly se sestrou jsou všechny ostatní jen se členy rodiny, kteří
žijí společně ve Švýcarsku. To mne přivádí k závěru, že i tato rodina (podobně jako
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rodina z Austrálie) ztvárňuje fotografiemi současný okruh rodiny, žijící pospolu. To
naznačuje, že jsou to zejména současní členové rodiny, kteří zde představují symbol
opuštěných domovů a umožňují nést jejich podobu do cizí země s sebou. Vystavené
fotografie zde zpřítomňují současnost a současný okruh rodiny. Jsou to tedy přítomné
formy rodiny, které se dají chápat jako základ nového domova, který reprezentoval
současnost. Tyto fotografie tedy fungovaly jako předměty materiální kultury
zprostředkovávající mi vědění o druhých (Buchli, 2002), které jsem mohla dále
interpretovat.

Umístění fotografií u expatské rodiny z Nového Zélandu.

Umístění fotografií bylo společné všem navštíveným rodinám, které fotografie na
viditelných místech měly. Většinou se nacházely v obývacím pokoji, v blízkosti televize. I
rodina z Jihoafrické republiky je měla rozmístěné přímo pod televizní obrazovkou. Dala
by se tak skrze ně interpretovat sociální skutečnost (Kopytoff, 1986), že takto umístěné
fotografie mají být viděny i potenciálními návštěvami a jsou částí soukromé sféry, která
může být alespoň části veřejnosti odkryta. Zároveň jejich umístění může ovlivňovat život
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a vztahy, jak se můžeme dočíst ve studii od Urety (2008). Televizní obrazovka je místem,
kam mají oči směřovat vždy když je zapnutá, to může být důvodem umístění fotografií,
které mají být taktéž viděny.

Případ poukazující na faktor dočasnosti
Od tohoto zdánlivého schématu se poněkud odlišovala rodina ze Spojených
států, která v jednodušše zařízeném bytě žádné viditelné fotografie neměla. A to ani v
obývacím pokoji, kuchyni, dětském pokoji, či na chodbách. Na stěnách visely pouze
obrazy. V průběhu dalších návštěv jsem během rozhovoru zjistila, že to může být úzce
spojeno s faktorem dočasnosti (Císařová, 2009), kdy právě tato rodina nevěděla na jak
dlouho ve Švýcarsku zůstane a zda se brzy opět nebude muste stěhovat jinam36. Tento
faktor samozřejmě může mít vliv na to, že rodina do zařízení bytu příliš neinvestuje a
možná ho jako domov ani nevnímá (Búriková, Miller, 2010).

Poměrně stroze zařízený byt rodiny ze Spojených států amerických. Bez viditelných fotografií.

Jeden z obrazů však přeci jen připomínal jejich domovinu. Zachycoval část
Spojených států amerických, ze kterých rodina pocházela. A jak uvádí Terkenli (1995),
36

„But You know… Peter can be relocated back to New York again and we will have to go back.“ (Ale víš …
Petera mohou zase přesunout zpátky do New Yorku a my se budeme muset vrátit.“) – Celý rozhovor
v kapitole „Význam jazyka“.
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v tomto případě se pojem domova může vztahovat k celé zemi původu. Tato rodina se
navíc do své domoviny vracela poměrně často v rámci Peterových služebních cest. A
považovala ji i za potenciální zemi návratu.

Jediný obraz v bytě americké rodiny, který připomínal jejich domovinu.

Interpretace významů
Ve všech domácnostech byly fotografie vystaveny většinou v obývacím pokoji,
tedy v místnosti, která je nejčastěji přístupná hostům. Ať už to bylo na televizním stolku
nebo na zdi, většinou byly viditelné již po příchodu do bytu. I britská rodina, u které
jsem fotografie nakonec nepořídila, jich měla plný stolek v obývacím pokoji. Usuzuji
z toho, že je pro ně důležité, aby byly fotografie a okamžiky s nimi spojené, umístěné
tam, kde se rodina nejvíce zdržuje pospolu a kde je mají nejčastěji na očích. Zároveň
předpokládám, že pokud jsou v místnosti přístupné hostům, jsou vítaným klíčem ke
konverzaci a tím i udržování vzpomínek. I Hurdley (2006) uvádí, že předměty, které si
doma vystavujeme, jsou ovlivněny taktéž vědomím, že je uvidí někdo zvenčí a že na ně
bude nějakým způsobem nahlíženo. Předměty, které jsou tedy vystavené tak, aby byly
vidět, mají určitou vypovídající hodnotu a informují o nás druhé. Zatímco fotografie,
které jsem našla v pracovně, a jsou tedy hostům většinou nepřístupné, mohou
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vyjadřovat vlastní vztah k tomuto prostoru, který rodina může považovat za soukromý,
stejně jako dekorace v něm (Búriková, 2006).
Význam zde měl i faktor dočasnosti, kdy fakt, že rodina neví jak dlouho v dané
zemi (a tím i daném prostoru) zůstane, může ovlivňovat způsob utváření domova i
v rámci materiální kultury. Dočasnost se projevuje, jak zjistila Búriková (2006), i v
tendenci svůj pokoj nedekorovat. Tím, že jedinec do svého nového domova příliš
neinvestuje37, tak se na něj poté ani příliš neváže. Udržuje tak i sám sebe (a svou rodinu)
v jakési formě dočasnosti a vědomí, že tyto prostory stejně za nějaký čas zase opustí.
Zároveň předpokládám, že když v této veřejnosti přístupné místnosti, zachycují
fotografie pouze členy rodiny, kteří v současné domácnosti žijí – a nikoli ty, kteří žijí
daleko (jak popisuje Layne, 2000), je to důsledkem obrazu aktuální situace a aktuálního
rodinného kruhu, protože předměty, které si vystavujeme, zároveň tvoří naše prostředí
(Hurdley, 2006). Tento prostor pak může být zosobňován právě ve smyslu těchto
dekorací (Miller, 1998), které jsou v aktuální situaci nejosobnější a rodiny se přímo
týkají. Dle mého názoru se tak jedná o zpřítomňování v prostoru těch osob, které
aktuální formu domova v současnosti utváří a dotváří tak i samotnou identitu jedince.

3.1.1 Případ zpřítomňování druhých o Vánocích

Věcí, která mě zaujala jak z osobního, tak výzkumnického hlediska, byl „expatský
vánoční stromek“. Jednotlivé ozdoby nesly jména členů celé rodiny. Připomínaly tak i
jména těch příbuzných, kteří tráví Vánoce daleko od nich – podobně jako fotografie ve
studii Lindy L. Layne (2000). Kate je nechala udělat na zakázku a každý rok dle potřeby
(nových sňatků, narození dětí) nechává přidělávat nové. Říká, že je to dobré i pro děti,
které při návštěvách Austrálie většinou celou rodinu nevidí a z doby, kdy tam všichni žili,
si je ještě nepamatují. „I think it´s a nice way to keep the whole family in our minds.
Especially for the girls. They don´t remember all of them and we usually don´t see

37

Ať už se jedná o investici ve formě úsilí, času, financí, věcí nebo emocí.
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everybody when we visit over there, because one part of the family lives in Sydney and
the other part in Canberra.“ („Myslím, že je to hezký způsob, jak udržet celou rodinu
v paměti. I pro holky. Ony si nepamatují všechny a když letíme na návštěvu, většinou
nestihneme vidět každého. Zejména proto, že část rodiny bydlí v Sydney a část
v Canbeře“.

Expatský vánoční stromek. Ozdoby nesou jména všech členů rodiny, kteří tráví Vánoce doma
v Austrálii.

Přestože tedy australská rodina nemá mnoho fotografií se členy rodiny
z Austrálie, na Vánoce si připomínají jména každého z nich. Už když stromek zdobili,
probírali s dětmi jednotlivá jména a vzpomínali na příběhy s nimi spojené. To, i kdyby
jen jednou ročně, vede děti k povědomí o tom, kde mají svou rodinu a kdo všechno do
ní patří. Zatímco tedy fotografie v této domácnosti zrcadlí jen okruh rodiny současné,
jiné předměty materiální kultury (v tomto případě vánoční ozdoby), tu zastupují roli
biografických objektů (Mason, 2002) a vyvolávají tak další rodinné vzpomínky, zážitky a
vyprávění.
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3.2 Život tak trochu jinak

„The first coat I ever bought was from Switzerland. I was 36 years old. I never
needed one in Australia“ („První kabát, který jsem si koupil, byl až ve Švýcarsku. Bylo mi
36 let. V Austrálii jsem nikdy žádný nepotřeboval“), řekl mi jednou Alan (Austrálie).
Tento výrok i dosavadní kapitoly poukazují na to, že život v cizí zemi se od toho
v původním prostředí může značně lišit. I proto je třeba upozornit na fakt, že rozhodně
ne každému se tento druh transnacionálního fungování daří (Guarnizo, 1997). Jak jsem
zjistila v mnou zkoumaném terénu, expatský život může často tíhnout k určité dualitě,
zapříčiněné udržováním domovů v obou zemích. Proto tento způsob života zdaleka
nemusí být vhodný pro všechny.
Například Bucknall (1999) uvádí několik charakteristik, které by expat měl mít.
Těmi je například velmi často zdůrazňovaná flexibilita, vnímavost, pochopení pro cizí
kulturu a s tím související tolerance. Transnacionální charakter života expatů se totiž
promítá i do organizace domácností (Guarnizo, 1997) a tyto rodiny žijí zkrátka odlišným
životním stylem. Důvod k tomu však může být prostý: „I think the reason is simple.
People from here live different lives. They have their familes here, so naturally they
spend time with them, but we can not do that“ („Já to vidím tak, že lidé odtud žijí úplně
jiné životy. Oni tu mají svoje rodiny, takže přirozeně tráví čas s nimi. Ale to my
nemůžeme“), říká Camilla (Nový Zéland). Nejspíše proto expatské rodiny drží většinou
pospolu, vzájemně se vyhledávají a utvářejí komunity. Domnívám se, že podobně jako
diaspora mají společné téma, které je často spojené s domovinou (která jak ukazuje
tento případ vzorku, pro ně nemusí být nutně společná, ale spojuje je to, že ji mají
daleko) a má pro ně sentimentální a emotivní význam (Lewellen, 2002).
Život v cizí zemi zasahuje do osobního i pracovního života (Abdul-Ghani, 2012).
To, že se expati stěhují i se svou rodinou, ovlivňuje pak nejen je samotné, ale i členy
jejich rodiny. Všichni pak opouští společný domov, širší rodinu i přátele. A zatímco jeden
z partnerů odchází s jistotou za prací, která je mnohdy posunem v kariéře, druhý
z partnerů (většinou žena) svou původní opouští. Ve většině případů pak matka
nepracuje a je doma s dětmi. Takovýto zásah může vést k částečné změně jejich identit.
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Stanou se z nich ženy v domácnosti, neboli „live-in maids in the household“ v důsledku
transnacionální migrace (Lundström, 2012).

Transnacionální migrace má na muže a ženy odlišný vliv. Sociání pozice pak
ovlivňuje i postavení v nové společnosti. Manželky expatů po celém světě se často
vzdávají své kariéry a ekonomického postavení na úkor péče o rodinu a domácnost
(Arieli, 2007). To potvrzuje i Cohen (1977): „Such lifestyles and living conditions have
been identified as highly similar in different expatriate groups, regardless of where they
live“ („Tento životní styl a podmínky byly identifikovány jako velmi podobné i u
rozličných skupin expatů, nezávisle na tom, kde žili“). Manželky expatů jsou tedy
přesunem často dotlačeny do role matek a pečovatelek o domácnost, přestože mohou
mít vysokoškolský titul a kariéru ve své původní zemi38. Zároveň se tím mohou stát na
manželovi ekonomicky i sociálně závislé (Arieli, 2007)39. Tomuto aspektu expatského
života, který mění rodinné uspořádání a tím i formu domova, proto věnuji následující
kapitoly.

3.2.1 Genderové hledisko: Ženy v roli manželek expatů

Jak uvedla jedna z aktérek ve studii o manželkách expatů v Pekingu (Arieli, 2007),
je to právě žena (manželka a matka), kdo v případě relokace musí začínat od začátku.
Uvádí, že ať už je to v jakékoli zemi, musí vše začít odznova, musí udržovat rodinu a
domov pohromadě, kdy právě v zahraničí je to ještě důležitější. A musí to dělat v zemi,

38

To zachyceno i v genderově zaměřené studii od Lundström (2012): „As a result of their relocation they
had been repositioned in the role of housewives in Singapore and, as such, were economically dependent
on their spouses“ („Výsedkem relokace byly přesunuty do role ženy v dománosti v Singapuru a tak byly
ekonomicky závislé na svých partnerech.)
39
„Relocation entails pressures to support the husbands careers in various ways, interruption of their
working and social life, and increased economic and social dependency.“
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jejímž jazykem se ani nedorozumí40. Genderové strategie neodmyslitelně souvisí se
složitostí ženských pozic jakožto matek a manželek v expatských domácnostech a
mohou se odehrávat v kontextu rasových a třídních vztahů mezi různými skupinami
migrujících žen (Lundström, 201241).
Všechny ze zúčastněných expatek měly děti až ve věku 32 let a více. Všechny
měly v původní zemi vcelku dobré zaměstnání, někdy i významnou kariéru. I přesto
odešly za svými manžely. Do jedné se však shodují, že nad tím příliš nepřemýšlely a
neváhaly. Věděly, že je čeká něco nového a nejspíše i lepšího: „I kind of needed a
change. I worked as a nurse for fifteen years in England, but when we moved for the
first time, to Singapore, I experienced the expat-wife life. I liked it. I had time for myself. I
had time to travel, learn languages, be with friends. It was like a long holiday…[smích].
And after we adopted Poppy and Oscar and moved over here, I just wanted to enjoy the
time with them and take care of them“ („Já jsem asi už tak trochu potřebovala změnu …
Pracovala jsem v Anglii jako zdravotní sestra 15 let. Ale když jsme se přestěhovali
poprvé, do Singapuru, zakusila jsem onen život manželky - expatky. A zalíbilo se mi to.
Měla jsem čas sama pro sebe. Měla jsem čas cestovat, učit se jazyky, být s kamarády.
Bylo to jako dlouhé prázdniny … [smích]. A potom co jsme si adoptovali Poppy a Oscara
a přestěhovali se sem, chtěla jsem si prostě užít času s nimi a starat se o ně“), (Heather,
Anglie, předtím Singapur). Heather tedy potvrzuje, že změnu spojenou s přesunem do
zahraničí přijala a snažila se z ní vytěžit pozitivní přínos, který nabízela. Proces změny a
přijetí role matky v domácnosti jako pozitivní perspektivy na možnost trávení času
s dětmi pozorovala ve svém výzkumu o ženách expatů v Pekingu i Arieli (2007)42.

40

„You come here and your husband has a job, status, support, and everything he needs at work. The
children have school, friends, games, their lives have structure. And the one who is left with nothing and
has to start from scratch is the expat wife, the mother. In every country she has to start all over again (…)
She has to keep the home together, and that is more important abroad, and the harder the environment
the more important it is. To keep the home as a safe place where they can talk about their difficulties and
receive support and love. And she has to do this in a place where she cannot speak, read or understand
the language.“ (Arieli, 2007)
41
„Gender strategies are inherently related to the complexity of women’s positions as mothers and wives
in expatriate households (a term that applied to skilled foreign workers) are being played out in a context
of racialised and classed relations between different groups of migrant women“.
42
„It destroyed my career in the USA. I was director of a shelter for 100 old people. I had to give it all up
for my husband… Now I like being at home with the family, I don’t want to go out to work, I want to stay
home with my daughter. I like the traditional female role.“
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Podobnou situaci pak popisuje I Camilla (Nový Zéland): „It´s nice not to think
about money for a while. When Christopher got this job, I was kind of scared. Scared to
leave everything and everybody, and my job, of course. But then I looked at it as an
opportunity and wanted to get the best out of it… I just thought - if his job means that I
have to leave mine, but still be paid, and we will have enough money for everything,
then why not? Of course I have to deal with other problems now, like getting out of the
house sometimes and meeting new people … But I think we still have a better life here
than over there …“ („Je hezké nemyslet na chvíli na peníze. Když Christopher dostal
tuhle práci, trochu jsem se bála. Bála jsem se toho, že opustím všechno a všechny, i svou
práci, samozřejmě. Ale pak jsem se na to podívala jako příležitost a chtěla jsem z toho
vytěžit to nejlepší … Prostě mě napadlo – pokud jeho práce znamená, že já musím
opustit tu svou a být vlastně stále placená a mít na všechno dostatek peněz, tak proč ne?
Samozřejmě, že se teď musím vypořádat s jinými problémy, jakože někdy se potřebuji
dostat z domu a poznávat nové lidi … Ale pořád si myslím, že tu máme lepší život, než
předtím tam …“). Camilla se tedy taktéž optimisticky snažila z aktuální situace vytěžit to
nejlepší. Uchopila ji jako příležitost a využila toho, co pozice manžela nabízela a přijala
to. I když se musí potýkat s jistými překážkami, které změna přinesla, přesun do
zahraničí vnímá pro svou rodinu jako přísun. Cizina zde představuje zdroj určitého
přilepšení a luxusu (podobně jako popisuje Gardner, 199343) a z toho ve své pozici
vychází i Camilla.
Výhodou onoho expatského života pro manželky, o kterém hovoří Heather i
Camilla, je tedy zejména ekonomický faktor. Firma, která si expaty vyžádá, často platí
velmi dobrý plat nejen jim, ale hradí i ušlou mzdu jejich manželkám (manželům). Dále
většinou finančně zaštiťuje i bydlení. Někdy proplácí i letenky a nezbytná lékařská
vyšetření, či jiné administrativní poplatky spojené se stěhováním. Záleží samozřejmě na
typu společnosti, která expaty najímá. Je jim tedy umožněno vychutnávat si volný čas,
prestiž a privilegovaný životní styl (Arieli, 2007). Tento typ firem ale spojoval všechny
expaty, kteří tvořili můj vzorek. Byli považováni za odborníky a specialisty, které firmy
taktéž dobře zaplatily. Z finančního hlediska byly tedy rodiny, zahrnuté do tohoto
výzkumu, v dobré situaci. To samozřejmě může být ovlivňujícím faktorem v mnoha
43

Gardner se sice zabývala migrací v rámci zcela jiné společenské vrstvy, ale i pro expaty z mého výzkumu
představovala cizina podstatné polepšení si a život v luxusu, který předtím neměli.
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sledovaných oblastech. Mohly si zkrátka opravdu dovolit „better life“, který popisuje i
Isabel (Velká Británie, předtím Rusko):
„We came here straight from Russia. Allistair´s company needed to relocate him
over here and honestly … I was quiet happy about it! We lived there for almost 5 years
and it was alright, but I like it here more. I learned a little bit of russian, as did Sam, but
Switzerland seems more friendly to me. Plus I can work here. I was not allowed to work
over there. It´s still just part-time, but I really missed it. It´s just a better life for all of us!“
(„Stěhovali jsme se sem přímo z Ruska. Společnost, pro kterou Allistair pracuje, ho
potřebovala přeložit sem a upřímně … byla jsem za to docela ráda! Žili jsme tam téměř 5
let a bylo to celkem fajn, ale tady to mám radši. Naučila jsem se tam trochu rusky,
dokonce i Sam44. Ale Švýcarsko mi připadá přátelštější. A navíc tu mohu i pracovat. Tam
jsem nemohla … sice je to pořád jen na částečný úvazek, ale už mi to chybělo. Je to
zkrátka lepší život pro nás pro všechny!“). Isabel tedy uvádí, že je ve Švýcarsku
spokojenější, než byla v Rusku. A to zejména z důvodu, že zde může pracovat. A to, i
když jen na částečný úvazek. Její ambice v profesní oblasti jsou tedy evidentně vyšší než
spokojení se se životem bez profesní realizace.

Jak již bylo uvedeno výše, ženy v roli manželek expatů odcházejících do zahraničí
za posunem v kariéře, svou vlastní kariéru většinou opouštějí a stávají se matkami
v domácnosti. I přesto si většina z nich pořídí tzv. „live-in maid“ ať už pro pomoc s péčí o
děti nebo o domácnost. Ačkoli se to může zdát nelogické, je to často jediný způsob, jak
si zařídit nějaký sociální život. Ať už pak volný čas tráví jakkoli, hlavním důvodem bývá
dostat se z domu a realizovat se i jinde než v domácnosti. To může poukazovat na to, že
takto rozdělené genderové role neberou jako dané, ale snaží se jim přizpůsobit a
přijmout je v dané situaci, která může mít takto daná "feeling rules" neboli citová
pravidla (Hochschild 1979).
Roli zde hraje i to, že expatské rodiny nemají na blízku prarodiče45, kteří běžně
jistou roli chůvy zastávají. Najmout si poté někoho na práci v domácnosti si navíc
z finančního hlediska mohou v zahraničí často dovolit. A to i přesto, že se této myšlence
44
45

Starší syn této rodiny z Anglie.
Často uváděný faktor i ve studii Lundström (2012).
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často zprvu brání. Nejspíše i proto, že se tím dostávají do pozice, která odráží
hierarchické vztahy mezi různými skupinami migrujících žen, vyvolané nerovnými
podmínkami, danými rozdílem mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi46. Na pozice
chův, uklizeček a jiných pracovnic v domácnosti jsou totiž často najímány migrantky
z rozvojových zemí.
Lundström (2012) však upozorňuje, že zaměstnáním pro expatské rodiny si
migrantky z rozvojových zemí často polepší. Jak uvedla jedna z jejích informátorek o
reakci na pokoj, který jí poskytli: “I couldn’t stay one single night in the room where she
lives”, but when she saw it she said – “this looks like paradise” („Já bych nemohla zůstat
jednu jedinou noc v místnosti, kde bydlela“, ale když to uviděla ona, řekla „To vypadá
jako ráj“). Něco podobného mi popisovala o situaci v Singapuru i Heather47. Sami
v Singapuru měli pracovnici v domácnosti, která dříve pracovala pro čínskou rodinu a
nedostala od nich ani svůj pokoj: „She told me that she slept on the floor in the kitchen,
but she was happy with that “ („Řekla mi, že spala v kuchyni na zemi, ale i za to byla
ráda“). To, že expatské rodiny nabízejí poměrné finanční přilepšení48 i lepší pracovní
podmínky49 než rodiny místní50 potvrzuje ve svém výzkumu i Lundström (2012)51. Může
to být samozřejmě odrazem jejich lepší finanční situace, ale podíl na tom může mít i
společná migrantská zkušenost52.

Ze všech uvedených rozhovorů je patrné, že se ženy roli manželek expatů snažily
přijmout co možná nejpozitivněji a využít jí jako příležitosti. Podobné přijetí situace
popisují i informátorky z výzkumu Arieli (2007), které uvádějí, že si v nové zemi musely
46

„ The hierarchical relationship between Swedish migrant women and migrant domestic workers thus
takes shape from the unequal preconditions between industrialised and developing countries in
conjunction with the presence of transnational class divisions in the local Singaporean context, into which
the Swedish and the Filipina women were integrated from very different positions“ (Lundström, 2012).
47
Když jsem zvažovala, že bych se do Číny vrátila jako au pair, abych dodělala původní výzkum, se slzami
v očích mě prosila, ať to nedělám. Nebo ať jdu výhradně jen do expatské rodiny. Její obraz o situaci
pomocnic v domácnosti ze Singapuru byl očividně velmi negativně ovlivněn tím, čeho tam sama byla
svědkem.
48
I pro mne byla pozice au pair pro takovou rodinu dobře placená.
49
I já sama jsem často od dětí slýchala, že nemusím mýt nádobí, že přeci nejsem služka.
50
Bylo mi to potvrzeno v rozhovorech se ženami, které pro zúčastněné expatské rodiny pracovaly jako
uklizečky jednou týdně. Konkrétně jedna byla z Itálie, druhá z Kolumbie a třetí z Mexika. Všechny se
shodly, že expatské rodiny s nimi zacházejí mnohem lépe než místní.
51
„They have even become a little spoiled compared to their former Chinese families“ („Staly se dokonce
trochu rozmazlovanými v porovnání s jejich bývalými čínskými rodinami“), (Lundström, 2012).
52
Více o tomto tématu v kapitole „Expati expatům“.
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zvyknout zejména z toho důvodu, že manžel v ní chtěl zůstat53. Jak upozorňuje i Arieli
(2007), k proměně vnímání situace a jejímu následnému přijetí54 může vést tzv. „deep
play“ neboli práci s emocemi podle Hochschilda (1979), které vede k úspěšné
transformaci pocitů spojených s aktuální situací. V rámci přijetí role matky v domácnosti
tedy v tomto případě mohl opět hrát roli faktor dočasnosti, v tomto případě tedy spíše
ne-dočasnosti. Samotná forma onoho přijetí a uchopení nové situace pak závisela na
aktérkách samotných. Ačkoli všechny zúčastněné rodiny najímaly jednou týdně
pracovnice na úklid, o děti se většina z matek chtěla starat sama. Využívaly tak toho, že
takovou možnost díky finanční situaci měly. Stálou pomoc s péčí o děti55 potřebovala jen
Kate (Austrálie). Ona a Isabel (Velká Británie) byly také jedinými ženami v mém vzorku,
které nebyly „jen“ matkami v domácnosti, ale chtěly se v cizí zemi realizovat i v profesní
oblasti. Jak to ale může vést i k proměně typických expatských genderových rolí bych
chtěla ukázat na případu v následující kapitole.

3.2.1.1 Případ proměny genderových rolí

Přesně si vybavuji den, kdy Alan přišel o své zaměstnání. Tušila jsem, že se něco
děje, ale nevěděla jsem co. Až při večeři jsem se od Alana dozvěděla, že dal vlastně
výpověď. Poté, co se ve firmě změnilo vedení, nechtěl v ní už zůstat. Vše vyvrcholilo
sporem ohledně otázky v jednom z firemních dotazníků: „There was a question in the
HR56 questionnare… The question was: If you had to choose between an angel and a
devil, which one would you choose? The right answer is angel of course, but I don´t think
it should be something used to decide if you will hire somebody or not. Plus, the new
boss doesn´t want to listen to anybody. She won´t discuss anything“ („V dotazníku HR
53

Například informátorka Cindy uvedla: „At the beginning I cried every weekend. I hated it and wanted to
go home. For two years I cried. Now I like it here, I don’t want to go back to the US so quickly. Now I like
living here. Our life is here now… I have to like it, because my husband wants to stay here a long time. So I
have to accept that, so I like it.“
54
Které definuje následujícíma dvěma body: „The following sections will describe some of the main
strategies they use to do it: 1. finding positive meaning, such as heroism, merit, interest and kindness, in
the tasks they perform; 2. creating the women's world of joy.“ (Arieli, 2007).
55
Tedy mne, jako au pair.
56
Zkratka pro Human Resources – neboli oddělení lidských zdrojů.
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oddělení byla otázka o tom: Koho byste si vybrali, anděla nebo ďábla… A správná
odpověď byla samozřejmě anděl. Ale já si zkrátka nemyslím, že by takováto otázka měla
rozhodovat o tom, jestli někoho zaměstnáme, nebo ne… Navíc ta nová šéfka nechce
nikoho poslouchat. Nechce s nikým o ničem diskutovat.“)
Alan tedy ze zaměstnání odešel a byl si jistý, že brzy sežene nové. Zatímco si ho
ale jeho původní firma vyžádala až z Austrálie, ani přes mnohé kontakty a kvalitní
životopis sám nemohl nové místo najít. Ukázalo se, že expatské pozice jsou sice v mnoha
ohledech úžasné, ale také dost pomíjivé. V okamžiku, kdy Alanovi došlo, že nové místo
v Curychu a okolí jen tak nesežene, začal se poohlížet po práci i zpět v domovském
Sydney. To ale zapříčinilo velkou diskusi uvnitř rodiny. Ačkoli se Kate i Alan shodují, že
děti jsou pro návrat zpět v ideálním věku, komplikace představuje především
zaměstnání Kate.
Ta původně v Austrálii pracovala jako bankovní úřednice. Po příchodu do
Švýcarska byla, jako většina příchozích expatek - manželek, matkou v domácnosti. To
však v jejím případě netrvalo dlouho. Využila svého univerzitního vzdělání v oboru
business psychologie a začala nabízet nezávislé konzultace pro jednu nejmenovanou
švýcarskou firmu. Postupně si vypracovala svou pozici na trhu práce a v době, kdy Alan o
své zaměstnání přišel, ona už to své opustit nechtěla: „I worked hard to get where I am
now. It wasn´t easy. It took lots of time, stress and money. But it was worth it. If we
would go back, I would lose all of it. There is no chance I could get such a position over
there. At least not right away.“ („Pracovala jsem tvrdě, abych se dostala tam, kde teď
jsem. Nebylo to lehké, stálo to hodně času, stresu a peněz. Ale vyplatilo se to.
Kdybychom se vrátili, všechno tohle bych ztratila. Není tu moc šancí, že bych získala
takovouhle pozici tam. Alespoň ne dost brzo…“), svěřila se mi jednou Kate57.
Z pohledu genderu se jejich typicky expatské pozice vyměnily. Zatímco Kate se
stala živitelkou domácnosti, Alan se stal otcem v domácnosti. Zatímco ona začala
pracovat ještě více a jezdila často na služební cesty, on zůstával doma a nepřestával
rozesílat životopisy a chodit na pohovory. Pamatuji si, že jsem se bála, abych tím o práci
nepřišla i já sama. Ale byla jsem ujištěna, že z finančního hlediska se pro ně, a tím
57

Stejný postoj při rozhovorech na téma návratu do Austrálie zastávala i při rozhovorech s dalšími lidmi.
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pádem ani pro mě, nic nemění. Alespoň na dalších několik měsíců. I díky tomu jsme byli
schopni pomoci s domácností a dětmi Heather, když musela na dva týdny do nemocnice
na další chemoterapie. Alan zastával mou práci a já se přestěhovala do bytu naproti,
abych mohla na čas zastávat práci za Heather. Dodnes si jasně vybavuji okamžik, kdy
Alan vyšel na chodbu v zástěře špinavé od těsta a volal na Nicka: „Look at me, I became
a housewife!“ („Podívej se na mě, stala ze mě žena v domácnosti“). Ačkoli se tomu smál,
bylo na něm vidět, že ho celá situace nenechává úplně v klidu.
Na příkladu zúčastněných žen můžeme pozorovat tendenci vztahovat se
současně ke dvěma typům hodnot: té feministické, která ženy povzbuzuje k vybudování
kariéry a její přerušení vnímá jako negativní – a tradiční patriarchální, která směřuje
ženy do domácnosti a k péči o rodinu. A i přesto, že v původních zemích mohly tyto ženy
klidně zvládat role obě, relokace je často donutila vzdání se hodnot feministických a
stání se „tradičními“ ženami (Arieli, 2007). Jak uvádí Hochschild (1979), i přes možné
počáteční vnitřní konflikty s daným souhrnem okolností se mohlo nakonec jednat o
přizpůsobování pocitů příslušné situaci, což se v rámci ní jevilo jako nejschůdnější
způsob adaptace.
V případě Isabel a Kate pak ale forma této adaptace byla odlišná. Ty se rozhodly
na feministický rámec své existence zcela nezanevřít. A zatímco Isabel zvolila formu
kompromisu, Kate nadřadila feministickou hodnotu té patriarchální, když se rozhodla
věnovat většinu času své nové kariéře a na práci v domácnosti a částečnou péči o děti si
najmout pomoc. V jejím případě pak došlo k určité proměně genderových rolí, kdy
naopak její manžel Alan musel přijmout roli otce v domácnosti, ve které se ocitl. Práce
s emocemi a vnitřní vypořádání se s danou situací podle Hochschilda (1979) pak byla
otázkou i jeho role. Troufám si ale říct, že právě díky této výměně původních
genderových rolí, mohla nakonec celá rodina ve Švýcarsku zůstat58, což bylo dle mého
názoru hlavním důvodem k vypořádání se s celou situací.

58

Rodina žije ve stejné situaci dodnes. Kate si vybudovala takovou kariéru, že částečně zaměstnává i
Alana, který ale pracuje z domova a zastává i mé původní povinnosti spojené s péčí o děti.

- 55 -

3.2.2 A co na to děti?

Jak bylo již řečeno výše, expati, kteří migrují v rámci tzv. „brain-drain“ migrace
mají často v původní zemi veškeré zázemí, včetně dětí. Ty se poté stěhují do zcela
nového prostředí již v raném věku. Pozitivním faktem je, že život v zahraničí nabízí víc
výhod než nevýhod – vystavuje děti cizím kulturám, jazykům a způsobům nahlížení na
svět a život. Činí je flexibilnějšími a dává jim schopnost více porozumět lidským a
kulturním odlišnostem. To poté i celkově upevňuje rodinné vztahy, protože se naučí si
v cizím prostředí více pomáhat a spoléhat se na sebe navzájem (Hess, Linderman, 2002).
Dualita kultur může ale zapříčinit i určité problémy. Teprve v rodině, místě, které
zprostředkovává vztah mezi jedincem a širší společností (Brettel, 2000), dochází ke
střetu mezi kulturou země původu a kulturou hostitelskou. Děti jsou nositelé kultury své
generace i kultury hostitelské, a proto se většinou stávají i nositeli inovace. A to
zejména, dojde-li k imigraci v raném věku, nebo když se v hostitelské zemi již narodí.
Rodina spíše než komunita, udržovaná jedinci s totožným kulturním zázemím, se pak
stává místem, kde v zájmu řešení vznikajících konfliktů, dochází k vyjednávání a
nacházení cest k usmíření obou kultur (Foner, 1997).
„Paměť minulého“, která funguje jako filtr, skrze nějž je vnímán, zažíván a
utvářen nový život v nové zemi, se tváří v tvář novým hodnotám, kulturním symbolům a
vzorcům chování mění, staré hodnotové systémy, vzorce, symboly jsou pozměněny tak,
aby mohly fungovat v novém prostředí. Neznamená to ale, že dojde k asimilaci,
naprostému přijetí nové kultury, ale utváří se „tradice“ nové, které stojí mezi oběma
póly“ (Glaze, Moynihan, citováno ve Foner, 1997, s. 966). Proto jsou děti, které
dlouhodobě žijí v zahraničí, nazývány dětmi třetí kultury („third culture kids“59), protože
se naučí „přepínat“ tam a zpět mezi svou domácí kulturou a kulturou hostící země
v zahraničí, a často si tak vytvoří svou vlastní „bikulturní“ identitu. Tyto děti mají sklon
k nadprůměrné toleranci a porozumění, i lepšímu všeobecnému přehledu o světě.
Navíc, když se učí nový jazyk již od dětství, často pak mluví plynně, bez znatelného
přízvuku. Díky této mezikulturní zkušenosti, děti expatů mají často schopnost dobře se
59

Termín byl prvně použit již v roce 1963 Useem, který se zabýval studiem zkušeností amerických rodin
žijících v Indii. Zjistil, že mladí lidé si často vytvořili třetí kulturu jakožto výsledek mísení prvků kultury
domova a té hostící (Wilkins, 2013).
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přizpůsobovat novým sociálním situacím, navazují rychleji nové vztahy a dobře vychází i
s dospělými (Hess, Linderman, 2002).
Děti z expatských rodin mají život sice dosti obohacený o zážitky, ale bylo již
zjištěno, že tato zkušenost může později zapříčinit zmatení ohledně vlastních identit60
(Wilkins, 2013). Děti jsou citlivé a stěhování do cizího prostředí je může ovlivnit i
negativně. Často při stěhování musí opustit dosavadní kamarády, které pro ně v určitém
věku mohou znamenat opravdu hodně. Mohou mít i potíže si na cizí kulturu zvyknout
nebo pocit, že do nového prostředí nezapadají. Tomu všemu je samozřejmě nutné
věnovat pozornost a děti v tomto ohledu podpořit. Ze zpětného pohledu to totiž poté
jako dospělí ocení a na zkušenosti z dětství stráveném v zahraničí se dívají pozitivně
(Hess, Linderman, 2002). Jak uvádí Martha Nussbaum (1994), v každém věku by se měl
stimulovat proces světového myšlení, které volá po kosmopolitním vzdělání. Výzkumy
navíc ukazují na vyšší možnosti vzdělání u dětí expatů (Wilkins, 2013).
„So what are you doing to your children by taking them abroad? You´re helping
to make them third culture kids, global Citizen, cross-cultural ambassadors, in short,
exactly the kind of people our troubled world needs. They will never be the same again …
nor would you want them to be“ („Takže co vlastně způsobujete dětem tím, že je berete
s sebou do zahraničí? Pomáháte z nich udělat děti třetí kultury, občany s globální
identitou, mezikulturní ambasádory, zkrátka přesně ten typ lidí, který náš problematický
svět potřebuje. Už nikdy nebudou tím, kým bývaly…a to ani, pokud byste to vy sami
chtěli“, (Hess, Linderman, 2002, str. 83). Přesídlení s rodinami zasahuje do pracovního i
osobního života. Proto psychologie týkající se života expatů neřeší jen expaty samotné,
ale i jejich rodiny a blízké. Obzvláště s dětmi je pak situace jiná (Abdul-Ghani, 2012).
Děti si ale s mnohým poradí a z lecčeho dokážou i vytěžit. Během mého pobytu
ve zkoumaném terénu jsme se s několika rodinami vydali na společný výlet do Francie.
Kromě australské a anglické rodiny, s námi byla i rodina z Jihoafrické republiky. Když
jsme všichni netrpělivě vyčkávali na večeři, děti společně spontánně vymyslely hru:
„Who have ever been to …“ a jmenovaly země, které navštívily ony samy, či o kterých
60

„Children in internationally mobile families can have exciting and enriching lives, but it is now widely
accepted that people who have experienced a mobile expatriate lifestyle during their childhood often
experience confusion over their identities later in life“.
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vědí, že tam byli (třeba i jen služebně) rodiče. Z toho pro mne vyplynulo, jak cestování a
poznávání cizích kultur ovlivňuje i jejich životy. Jak shrnuje Moss (2000), způsob života
expatů je bezpochyby úžasnou výhodou a příležitostí. A bezpochyby ovlivňuje životy
všech zúčastněných.

Děti pak nejenže změní pohled na svět a rozdílné kultury, ale změnit se pro ně
může i vnímání okruhu rodiny a domova. To poměrně názorně ukazuje následující
přepis rozhovoru s Chloé, na téma kde se cítí víc doma a kde by chtěla žít radši:

Ich: „Errinerst du dich an Australien?“ (Já: „Pamatuješ si na Austrálii?“)
Chloé: „Ja, wir waren dort letztes Sommer.“ (Chloé: „Pamatuji, byli jsme tam
minulé léto“.)
Ich: „Und was mit diesem Sommer? Wieder nach Australien?“ (Já: „A co tohle
léto, letíte tam zase?“)
Chloé: „Nein, Mammi hat gesagt, dass es zu viel Geld ist ...“ (Chloé: „Ne, mamka
říkala, že to stojí moc peněz…“)
Ich: „Vermisst du Australien?“ (Já: „Chybí ti Austrálie?“)
Chloé: „Ja, ein bißchen.“ (Chloé: „Trochu ano.“)
Ich: „Und möchtest du lieber in Australien oder in der Schweiz leben?“ (Já: „A
chtěla bys žít radši v Austrálii nebo ve Švýcarsku?“)
Chloé: „Ich weiß nicht. Ich mag Australien, aber ich mag Schweiz auch. Ich mag
beides!“ (Chloé: „Já nevím. Mám ráda Austrálii, ale i Švýcarsko. Mám ráda obě země“).

Rozhovor s Chloé ukazuje, že ona už je dítětem třetí kultury. Mluví oběma
(vlastně třemi61) jazyky a rodinu, domov i kamarády vnímá v obou zemích. Nezdá se, že
by se cítila v jedné z nich doma více, spíše jako by byla doma někde na pomezí mezi
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Anglicky, Hochdeutsch i Switzerdütsch.
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nimi. Jak uvádí Guarnizo (1997), propojením starého a nového domova vzniká nové
sociální pole. Toto pole je nazýváno polem třetí kultury a Chloé v něm tolik nevnímá
mezikulturní rozdíly, je zvyklá stýkat se s dětmi jak ze Švýcarska, tak i z anglicky
mluvících zemí a nevadí jí ani mezi jazyky „přepínat“, jako v rámci „code switching“62
(Myers-Scotten, Ury, 1977), které zahrnuje i střídání mezi dvěma různými jazyky
(Greene, Walker, 2004). Děti třetí kultury navíc bývají více spokojeny samy se sebou,
mají více otevřenou mysl, jsou více aktivní a zvídavé a mají navíc vyšší schopnost
bilinguality63 (in Wilkins, 2013).

Fotografie z výletu do Heidilandu. Děti z australské, britské a švýcarské rodiny
pohromadě.

62

Více o „code-switching“ (neboli praxi přepínání mezi primárním a sekundárním jazykem) v kapitole
„Význam jazyka“.
63
„Third culture kids were more self-confident, had more flexible minds, were more active and curious,
and had a higher bilingual ability.“
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3.3 Nové „rodiny“ aneb expati expatům
Expatské rodiny se mnohdy navzájem vyhledávají a následně stýkají. Tvoří tak
jakési expatské komunity. V těch pak existují poměrně silné sociální vazby, které se poté
podílejí na utváření nových domovů v cizině. Jak tvrdí Gardner (1993), domov se dá
znovuvytvořit kdekoli – a to jak díky tomu, že se v cizině dá koupit většinou již téměř
vše, co známe z domova (Gardner, 1993), tak díky věcem či jídlu (Pokorná, 2009), které
si z domova můžeme přivézt a tím si onu atmosféru domova navodit. Na rekonstituce
domova se ale podílí i lidé v podobné situaci, kteří zde často suplují roli širšího okruhu
rodiny.
Expati se nacházejí v podobné životní situaci, řeší stejné problémy a to lidi často
spojuje. A to i přes to, že by za jiných podmínek třeba neměli ani nic společného. O tom,
hovoří i Kate (Austrálie): „For example, Helen is my „friend“ [naznačuje uvozovky prsty],
but mainly because … [smích] she was the only person I knew here and she was from
Australia, too“ („Například Helen je má „kamarádka“ [naznačuje uvozovky prsty], ale
spíše proto, že … [smích] ona byla jediný člověk, kterého jsem tu znala a byla taky
z Austrálie“). To popisuje ve své knize i expatka Megan Rich (2014): „A funny thing
about living abroad is that what might separate us expats back home brought us closer
together in China“ („Trochu vtipným faktem o životě v zahraničí je to, že to, co by nás asi
jinak rozdělovalo v domácím prostředí, nás přivedlo dohromady v Číně“).
Můj výzkum ukazuje, že když expati nemohou trávit čas se svými rodinami, které
jsou mnohdy na jiném kontinentu, tráví tento čas pospolu. Pořádají společné večeře,
obědy, pikniky, narozeninové oslavy a „play-dates“64 pro děti. Jejich sociabilita však sahá
mnohdy ještě dále. Po dobu mého pobytu ve Švýcarsku jsem zažila situace, jako bylo
úmrtí v rodině nebo vážná nemoc a hospitalizace člena rodiny v nemocnici. Zaujalo mne,

64

„Play-dates“ fungují někde v zahraničí tak trochu jako náhražka školních klubů a jiných volnočasových
zařízení pro děti když skončí škola a rodiče ještě nejsou doma z práce. Děti se tak scházejí po škole vždy u
jednoho ze spolužáků, který má doma někoho z dospělých, takže každé odpoledne to bývá u někoho
jiného. Společně si pak hrají, dělají úkoly a někdy i zůstávají na večeři.
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jak se ve všech těchto situacích zachovaly okolní rodiny. Vždy se všichni snažili navzájem
pomoci, jak jen to bylo možné. „Paměť domova se nesoustředí jen kolem obrazů míst,
ale i obrazů konkrétních činností,“ píše Joelle Bahloul (1996, s. 136) – takovou činností
může být ochota si v rámci rodinného kruhu pomáhat, což se v případě expatských rodin
projevilo v mnohých situacích. Jedním z projevů sociální solidarity byla například
následující smutná událost spojená s úmrtím Alalanova otce:
Když se Alan s Kate vraceli z pohřbu v Austrálii, Heather mi přišla pomoci každý
den. I ostatní se mi nabízeli s pomocí. V den jejich návratu Heather nakoupila suroviny a
pomohla mi připravit společnou večeři. Troufám si říct, že neočekávala nic na oplátku,
udělala to zkrátka, protože chtěla pomoci. A to i přesto, že já sama jsem byla placená za
to, abych to udělala. Když zanedlouho poté zjistila, že trpí rakovinou, ostatní neváhali
pomoci pro změnu jí. Přestože část členů její rodiny přijela na nějakou dobu z Anglie,
aby je podpořili, zapojili se i ostatní expatské rodiny. Kurnia65 (Anglie) připravovala a
dovážela jídlo k zamrazení pro celou rodinu. S Katie66 a Isabel (také z Anglie) se střídaly
v péči o děti, připravovaly a dovážely jídlo, pomáhaly s nákupy. Doprovázely ji i k lékaři
a byly svědky mnoha slz. Všichni blízcí expati se spojili i v rámci vytváření knihy dopisů,
jež měla Heather podpořit v boji se zákeřnou nemocí. Pomáhali i zcela noví sousedé
z Kuby. A to vše zatímco letití švýcarští sousedé ze stejného domu o nemoci většinou ani
nevěděli, nebo se třeba jen sem tam zeptali, jak se Heather daří. Expati zkrátka projevili
velkou dávku sociální solidarity, v rámci své „enviromentální bubliny67“ (Cohen, 1977).

65

Expatka z jiné rodiny, která do výzkumu sice zapojena nebyla, ale tím, že byla rodinám blízká se v rámci
pomoci Hetaher zapojovala také.
66
Katie byla členem další expatské rodiny z Anglie, která byla zúčastněným rodinám blízká a do sítě
podpory se aktivně zapojovala.
67
„Enviromental bubble“ dle Cohena (1977).
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Jsem toho názoru, že sociální solidarita a
„environmentální bublina“ (Cohen, 1977) zde
nahrazují i pomyslný kruh rodiny, jehož nejbližší
členové žijí v případě expatů daleko. I v případě
dětí se pak v rámci takového soužití může
rodinný okruh pomyslně rozšířit i na nepříbuzné
členy rodiny. Příkladem byl zážitek s šestiletou
Isabelle (Austrálie). Po víkendu, kdy se přijeli
podívat bývalí sousedé Archie a Stephan, sepsala
Isabelle seznam68, o kterém mi řekla: „Das ist
meine Familie! Chloé, du, ich, Mommy, Daddy,
Archie und Stephan … ich liebe euch alle! Und ich vermisse Archie und Stephan!“ („To je
moje rodina! Chloé, ty, já, maminka, tatínek, Archie a Stephan … mám vás všechny moc
ráda! A chybí mi Archie a Stephan“). Zeptala jsem se jí, jestli jí tam někdo nechybí69,
odpověděla: „Poppy und Oscar. Und Heather. Und viele Leute … aber das ist okey, das ist
nur für dieses Wochenende…!“ („Poppy a Oscar70. A Heather. A spousta dalších lidí … ale
to nevadí, to bylo jen za tenhle víkend“). Pamatuji si, jak mě to rozesmálo a zároveň
dojalo. Nejen samotný fakt, že mě považuje za rodinu, ale i to, jak flexibilní hranice pro
ni rodina vlastně má. Na to, že komunity a prostředí kolem expatů jsou z hlediska
společenských věd hodné hlubšího zkoumání, upozorňovali již Harvey a Kiessling (2004),
protože tráví čas bezprostředně a výhradně v expatských komunitách, které Cohen
(1977) označuje právě za environmentální bublinu.
Takto poměrně uzavřené sociální prostředí, o kterém pojednává Cohen (1977),
jsem pozorovala i v Číně, a to mezi českými expaty, kteří drželi úzce pospolu. Ve
švýcarském terénu tato „bublina“71 zahrnovala expaty ze všech zemí, především ale
anglicky mluvících. Na to, že expati drží pohromadě a tvoří si v nových zemích mezi
sebou zvláštní vazby, může mít, kromě společně sdílené situace, samozřejmě vliv i
postoj k cizincům v dané zemi nebo jazyková bariéra. Co se týče Švýcarska, tak mi

68

Přiložený na následující fotografii.
A na mysli jsem měla třeba babičku a dědečka nebo jiné příbuzné v Austrálii.
70
Děti z expatské rodiny z bytu naproti.
71
„Enviromental bubble“ dle Cohena (1977).
69
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Katharina (Švýcarsko)72 vysvětlila, že se ohledně pohledu na cizince vlastně politicky dělí
na dvě části. Na příznivce levicové strany SVP, kteří jsou většinou z vesnic, hor a
okrajových částí – takže dle jejích slov s cizinci do styku ani moc nepřicházejí, ale nemají
je rádi především kvůli zabírání pracovních míst. Důvodem může být i jejich
kosmopolitní identita postrádající substanci, o které hovoří Waldron (2002). Druhá
polovina je pak podle ní většinou právě z velkých měst, kde se lidé s cizinci běžně stýkají,
pracují a žijí s nimi – právě těmto lidem prý cizinci naopak nevadí a tvrdí, že
multikulturalismus dělá zemi zajímavou. Ona sama v rozhovoru uvedla, že tím, že žije
v domě plném cizinců, přijde jí střet kultur spíše zajímavý. Navíc si myslí, že je to dobré i
pro děti, protože i její dcera Yara se chce učit anglicky díky tomu, že spousta jejích
spolužáků anglicky umí.
Tento rozhovor mi nejen přiblížil aktuální situaci ve Švýcarsku, ale opět podpořil
fakt, že lidé, kteří spolu žijí a sdílejí podobné životní situace, jsou si bližší a více ochotní si
navzájem pomáhat. „Living together makes strangers familiar and hence more like kin,
who are automatically familiar by virtue of being family.“ („Společný život sbližuje i
cizince, stávají se něčím jako příbuznými, kteří jsou si blízcí tím, že tvoří rodinu“), (AbuLuGhod, 1999, str. 65). I to, co by jedince jinak rozdělovalo, je ve společně sdílených
situacích naopak spojuje (Rich, 2014). Tím, že řeší stejné problémy a životní komplikace,
dokážou nakonec porozumět i sobě navzájem a případně se i navzájem podpořit a
pomáhat si.

72

„Weisst du, wir sind eigentlich die einzige Schweizer Familie in dem ganzen Haus. Wir haben dort eine
italienische Familie, auch jemanden aus Spanien – und es ist irgendwie…so...interessant, die Kulturen
kennen zu lernen, ihre Küche zu riechen und eigentlich auch die temperamente Streite zu hören [smích].
Und ich denke, dass es auch gut für die Kinder ist, weil weisst du, Yara hat so viele Freunde die englisch
sprechen, dass sie es auch lernen will! Sie fragt schon jetzt immer, was bedeutet das und was bedeutet
das….“. („Víš, my jsme vlastně jediná švýcarská rodina u nás v domě. Máme tam jednu italskou rodinu,
pak také někoho ze Španělska – a je to…tak nějak…zajímavé, poznávat cizí kultury, cítit vůně z jejich
kuchyní a vlastně i poslouchat ony temperamentní hádky [smích]. A také si myslím, že je to dobré i pro
děti, protože víš, Yara má tolik kamarádů mluvících anglicky, že se to chce naučit taky! Už teď se vždycky
ptá, co znamená to či ono… „).
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3.4 Význam jazyka

Švýcarsko má tři úřední jazyky – němčinu, francouzštinu a italštinu. Přesto
většina Švýcarů používá angličtinu doma, v práci či ve škole. Takzvaná „swinglish“ tak
usnadňuje adaptaci mnoha expatům. Tato anglicky mluvící komunita ve Švýcarsku
zakládá například americké a kanadské firmy, anglické školy a kluby (Maycock, 2003).
Jak uvedla Katharina73: „…Ich denke es ist auch gut für die Kinder, weil weisst du, Yara
hat so viele Freunde die englisch sprechen, dass sie es auch lernen will! Sie fragt schon
jetzt immer, was bedeutet das und was bedeutet das….“. („A také si myslím, že je to
dobré i pro děti, protože víš, Yara má tolik kamarádů mluvících anglicky, že se to chce
naučit taky! Už teď se vždycky ptá, co znamená to či ono… „).

Nápis, který tvořily děti ze základní školy v Erlenbachu. Nikoli německé „Mitarbeit“,
ale výstižné anglické slovo „Teamwork“.

Přesto však domluvit se anglicky, zvláště v menších městech, není vždy
samozřejmostí. Své o tom ví i Kate (Austrálie), která se z důvodu jazykové bariéry
setkala s neochotou i ze strany úřadů a policie. Potom, co byla napadena psem při svém
ranním běhu, ji na policii odbyli s tím, že když je Američanka, tak určitě peníze na

73

Viz předchozí kapitola.
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ošetření má. „I was shocked. I told them I am Australian and asked what´s the matter“
(„Byla jsem v šoku. Řekla jsem jim, že jsem Australanka, a cože na tom vlastně záleží“)74.
Kate německy příliš neuměla. Zejména z toho důvodu, že němčinu pro svou práci
nepotřebovala. Dokonce i Švýcaři z okolí mluvili s expatskými rodinami anglicky, což
může být dáno dominantním postavením angličtiny a souviset tak s jazykovou ideologií
(Wolff, 1958). Přesto nakonec i Kate začala navštěvovat intenzivní kurzy němčiny. A to i
přesto, že tvrdila: „Everybody speaks english…“ (každý přeci mluví anglicky). Učení se
jazyku hostitelské země a snaha o jeho používání je však určitým znakem solidarity
(Greene, Walker, 2004) a mnohdy i nutným faktorem pro úspěšnou adaptaci v rámci ní
(Hess, Linderman, 2002).

Později jsem zjistila, že na kurzy němčiny chodí i Alan, Heather a Isabel. Tím, že
ale němčinu nepotřebují ani doma ani v práci, není pro ně její používání snadné. Kate se
sice snaží zapojovat němčinu co nejčastěji, ale sama říká, že je pro ni těžké vyjádřit svůj
názor v cizím jazyce: „Sometimes it´s so hard when I want to say something and I don´t
know how! So I don´t say anything. But you know what, I´m not like that. I´m an
extrovert, and I want to talk with people!“ (Někdy je tak těžké něco říct a já ani nevím
jak, tak radši neřeknu nic. Jenže víš co, já taková nejsem – já jsem extrovert, já chci
s lidmi mluvit!) Jazyková bariéra tedy do jisté míry modifikuje její identitu z extroverta
na introverta a ona tak nemůže být sama sebou. Podobnou problematiku odkazující na
materialitu slov popisují v případové studii i Moser a Law (1998), kde aktérka Liv
nemůže kvůli svému postižení mluvit tak, aby jí bylo rozuměno, což jí způsobuje
bolestný pocit méněcennosti.
Není však pochyb, že zejména pro děti je ona jazyková dualita z větší části více
než přínosná (Moss, 2000). Zatímco ve škole mezi sebou hovoří tzv. Switzerdütsch,
neboli švýcarskou němčinou, učí se Hochdeutsch (spisovnou němčinu). Expatské děti,
pak navíc doma hovoří ještě svým mateřským jazykem. Ve finále pak vlastně hovoří
třemi jazyky. A většinou nemají příliš problém mezi jazyky „přepínat“. To, že se děti

74

Já osobně jsem se ve Švýcarsku nesetkala s žádným problémem, kvůli tomu, že bych byla cizinka.
Naopak spíše s vřelostí, ochotou kdykoli pomoci a poradit. Je pravda, že většinu zdejších lidí překvapila má
němčina a ocenili ji. A to i přes to, že mluvím jen Hochdeutsch, která se od zdejší Schwizerdütsch výrazně
liší. Vždy se snažili mi nějakým způsobem vyjít vstříc.

- 65 -

naučí přepínat mezi jazykem užívaným doma a tím ve škole, potvrzují i Rebecca Wheeler
a Rachel Swords (2001)75. Pamatuji si, kdy mě to zprvu až fascinovalo. Seděli jsme
společně u večeře, a zatímco se mnou musely děti mluvit jen německy, s rodiči to bylo
vždy v angličtině. Chloé ale neměla sebemenší problém mi něco říkat v němčině a
vzápětí odpovídat rodičům anglicky. Jak uvádí Wheeler a Swords (2001), v rámci „codeswitching“ pak děti vědí jak vybrat daný jazyk v daném kontextu.
Trochu jsem jí i záviděla, protože když přijela na návštěvu její babička Bronwyn,
která německy neuměla, chtěla jsem vše (jí i sobě) usnadnit a mluvila s Chloé anglicky,
především aby i Bronwyn rozuměla. Dodnes si vybavuji, jak se na mě Chloé dívala se
slovy: „Warum sprichst du in English mit mir?“ („Proč se mnou mluvíš anglicky?“) Řekla
jsem jí, že jsem chtěla, aby nám babička taky rozuměla. „Du musst mit mir nur Deutsch
sprechen, sonst würde ich es vergessen“ („Musíš se mnou mluvit jenom německy, jinak
bych to zapomněla“), odpověděla bez váhání s tak trochu ustrašeným výrazem. To
potvrzuje teorii popisující „code-switching“76 jako strategii vyjednávání síly pro jejího
uživatele (Greene, Walker, 2004).
I když to bylo třeba jen tím, co děti slýchaly od rodičů, většinou se snažily dle
situace používat všechny tři jazyky. Některé i v rámci nezaostávání v jazyce mateřském,
navštěvovaly i jazykové kurzy angličtiny. V tomto případě to byla angličtina, na kterou
jednou týdně společně docházeli Sam, Pete, Oscar, Chloé, Isabelle a Poppy. V úrovni
jazykových dovedností se děti samozřejmě dost lišily. Hrál v tom roli jak věk, tak i délka
pobytu ve Švýcarsku, ale i intenzita s jakou jazyky používaly. Například Chloé s Isabelle
neměly ani s jedním z jazyků příliš velké problémy. Sice si pamatuji, jak se mnou ze
začátku Isabelle nechtěla mluvit skoro vůbec, protože se bála, že to v „Hochdeutsch“
nezvládne. Původní chůva byla totiž rodilá Švýcarka a mluvila s nimi převážně
Switzerdütsch, kterou znaly i ze školky. Isabelle ale překonala svůj stud a obavy se
ukázaly jako zbytečné. Například Poppy s Oscarem už na tom s němčinou tak dobře
nebyli, protože zatím oba chodili jen do školky, kde se převážně mluvilo jen
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„Knowing this, children learn to code-switch between the language of the home and the language of
the school as appropriate to the time, place, audience, and communicative purpose.” „When an educator
prepares a student to code-switch, the student becomes explicitly aware of how to select the appropriate
language to use in the given context.“
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Praxe přelínání mezi primárním a sekundárním jazykem.
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„Switzerdütsch“, takže s „Hochdeutsch“ do styku moc nepřišli. Kvůli tomu jim ale i
hrozilo odložení zápisu do první třídy77. Pamatuji si, jak za mnou proto Heather přišla a
prosila mne, abych na ně opravdu mluvila jen německy a dohlídla, aby se anglicky
nebavili ani s Chloé a Isabelle. Pak jsem dokonce i od nich během hraní slýchala věty
typu: „Oscar!! Sag´ es auf Deutsch!! Deine Mama hat gesagt wir dürfen nicht auf English
sprechen…“ („Oscare, řekni to německy. Tvoje maminka říkala, že nesmíme mluvit
anglicky“). Je ale samozřejmé, že do doby, než nastoupili do školy, kde se naučí
v Hochdeutsch číst a psát, angličtina a odposlouchaná Switzerdütsch pro ně byla
přirozenou komunikační cestou. Podobně jako ukazuje fotografie přání, které mi Poppy
a Oscar napsali v angličtině, ačkoli se mnou měli mluvit pouze německy. Roli v tom hrál i
fakt, že jim se psaním pomáhal jejich otec Nick, který německy taktéž moc neumí.

Přání, které mi napsali Oscar a Poppy, když jsem od nich po dvou týdnech odcházela (zpět do
bytu naproti). Ačkoli se mnou měli mluvit německy, bylo v angličtině. Roli v tom hrál i fakt, že
se psaním jim pomáhal tatínek Nick, který německy také příliš neuměl.

Podobný problém měli i Sam a Pete, děti z anglické rodiny, která předtím žila
v Moskvě. Zatímco mladší Pete měl obdobný problém jako Oscar, Poppy či Isabelle, kteří
díky svému věku nepřišli s Hochdeutsch příliš do styku – Sam byl ovlivněn i tím, že po
svém narození v Anglii žil 5 let v ruském prostředí a do Švýcarska přišel až jako šestiletý.
Ačkoli němčinu musel používat ve škole, činila mu problém. Proto kromě kurzů
77

Protože nebyly v mezinárodních školách, nebyl na jejich jazykovou bariéru brán tolik ohled. Podobně
jako popisuje Wilkins (2013).
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angličtiny docházel i na intenzivní kurzy němčiny. Podobně jako Heather, i jeho matku
Isabel mrzelo, že nemůže sama pomoci: „I feel so bad, you know … My german is not
good enough to help him. I don´t want to stress him, but he might be in trouble at
school because of it. His teacher already told me that we have to do something about
this“ („Víš, já se kvůli tomu cítím tak špatně … Moje němčina není dost dobrá na to,
abych mu pomohla. A já ho nechci stresovat, ale mohl by kvůli tomu mít problémy ve
škole. Jeho učitelka už mi říkala, že s tím musíme něco udělat“). Heather i Isabel očividně
opravdu usilovaly o to, aby se jejich děti v němčině zlepšily. Později se ukázalo, že
hlavním motivačním faktorem pro to mohl být fakt, že chtěly ve Švýcarsku zůstat. A
naučení jazyka bylo klíčové pro udržení dětí v tamní škole, protože nebyly v žádné
mezinárodní, která by na jejich jazykové omezení brala přílišné ohledy (Wilkins, 2013).

Podobně jako v případě vybavení bytů, se od ostatních rodin odkláněla rodina
z New Yorku, i v rámci jazykového aspektu. Jejich dcery, Wren a Daisy, nemluvily
německy téměř vůbec. Podstatný rozdíl byl však v tom, že dívky z americké rodiny
nechodily do švýcarské, ale do anglické školky. Byla to také jediná expatská rodina, která
nepožadovala, abych s jejich dětmi mluvila německy. Starší Wren sice nějaký čas ve
švýcarské školce byla, ale pak ji přesunuli do anglické. Během večerů s nimi jsem si ale
všimla, že nejspíše díky tomu reagují na fakt, že někdo nemluví jejich jazykem, dost
odlišně. Zatímco ostatní děti se mi vždy snažily vše vysvětlit a názorně ukázat, Daisy i
Wren reagovaly na stejnou situaci jinak. Smály se a nerozuměly faktu, že někdo jejich
jazyk zcela neovládá. Wren se sice snažila vzpomenout si na některá německá slovíčka,
která jsem jí překládala, ale angličtina se jí přirozeně jevila jako jednodušší a
samozřejmá. Když jsme si společně pouštěli film a ony si mohly zvolit jazyk, zatímco
Chloé a Isabelle by volily němčinu, pro Wren a Daisy byla angličtina jasná volba. Nedalo
mi to a zavedla jsem na toto téma hovor s Mayou:
Me: „So… are Wren and Daisy not in a german Kindergarten?“ (Já: „Takže …
Wren a Daisy nejsou v německé školce?“)
Maya: „No…Wren was in a german one last year, but we moved her to an english
one with Daisy. She didn´t like it there anyway.“ (Maya: „Ne … Wren byla v německé
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školce loni, ale potom jsme ji přesunuli do anglické … s Daisy. Ona to tam beztak neměla
ráda.“)
Me: „But don´t you want them to learn german?“ (Já: „A ty nechceš, aby se
naučily německy?“)
Maya: „I don´t want to stress them. I want them to be happy. If they would like
to learn german one day, I can always move them to a german class. But you know,
Peter can be relocated back to New York again and we will have to go back.“ (Maya: „Já
je nechci stresovat. Chci, aby byly šťastné. Když se budou chtít jednoho dne učit
německy, můžu je přesunout do německé třídy. Ale víš … Petera mohou zase přesunout
zpátky do New Yorku a my se budeme muset vrátit.“)

Vliv faktoru dočasnosti se v tomto případě opět potvrdil. Fakt, že americká
rodina neměla jistotu, zda ve Švýcarsku zůstane, hrál v tomto případě podstatnou roli. I
z toho důvodu Maya nechtěla děti zbytečně stresovat cizím jazykem, na jehož učení by
možná nemusely mít dostatek času a nejspíš by, z jejího pohledu, nemělo ani význam. A
to ani přest to, že dle vzkumů jazyková aktivita umožňuje i lepší životní uplatnění
(Wilkins, 2013). Domnívám se, že v rámci toho, co v rozhovorech vypověděli Peter i
Maya, chtěli pro své děti jen klidný a šťastný domov. Dle materiálních a sociálních
praktik však bylo patrné, že tento domov ještě nemusí považovat za ten, který bude mít
trvání.

3.5 Chuť domova

Symboly produkované stylizovanými a ritualizovanými činnostmi definují skupinu
a jsou nositely významů. Zároveň vyvolávají emoce a pobízejí k akci. Objektifikují tak
vztah mezi individuem a skupinou, a umožní jedinci identifikovat jak sama sebe se
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skupinou, tak i skupiny mezi sebou. Jednou z těchto stylizovaných činností produkujících
symboly jsou i stravovací vzorce (Pokorná, 2009). Mají moc utvářet pocit skupinové
sounáležitosti, koheze a druhu příbuzenství (Kalčik, 1985). Každý akt společného jídla,
které může mít symbolický význam, je pak určitým stvrzováním sounáležitosti ke
skupině a zároveň posilováním vazeb uvnitř ní (a zároveň i jejích hodnot), které tyto
symboly ztělesňují. V průběhu mého pobytu v terénu jsem i já u všech expatských rodin
pozorovala každodenní společné rodinné večeře, které i dle mého názoru pomáhaly
rodinu stmelovat a udržovat pohromadě. Kromě nich to ale byly i večeře společné,
expatské, o kterých bych se ráda více zmínila ještě později.
Být doma daleko od domova nemusí být vždy jednoduché. K přemostění kulturní
propasti a navození pocitů domova pomáhá i dostupnost importovaných potravin:
„Taste of America ensures that expats have their Aunt Jemima pancakes, Jello pudding,
and Reese's peanut butter cups when even the most delectable Swiss cuisine fails to
dispel cravings for home“ (Taste of America zajišťuje, aby expati měli své palačinky Aunt
Jemima, Jello puding, i čokoládové košíčky Reese s burákovým máslem pro případ kdy, i
vybraná švýcarská kuchyně, zklame jejich touhy po domově), (Maycock, 2003).
Jídlo je tedy v rámci utváření domova a vyvolávání vzpomínek podstatným
faktorem. Vařit známá jídla z pobytu v zahraničí se doporučuje i po návratu domů,
protože to oživuje vzpomínky na společné rodinné zážitky („Cook familiar foods from
your stay abroad. Cherish the memories of your family adventure“ – „Vařit známá jídla
z pobytu v zahraničí“, Hess, Linderman, 2002, str. 127). I pouhé vyprávění o jídle je
pamětí skupiny, která představuje ztracený domov, utváří symbolický prostor a čas
vykořeněné skupiny, od které tato skupina odvozuje svůj původ, představuje její kořeny
(Bahloul, 1996).
Vhodným příkladem byla v mém vzorku Heather a Maria, které adoptovaly své
děti v Singapuru. Všechny tři děti měly v pokojích dekorace i knížky přímo odtamtud.
Kromě toho obě matky sem tam připravovaly i asijská jídla. Heather mi k tomu tenkrát
řekla: „I want them to know where are they from. I want to take them back to see
Singapore to know their home country … And I am cooking asian food because I like it
and it reminds me and my family of our life over there…“ („Já chci, aby věděly, odkud
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pocházejí. Chci je vzít zpět do Singapuru, aby viděly a poznaly svou domovskou zemi…“).
Podobného názoru je i Maria, která je navíc ráda, že ve Švýcarsku potkali někoho
s podobným životním příběhem: „I am glad that our kids became friends. They have the
same roots and very similar life stories. Maybe one day they can go to see Singapore
together!“. („Jsem vděčná za to, že se naše děti skamarádily. Mají stejné kořeny a hodně
podobné životní příběhy. Třeba se jednou podívají do Singapuru společně … “). Heather I
Maria se tedy snaží jídlem, vyprávěním a sociálními praktikami obraz původního
domova v paměti dětí udržovat (Bahloul, 1996).

Klokani ve Švýcarsku?
Například Alanovi ale ve Švýcarsku chybělo klokaní maso. Zjistil ale, že je mu
nejpodobnější konina, takže začal dělat koňské steaky. Jíst koně mi nepřišlo zrovna
nejběžnější, vybavuji si, jak jsem se ho hned ptala jak to chutná. „It is halfway between
beef and roo, and arguably better than both. Redder and less fatty than beef. A darker,
more tender meat but best not to cook it too long.“ („Jako něco mezi hovězím a
klokaním masem, ale rozhodně lepší než obojí. Červenější a méně tučné než hovězí.
Tmavší a jemnější maso, ale nejlepší je když ho nevaříš moc dlouho.“), odpověděl. Ptala
jsem se ho, proč potřebuje zrovna něco podobného tomu klokanímu, když přece mají i
hovězí, vepřové a kuře. Odpověděl s humorem: „Because people always want what they
cannot have? (smích) … No, I am a gourmand, as you know…(smích)… I love cooking and
good food. And roo78 meat is just so good.“ („Protože lidé vždy chtějí to, co nemohou
mít? (smích) …Ne, já jsem labužník, to víš, ne? (smích) … Miluji vaření a dobré jídlo a
klokaní maso je zkrátka tak dobré.“)

78

Zkratka pro „Kangaroo“
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Alanem připravený koňský steak, který mu nejvíce připomíná tolik postrádané klokaní
maso.

Zeptala jsem se, jestli je nějaké australské jídlo, které mu vyloženě chybí.
Odpověděl: „Except of kangoree meat? [smích] …

All Aussies79 love and need

Vegemite80. We always bring it with us from Australia and I think you can even buy it
here …“. („Kromě klokaního masa? [smích] … Všichni Australani milují a potřebují
Vegemite. My si ho vždycky přivážíme s sebou z Austrálie a myslím, že se dá koupit i
tady.“).
Na rozdíl od běžně nedostupného klokaního masa, jsou typické potraviny pro
určité země, jak popisuje i Maycock (2003), běžně dostupné. Díky tomu se i expati
mohou v cizích zemích cítit blíže domovu a udržovat vzpomínky na něj prostřednictvím
jídla (Pokorná, 2009). Heather a Maria mohou díky dostupnosti potravin (Maycock,
2003) připravovat asijská jídla i ve Švýcarsku, a připomenout tak sobě i dětem jejich
rodný Singapur. Alan se snaží vynahradit si chuť klokaního masa, které se v Evropě
běžně sehnat nedá. Úplně se ho ale vzdát nechtěl, tak si alespoň našel druh masa, které
bylo tomu klokanímu podobné. Ačkoli přímo nehovoří o tom, že by v něm vyvolávalo
vzpomínky na domov, dá se předpokládat, že určitý vztah k domovu se k tomuto druhu
79

Slangově Australané.
Vegemite je tmavě hnědá australská pomazánka, která obsahuje převážně kvasnicový extrakt.
Vegemite je obdobou Marmite, která je oblíbená ve Velké Británii, na Novém Zélandu a v Jižní Africe.
80
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jídla váže. Podobně jako popisuje Pokorná (2009), klokaní maso se v tomto případě zdá
být objektem, které nese minulost a vyvolává vzpomínky na to, co bylo v rámci opuštění
domova ztraceno.
Jak jsem naznačila již v úvodu této kapitoly, kromě pouze rodinných večeří zde
byly i večeře společné, expatské. Konaly se, až na velmi ojedinělé výjimky, každý pátek.
Scházely se většinou tři až čtyři rodiny81 a místo se obměňovalo, často bylo u jiné
z rodin. Přezdívalo se jim „pizza night82“, čímž byly oblíbené především u dětí. Pizzu ale
jedly jen ony. Dospělí přinášeli nejrůznější proslulé švýcarské sýry, čerstvé ovoce,
celozrnné pečivo, kvalitní prosciutto a neodmyslitelnou součástí bylo i víno. Na každou
páteční večeři jsem byla pozvána jako host a zatímco se děti dívaly na film, který byl
součástí každého pátečního programu, s jejich rodiči jsme seděli společně u stolu a
probírali nejrůznější témata. Nebyly to večeře s jídlem, které by odkazovalo na původní
domovinu83, nejspíše i proto, že ta nebyla všem zúčastněným společná. Servírovalo se
ale především švýcarské jídlo, především to nejlepší, jaké hostitelská země nabízela. Jak
se při jedné z večeří nechala slyšet Kate: „ I think that swiss food is really good and high
in quality! Swiss people watch what they eat and they make sure it´s good for them. It´s
mostly healthy and I like it“ („Myslím si, že švýcarské jídlo je opravdu dobré a především
kvalitní! Švýcaři si hlídají, co jedí a dávají si pozor na to, aby to pro ně bylo dobré.
Většinou jsou jejich jídla zdravá a to se mi líbí“). Kate později uvedla, že po příchodu do
Švýcarska se jí zdejší stravovací návyky zalíbily natolik, že zcela změnila svůj životní styl,
zbavila se velké nadváhy a zároveň chtěla, aby zdravě žily i její děti84.
Ačkoli mohlo jít jen o její osobní preference, situaci do velké míry hodnotím jako
její způsob adaptace v daném prostředí. Švýcarským dětem totiž není (alespoň
v Erlenbachu) vlastní, mít ke svačinám nezdravé bagety a čokoládové tyčinky, mívají sýry
a jogurty s ovocem, a velké množství zeleniny85. „Pizza nights“ tedy ukazují, že nejenže
expati upevňují své vztahy, a aktem společného jídla vyjadřují svou sounáležitost (v
81

Většinou to byla rodina z Austrálie, obě britské rodiny a často i rodina z Jihoafrické republiky a Nového
Zélandu.
82
„Večery s pizzou“
83
Jako pozorovala ve svém výzkumném terénu Pokorná (2009).
84
Hned po příjezdu k nim mě upozorňovala, že se celá rodina snaží žít zdravě a žádala mě, abych ke
každému jídlu připravila v nějaké formě i zeleninu a omezila přílohy. Děti běžně nedostávaly sladkosti a
jako dezert býval pravidelně jogurt, případně ovoce.
85
Uvedla v jednom z rozhovorů Heather.
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tomto případě ke své komunitě expatů), ale zároveň se v rámci zvoleného jídla adaptují
na stravovací návyky své hostitelské země. Svým dětem ale, skrze servírování jejich
oblíbeného jídla86 a promítání filmu v angličtině, umožňují udržování určitého kontaktu
s původní domovinou (podobně jako popisuje Pokorná, 2009).

3.6 K tématu návratů

„Domov je výchozím bodem jakékoli cesty, i té v životě jedince největší, cesty
životní. Prvním domovem, ze kterého se na tuto cestu vydáváme a který formuje veškeré
další představy domova, je domov jako rodný dům, domov utvářený nejužším kruhem
rodiny. Jako místo výchozí je to také místo, do kterého se celý život vracíme“ (Pokorná,
2009). Být expatem nemusí být zcela jednoduché a mnohé problémy, jimž dominuje
právě ona dualita značená hranicí mezi domovinou a zahraničím, bývají překonávány
konceptem dočasnosti (Szaló, 2000). Jak poukazuje v definici expatů Zilber (2009),
expatský život může být jen dočasný a většinou se rodiny vrací zpět do své domoviny. I
Guarnizo (1997) ovšem upozorňuje, že návrat do vlasti nemusí být zrovna ideální a
mnohdy způsobuje spíše drastické změny v životě.
Návrat zpět do původního domova je často brán jako ten nejtěžší přesun, pro
děti i pro dospělé. A to zejména z důvodu, že většina expatů očekává, že návrat bude
snadný. Nakonec je ale stejně těžký – ne-li těžší – než původní stěhování ze země. Proto
existují i organizace a skupiny jiných expatů, které nabízí pomoc s usnadněním návratu. I
tak ale mohou někteří, obzvláště děti, pociťovat nutkání, že do původního prostředí již
nezapadají. „They may feel most comfortable in schools with diverse populations,
including families from other countries, regions, and ethnic groups“ („Mohou se cítit lépe
ve školách s odlišnými populacemi, včetně rodin z jiných zemí, oblastí a etnických
skupin“), (s. 126, Hess, Linderman, 2002). Když jsou ve společnosti dětí, které nikdy
86

Které ve Švýcarsku běžně nemají.
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nikde jinde nežily, mohou se cítit nepochopeni. Tyto děti možná nebudou ani chtít slyšet
jejich vyprávění. To, že pak spíše vyhledávájí někoho se stejnou expatskou zkušeností a
zážitky potvrzuje i Wilkins (2013).
Brettel (2000) uvádí, že zejména v rámci ženské migrace představuje návrat
domů ztrátu výhod získaných v zahraničí. To se ukázalo i na příkladu Kate, která si ve
Švýcarsku vybudovala kariéru, kterou by v Austrálii nejspíše nikdy neměla. I v případech
dalších expatů by se ale jednalo o ztráty – a to zejména onoho privilegovaného života
(Arieli, 2007). To někteří i sami zmínili v rozhovorech: „Because here we are EXPATS
[důraz], we are something special here, we came here as specialists! But after we go
back home? We´ll lost all of this…. It might be the same as before, but we know now the
luxus, you know? We have experienced the life here and go back…that will be just hard“
(Protože tady jsme EXPATI [důraz], jsme tu něco extra, přišli jsme sem jako odborníci! Ale
až se vrátíme domů? Všechno tohle ztratíme… možná to bude to samé co předtím, jenže
tady jsme už poznali ten luxus, víš jak to myslím? Zažili jsme tu jiný život a vrátit se
zpátky…to bude zkrátka tvrdé), zvedl Allistair (Velká Británie, předtím 5 let v Moskvě).
Fakt, že si tu zvykli na lepší a jiný život, později potvrzuje i Alan: „Expats here are
something special. Going back home doesn´t always work out well for them. They will
mostly lose all the luxury of expat-life.“ („Expati jsou tu něco extra. Návrat domů pro ně
nemusí být vždy něčím dobrým. Ztratí tak většinou veškerý luxus, který je se životem
expatů spojený“).
Přestože je jejich život spojen s určitým nadstandardem, je zřejmé, že například
Alanovi domov v Austrálii i přesto očividně chybí. Na mou otázku, jestli tu chtějí zůstat
nebo se vrátit do Austrálie, mě poměrně překvapil slovy: „No, I love the ocean, I miss
how it smells. One day we will go back. It might be in one year or even in three months
or a month“. („Ne. Já miluju oceán, chybí mi tu, chybí mi, jak voní. Jednou se budeme
vracet. Může to být za rok nebo i za tři měsíce či za měsíc“). Nepřekvapilo mne, že
pomýšlí na návrat. To už jsem tenkrát vytušila z jeho vyprávění o Pearl Beach87.
Překvapilo mne však, že počítá v měsících a nikoli v rocích. Když ale později přišel o
zaměstnání a vypadalo to, že se budou vracet zpět do Sydney, najednou však obrátil:
„Now, when I imagine that we would have to go back, maybe even in a month….it is too
87

Viz kap. 3.1
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fast for me. We would have to leave everything here…it´s our home now“ („Když si
představím, že bychom museli už třeba do měsíce odletět, je to na mě moc rychlé. Vždyť
bychom museli opustit vše, co tu máme…je to teď domov.“) V okamžiku, kdy se situace
odchodu stala aktuální a reálnou, jakoby si uvědomil váhu nového domova, který tu
založili a rozhodnutí už se pro něho nezdálo tak jednoduché jako v předchozím
rozhovoru.
Na téma návratu jsem jednou zavedla řeč i s Heather (Anglie, ve Švýcarsku 4
roky). Ta se mi svěřila, že procestovala téměř celou Evropu, ale Švýcarsko si evidentně
oblíbila: „You always know when you´re back in Switzerland. People are well dressed
here, they don´t eat in a rush on the street, but they share food at home with their
families“ („vždycky poznáš, když jsi zpátky ve Švýcarsku. Lidé jsou tu dobře oblečeni,
nikdo nejí jídlo v rychlosti na ulici, ale sdílejí ho doma s rodinou…“). Na mou otázku, zda
si dokáže představit tady žít, odpovídá s jistotou, že ano. Poté se rozmluví o tom, že
s Nickem (manželem) zvažovali prodej obou domů v Anglii, aby si mohli pořídit jeden
tady: „We were already thinking about selling our two houses we have in England to
afford one in Swittzerland. Everything is more expensive here, but we can definitelly
imagine staying. I think it would be worth it.“ („My už jsme přemýšleli o tom, že bychom
prodali naše dva domy v Anglii, abychom si mohli dovolit koupit jeden tady … všechno je
tu sice dražší, ale rozhodně si dokážeme představit tu zůstat …“). Heather s Nickem tedy
nad návratem zpět do Anglie příliš neuvažují a vážně přemýšlejí o tom, zůstat ve
Švýcarsku. A to i přes to, že by museli prodat dva domy za cenu jednoho. Z rozhovoru
s Heather je patrné, že ačkoli procestovala hodně zemí, ve Švýcarsku je nad míru
spokojená a dokáže si představit tu zůstat.
To, že přesun do zahraničí nemusí být trvalý, může podstatně ovlivňovat nejen
vnímání domova, ale i formu jeho rekonstituce. Vnímání domova tedy může ovlivňovat i
faktor toho, zda rodina v nové zemi plánuje zůstat, nebo zda stále vlastní původní domy
či byty v zemi původu, i to, jak tyto původní domovy stále vnímají. Dalším faktorem
může být i případné pendlování mezi novým a původním domovem, i to i když není příliš
časté či pravidelné. Domov pak může být vnímán i na dvou místech současně, případně
téměř kdekoli ve světě. Po zakušení kosmopolitního života a nabývání kosmopolitních
identit už se mohou doma cítit všude (Vertovec, 2000 a Werbner, 1999). Případný
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návrat do původního domova pak ale nemusí návratem do toho samého domova, který
opouštěli. Právě naopak, studie ukazují, že expati vracející se do svých původních zemí
jsou téměř neschopni se v nich zcela re-integrovat a mají tendenci vyhledávat vztahy
s jedinci s podobnou relokační zkušeností a internacionálním způsobem života88 (Sears,
1998; Gregory, 2002 in Wilkins 2013).

88

„Other studies have found that some global nomads who return to their home countries are unable to
fully re-integrate into their home culture and they seek relationships with others who have also
experienced an internationally mobile lifestyle“.
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4 Závěr
„The first coat I ever bought was from Switzerland. I was 36 years old. I never
needed one in Australia“ („První kabát, který jsem si koupil, byl až ve Švýcarsku. Bylo mi
36 let. V Austrálii jsem nikdy žádný nepotřeboval“), uvedl v jednom z rozhovorů Alan.
Přestěhování se do cizí země zahrnuje změny v mnoha ohledech. Není to však zdaleka
jen o změnách v rámci garderoby. Alanův výrok se může zdát prostý a možná i
nepodstatný, ale po době strávené v terénu a sdílení expatských životů si troufám tvrdit,
že nese mnohem hlubší význam. Význam hodnot spojených s domovem, které často
považujeme za garantované, a které si uvědomíme, až když je ztratíme. Ačkoli expati
nejsou o domov připraveni ani k jeho opuštění donuceni, aspekty ztráty domoviny a
potřeby jejího znovuvytvoření se jich týkají stejně. Svou relokací přicházejí o své původní
stabilní místo ve světě a jsou vystaveni situaci, kdy si vytvářejí nové. Nový domov,
v novém prostředí a cizí zemi. Často toho s sebou nepřinášejí příliš a s mnohým začínají
odznovu, co s sebou ale rozhodně tito expati mají, jsou jejich rodiny.
To, že do nových zemí nepřicházejí úplně sami, už do velké míry dává základy
jejich novým domovům. V tomto případě jsou to zejména členové rodiny, kteří jsou
symbolem ztraceného domova a umožňují nést jeho formu do cizí země s sebou. Jsou to
oni, kdo umožňují zůstávat s původně vytvořeným zázemím dále v kontaktu a umožňují
tak jistou kontinuitu života. To se názorně odráželo v rámci výzkumu materiální kultury
jejich nových domovů a formě zosobňování obývaných místností (Miller, 1998).
Z fotografií, které byly prezentovány veřejnosti a na které mělo být návštěvníky jejich
bytů nahlíženo jako na rámec utváření prostředí (Hurdley, 2006), bylo patrné zejména
zpřítomňování současnosti a přítomných členů rodiny. Ti byli základem nového domova,
který reprezentoval současnost. Vyzdvihování přítomnosti jakoby zde poukazovalo na
odklon od minulosti89 a zároveň odkazovalo na možnou nejistotu jejich budoucnosti.
Faktor (ne)dočasnosti, hrál podstatnou roli ve všech sledovaných aspektech
utváření expatských domovů. Fakt, že život expatů je definován i pravděpodobnou

89

Ztělesněný nevystavováním fotografií odkazujících na minulost, případně jejich „schováváním“
(Búriková, 2006).
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dočasností (Zilber, 2009), může nést významný podíl jak na materiálních, tak i sociálních
praktikách s rekonstitucí domovů spojených. To, že rodina nemusí mít jistotu, zda
v dané zemi bude moci zůstat90, se odráželo na tom, že do utváření svých nových
domovů příliš neinvestovala. A zahrnovalo to investice v jakékoli podobě, tedy jak ve
formě dekorování bytů, tak i v oblasti adaptace na novou kulturu a prostředí.
Jednou z takových forem investic v rámci adaptace bylo úsilí vložené do učení se
jazyka nové domácí země. V mém výzkumu se ukázalo, že do této oblasti investují jen
rodiny, které plánují (nebo si dokáží představit) v zemi zůstat, a to i přesto, že by jazyk
ke své tamní existenci úplně nepotřebovaly. Jeho naučení a používání je však známkou
určité solidarity (Greene, Walker, 2004), která usnadňuje integraci v hostitelské zemi. Ta
je důležitá v tom případě, že rodina zvažuje v zemi zůstat. Jak uvedla Maya v rámci
odpovědi na otázku, proč nechce aby se její děti učily německy: „…Peter can be
relocated back to New York again and we will have to go back“ („Petera mohou zase
přesunout zpátky do New Yorku a my se budeme muset vrátit ...“). Troufám si ale tvrdit,
že nutnost zemi zase opustit může potkat jakoukoli z expatských rodin. Tato rodina však
na danou možnost návratu reagovala neinvestováním v rámci jak materiálních91, tak
sociálních92 praktik utváření domova, v tomto případě tedy spíše „domova“.
Odlišně na nečekanou možnost nutnosti opuštění země93 reagovala rodina
z Austrálie, která sice o odchodu zpět původně uvažovala, ale v momentě uvědomnění
si nastalé situace u ní došlo i k proměně vnímání pojmu domova. Ten se nakonec ukázal
jako vnímaný nejen v Austrálii, ale i ve Švýcarsku, a k jeho udržení bylo využito právě
adaptační investice Kate, která si jako jediná z žen v mém vzorku vybudovala vlastní
kariéru, díky které později zachovala rodině domov, ve kterém se rozhodli zůstat. Ačkoli
zde došlo k výměně genderových rolí, byla to jedna z forem investic do utváření nového
domova, která se v tomto případě navíc vrátila94. Formy a míra investic do utváření
domovů se tedy mohou lišit, ale zcela jistě vypovídají o tom, jak je nový domov vnímán.
V mém výzkumu sledování tohoto faktoru vedlo k určování míry přijetí nových domovů.
90

Nebo to případně ani nechce.
Jejich byt byl jako jediný z navštívených, velmi stroze zařízený, bez fotografií.
92
Byla to jediná z rodin, která měla děti v anglické školce a nevyžadovala, abych s nimi mluvila německy.
Byly to i jediní z expatských rodičů, kteří nechodili na žádné kurzy němčiny.
93
Poté co Alan jakožto živitel rodiny přišel o své zaměstnání.
94
Rodina žije ve Švýcarsku dodnes (i přesto, že původně často hovořila o návratu do Austrálie).
91
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Podobně jako pojednává Hochschild (1979) o přijetí situace, které vede k úspěšné
transformaci pocitů spojených s aktuální situací, i zde šlo do určité míry o její akceptaci a
následné nakládání s ní.
Investice do integrace jsou tedy symbolem určitého přijetí nových domovů, které
ale ještě nemusí znamenat odpoutání se od domovů původních. Všechny z rodin byly
stále ve vztahu se svou původní zemí a jako domov ji neodmítají, jen teď většina z nich
má domovy dva (někdy i tři95). To potvrzují i děti expatů96 , které vnímají domovy i
rodiny na obou stranách, v obou zemích. Z expatů se tak stávají kosmopolitní jedinci,
kteří jsou definováni na základě více zemí, jazyků (Waldron, 2002) i domovů. Obzvláště u
dětí takovéto rozšíření jejich identit působí pozitivně na jejich rozvoj a vnímání světa,
včetně vyšší schopnosti bilinguality (Wilkins, 2013). Nejen, že se lépe adaptují
v odlišných kulturách a snadněji se učí cizím jazykům, stávají se občany s globální
identitou a schopnostmi, které dnešní svět tolik potřebuje (Hess, Linderman, 2002). Již
v dětství se tedy i děti zdejších expatů naučily přizpůsobovat se novému a respektovat
odlišné a cizí. Život v zahraničí je učí toleranci a nezaujatosti. Zároveň ale přináší takové
zkušenosti, které jedince do určité míry determinují a mění ho. Život v cizí zemi přináší
změnu pohledu na svět, který už nebude, jaký býval.
Faktor těchto zahraničních zkušeností pak sváděl tyto jedince, jejichž pohled na
svět byl utvářen podobně, dohromady. Expati si i v tomto terénu vytvářely své vlastní
komunity (Cohen, 1977), v rámci nichž nalézají určité pochopení a podporu. Společně
pak pořádali večeře a konzumací zejména švýcarského jídla se přizpůsobovali tamním
domovům. Byli lidmi se stejnými zkušenostmi a problémy, a v rámci vzájemné pomoci si
tak nahrazovali širší kruh rodiny, který jim v zahraničí chybí.
I já sama jsem byla do jisté míry determinována svou rannou zkušeností se
životem v zahraničí97, o které si troufám tvrdit, že mě nejen změnila, ale i předurčila mé
budoucí vztahy a způsob nahlížení na svět. I já sama tíhnu k vyhledávání lidí s podobnou
zkušeností a mými nejbližšími přáteli zůstávají i po letech právě ti ze zahraničí, kteří mi
po dlouhých šest let nahrazovali rodinu. A ačkoli můj pobyt ve Švýcarsku byl ovlivněn
95

V případě původních expatských zkušeností, či dětí adoptovaných ze Singapuru.
Například uvedený rozhovor na téma vnímání domova s Chloé.
97
Od 12 let jsem žila na internátě v Německu.
96
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faktorem dočasnosti a dekorace mého pokoje by o něm nejspíše nevypovídaly jako o
zosobněném prostoru domova, síť vztahů, které jsem tu navázala, ho pro mne
bezpochyby utvářely. To, že jsem si v rámci investic do sociálních sítí i já sama vytvořila
svou expatskou formu domova, jsem tak evidentně (jak ukazuje poslední obrázek)
nevnímala jen já sama.

Přivítání po návratu z dovolené: „Vítej doma, Katko!“. I já jsem byla ve Švýcarsku jako
doma.

4.1 Na zemi nezáleží? Aneb možnosti dalšího výzkumu

Jak jsem již uvedla, žila jsem šest let v Německu, nějakou dobu přerušovaně
v Číně, téměř rok ve Švýcarsku a momentálně již přes rok v Kanadě. Ačkoli jsem
výzkumnou činnost prováděla kromě Švýcarska i v Číně a Kanadě, sesbíraná data z Číny
a Kanady nebyla pro práci použita. Přestože si na žádné odborné srovnání všech zemí
netroufám, ráda bych v rámci této podkapitoly na závěr alespoň krátce pojednala o
poznámkách, které mě v průběhu pobytu ve všech zemích napadly a které by mohly být
podnětem pro další výzkum.
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Například zpřítomňování současných rodin žijících pospolu, které byly k vidění na
fotografiích expatských rodin ve Švýcarsku - posuzuji jako odvislé od faktu, že tyto
rodiny se stěhovaly společně a nikoli jako jednotlivci. To se zdálo podstatně odlišné u
expatů v Číně, kteří tam byli většinou jako jednotlivci nebo jen jako páry. V bytech
takových expatů jsem nacházela fotografie zachycující širší kruh rodiny, tedy lidí, kteří
tam s nimi nemohli být (jak popisuje Layne, 2000).

V bytě expatky žijící v Pekingu samotné a vídající svou rodinu za jeden až dva měsíce.
Na fotografiích má své děti, manžela, i rodiče.

V rámci utváření domova a jeho lepšího vnímání pak byly byty často plné odkazů
na domovinu – jako například českých knížek, filmů i dovezeného českého jídla a pití.
Setkala jsem se dokonce i s jednou z manželek, která si z Čech dovážela co nejvíce
možných surovin, jako například mouky na knedlíky, aby mohla vařit autentická česká
jídla a udržovat tak kontinuitu domova (jako popisuje Pokorná, 2009). A to i přes to, že
konkrétně v Pekingu se dalo v určitých obchodech koupit téměř vše z Evropy i Spojených
států amerických, a to v oddělení importovaných potravin. Na druhou stranu zde ale byl
rozdíl v kulturách, potravinách i stravovacích návycích mnohem větší než ve švýcarském
terénu, kde se expati snáze adaptovali. I tak zde ale byla významná komunita českých
expatů, kteří drželi úzce pospolu, scházeli se v české restauraci a utvářeli si tak určitou
podpůrnou síť nahrazující okruh rodiny.
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Ukázka odlišnosti stravovacích návyků v čínském terénu (hadi, brouci, stonožky či ovčí penisy)
a způsob jejich kompenzace v rámci solidarity mezi tamními expaty, kteří si věci z domoviny
navzájem dováží.

Další z forem podpory utváření domova u českých expatů v Pekingu. Sbírka českých filmů a
knížek.

Podobně jako drželi Češi pohromadě v čínském terénu, tak tomu bylo i v Kanadě.
Zejména mezi komunitou mladých lidí tam vznikají úzké podporující vazby. Pozorovala
jsem to zejména v případech, kdy jedinci neměli žádnou předchozí zahraniční zkušenost
a jejich ocitnutí se v Kanadě o samotě vyvolávalo touhu po naleznutí někoho se stejnými
kořeny, někdy i příběhy. Pořádají pak například i společné oslavy Vánoc, včetně
vynahrazování si českého kapra kanadským lososem.
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Společná vánoční večeře Čechů ve Whistleru.

Losos místo kapra v Kanadě o Vánocích.

Zdá se proto, že to, kde expati žijí, by v rámci tohoto výzkumu nehrálo příliš
velkou roli. Situace naznačuje, že podobná zjištění ohledně forem utváření domovů by
se dala očekávat i v rámci jiných zemí, což uvádí i Cohen (1977): „Such lifestyles and
living conditions have been identified as highly similar in different expatriate groups,

- 84 -

regardless of where they live“ („Tento životní styl a podmínky byly identifikovány jako
velmi podobné i u rozličných skupin expatů, nezávisle na tom, kde žili“). Ačkoli projevy
materiální kultury mohou být odlišné a záviset na tom, zda se expati stěhovali do nové
země sami či s rodinami. A otázky antropologie jídla se mohou vztahovat k míře
odlišnosti kultury a jejich stravovacích návyků. Míra investicí do adaptace se zdá vždy
odvislá od faktoru dočasnosti, a to zejména v rámci učení se tamního jazyka. Co ale
určitě přetrvává v rámci expatských komunit v každé zemi, jsou jejich úzké vazby a
forma solidarity a podpory mezi nimi navzájem.
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