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Abstrakt
Tato práce se zabývá způsoby, jakými je v poměrně malé a relativně izolované vesnici
komodifikováno dětství. Výzkum se zaměřuje na to, jak si místní ženy v průběhu
těhotenství a v době po porodu vytvářejí výbavičku pro své děti. Zkoumá, jaké
předměty či přístupy tyto ženy při pořizování výbavičky zvýznamňují a jak tyto věci
později vstupují do vzájemné interakce místních obyvatel. Ukazuje se, že předměty zde
sociálně pracují zejména na třech úrovních: při vyjednávání sociálního statusu, vlastní
důstojnosti a při projevování lásky, ve smyslu starostlivosti a péče. Předměty zde
fungují nejen jako prostředek upevňování či zlepšování sociálních pozic, ale také jako
veřejná manifestace lásky. Práce se dále zabývá způsoby, kterými se tyto faktory
prolínají do sociálního života vesnice a rolí, již v tomto procesu předměty sehrávají.

Abstract
This essay concerns with ways in which is childhood in the relatively small and isolated
village commodificated. The research focuses on the way how do local women during
pregnancy and in the period after the birth make a layette for their infants. It explores
which objects or attitudes are for these women during making the layette important and
how these things later enter the interaction of local inhabitans. It shows, that objects
socially work mainly on three degrees: during negotiating of own social status, dignity
and during the manifestation of love, in the sense of care and concern. Objects are not
only the way how to confirm or improve one´s social position, but it is also a public
manifestation of love. The essay later explores ways, how these factors work in a social
life of the village and also the role, which objects play in this proces.
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Úvod
Když jsem otěhotněla a začala shánět výbavu pro své miminko, došlo mi, že
samotný proces pořizování předmětů pro dítě v sobě nese mnohem hlubší význam, než
by se na první pohled mohlo zdát. Zároveň jsem se přistihla, jak některé předměty
(zejména kočárek, zimní fusak nebo postýlku) sháním poměrně složitě a problematizuji
je mnohem více, než bych do sebe samé před otěhotněním a na jeho na počátku řekla.
Poté, co jsem se nad touto situací hlouběji zamyslela, se ukázalo, že tyto předměty
sháním nejen s ohledem na svůj vlastní vkus, nejen s ohledem na dítě, ale že si také
představuji, co by se asi tak líbilo a jak by tyto předměty hodnotili i sousedé z vesnice,
do které jsme měli v plánu se s manželem po porodu přestěhovat. Zejména kočárek
představoval velký problém. Žádný mi nepřipadal dostatečně dobrý a mým velmi
vysokým požadavkům nedostály bez nadsázky desítky modelů. Uvědomila jsem si, že
při pohledu na jakýkoli kočárek si nejprve představím sebe samu, jak jej vezu po
vesnici. Představovala jsem si, jak by se do takového prostředí hodil, zda je přiměřený a
zároveň nevšední. Zřejmě zejména proto, že se považuji za poměrně racionální bytost,
mně toto mé chování překvapilo. O to více poté, co jsem zjistila, že na podobné situace
narážely i další mé kamarádky z vesnice. To mě nakonec dovedlo k myšlence se
vytvářením výbavičky podrobněji zabývat.
Rozhodla jsem se ponořit do této problematiky mnohem hlouběji a zkoumat,
které motivy se u matek z této vesnice, již pro účely této práce nazývám Mimichov,
opakují a jaký jim přikládají význam. Pokoušela jsem se zjistit nejen to, jak je
v Mimichově komodifikováno dětství, ale také jakým způsobem, proč a které předměty
místní ženy zvýznamňují. Zajímalo mě i to, zda a jakou roli při pořizování výbavičky
sehrávají další generace, zejména pak prarodiče a zda, potažmo jak, do tohoto procesu
zasahují také další aspekty jako například ústní lidová slovesnost nebo dodržování
pověr a místních tradic. V neposlední řadě se předmětem mého zájmu stala i role, již
předměty pro miminka přebírají při začleňování do sociálního života vesnice.
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Mnou nastolený výzkumný problém není však žádnou převratnou novinkou. Jak
ukazuje text britského antropologa Daniela Millera, touto problematikou, obecněji
řečeno, materiální kulturou, se ve svých pracích docela zevrubně zabývá již více než
čtyři dekády poměrně mnoho autorů.1 (Miller, 2013)
Miller ve svém sumarizujícím článku „Consumption“ upozorňuje na fakt, že
naše společnost je do velké míry určována spotřebou. Je však nutné si uvědomit, že
projevy spotřeby se místo od místa odlišují a že každé společenství má své vlastní cesty
a způsoby, jimiž se stává součástí spotřební společnosti. Existuje celá řada prostředků,
ve kterých se spotřeba může manifestovat jako něco, co vytváří sociální skupiny, a i
těmto prostředkům je nutné věnovat v rámci výzkumů pozornost. Spotřeba by se pak,
ústy Allison Pugh, dala označit za sociální praktiku, prostřednictvím které si lidé
předávají sociální významy.2 (Pugh, 2009) Mnoho prací je však podle Millerova názoru
ovlivněno silnou dichotomií té „dobré“ produkce a „ďábla“ jenž má podobu spotřeby.
Tento anti-materialistický postoj pak prostupuje přesvědčení, že materialita představuje
hrozbu pro společnost, a to zejména po stránce duchovních a morálních hodnot. Pokud
bychom však od této premisy odhlédli a zaměřili se spíše na specifičnost materiálních
objektů, lze podle Millera získat mnohem hlubší porozumění lidskosti, jež je od své
materiality neoddělitelná. (Miller, 2013: 348)
Jak rané, tak současné diskuse o spotřebě však mají jeden společný rys: snahu
definovat takovou míru spotřeby, jež už jde za to, co je považováno za nezbytné
vzhledem k morálním standardům potřeby (need). (Miller, 2013) Ovšem kde se nachází
tato hranice u nemluvňat, jež nemohou vyjádřit, že něco potřebují? A lze v dnešní
společnosti považovat za dostatečné zajistit jejich základní fyziologické potřeby? Co
vše v sobě předměty skrývají a co s sebou nesou? V naší společnosti, již je dle mého
názoru možné neoddiskutovatelně nazvat jako materializovanou, sehrávají věci ústřední
roli i v natolik abstraktních oblastech jako jsou sféry péče, lásky, zodpovědnosti či
důstojnosti. Miller totiž ve své knize A Theory of Shopping argumentuje, že „mlčení o
lásce nutně nemusí implikovat její absenci.“ Spíše podle něj došlo k posunu v rovině, na
níž ji vyjadřujeme. Dnes se snažíme lásku projevovat zejména prostřednictvím
1

Na počátku bádání o spotřebě, zboží a materiální kultuře stály v 70. letech minulého století osobnosti
jako Bourdieu nebo Douglas a Isherwood. Ve druhé polovině 80. let potom tuto (sub)disciplínu
podrobněji teoretizovali Appadurai, Miller a McCracken (Miller, 2013)
2
Jak ale zároveň dodává, toto je prostor pro další bádání, protože mezi vědci pro zatím neexistuje shoda
o tom, jaké významy tato praktika obsahuje. (Pugh, 2009: 14)
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každodenních praktik starosti a péče, uvnitř kterých sehrává nakupování předmětů
hlavní úlohu. (Miller, 2005: 19)
Nakupování předmětů, nebo chcete-li spotřeba, je také jedním z nástrojů
ekonomie důstojnosti, již popisuje Alison Pugh. (Pugh, 2009) Ta ukazuje, jak předměty
zasahují do sociálního života dětí. Právě prostřednictvím věcí si totiž budují či
opakovaně stvrzují svou pozici ve skupině a vyjednávají tak to, co autorka nazývá
ekonomií důstojnosti. Zdá se mi zajímavé sledovat, jakých podob tento proces vytváření
důstojnosti nabývá v případě miminek (potažmo jejich rodičů), jež ještě sama nemohou
rozhodovat o tom, co si přejí nebo nepřejí vlastnit a jež ani nemohou vytvářet nátlak
k získání věcí, které potřebují k tomu, aby si zachovala svou vlastní důstojnost, jako
tomu bylo v případě školních dětí sledovaných Pugh.
Nejen že se nemluvně stává vlastníkem předmětů, jež si samo nevybralo, ale toto
vlastnictví se také stává prostředkem, jímž je ostatními rozpoznáváno jako existující
osoba. Tuto perspektivu poměrně zevrubně ve svém článku popsala také Linda Layne.
Ukazuje, že vlastníkem věci se člověk v podstatě stává ještě než se narodí. Již plod je
tak v určitém smyslu konzumentem. Autorka se ve svém výzkumu zaměřila na rodiny,
jež si prošly potratem nebo velmi brzkým úmrtím novorozence (do několika dní od
narození). Fakt, že tyto děti byly vlastníky věcí, jež rodiče pro miminko původně
nakoupili nebo případně dostali, považovali tito za dostatečný důkaz toho, že jejich dítě
opravdu existovalo (a potažmo, že oni sami tak prožili rodičovství). (Layne, 2000)
Vlastnictví se tak vedle například vizualizace dítěte v těhotenství (Hasmanová
Marhánková) nebo jména (Sokol, 2002) v určitém ohledu spolupodílí na tvorbě identity
nemluvněte a stává se také dokladem reálné existence jedince. (Layne, 2000)
Kritika materialismu tak, jak ji popisuje Miller (Miller, 2013) je vcelku
jednoduchá: převládá v ní pocit, že čisté individuální a čisté sociální vztahy jsou
pošpiněny naší komodifikovanou kulturou. Tento pocit, vztaženo na děti, bezesporu
utužují vlivy dětského průmyslu, nátlak vytvářený reklamou a téměř všeprostupující
kult malého dítěte. Ovšem ve společnosti, jejíž míra sekularizace je poměrně vysoká, se
v návaznosti na výše popsané nabízí otázka, jestli naopak nejsou předměty právě tím, co
nyní tyto vztahy udržuje a prostřednictvím čehož jsou manifestovány. Ústředním bodem
materialismu sice je myšlenka, že reprezentuje spojení a věrnost předmětům, jež je na
úkor spojení a oddanosti osobám (Miller, 2013), domnívám se však, že na
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materialismus lze pohlížet také jako na stav, kdy toto spojení a oddanost osobám jsou
manifestovány prostřednictvím předmětů.
Jak ukazují výše nastíněné teorie, předměty v našich životech zaujímají stále
významnější místo a naše společnost začíná být určována výhradně konzumací (Miller,
2013). Pokusím se tedy nastínit, jakým způsobem je komodifikováno dětství a jakým
způsobem se výše popsané aspekty našich životů projevují v poměrně specifickém
prostředí vesnice.
Abych mohla lépe ukázat, jak v Mimichově předměty sociálně pracují, považuji
za užitečné se nejprve podívat na to, jakým způsobem jsou zde věci uchovávány a jakou
roli sehrávají na poli rodinné paměti. Paměť totiž vnímám také jako prostředek určité
formy identifikace s předměty. Zajímám se o to, jakých forem zde rodinná paměť
nabývá: jakým způsobem a zda vůbec je ve vesnici paměť materializována a o to, zda
existuje nějaký přesah na pole vyjednávání vlastní identity (budování představ o sobě
samých), případně na pole vyjednávání představ o vlastní rodině či domovu.
Dále v práci se pak zaměřuji na tři předměty, jež mé informátorky nejvíce
zvýznamňovaly: oblečení, postýlku a kočárek. Přestože každý z nich je doménou jiné
oblasti (kočárek je spojený s veřejnou sférou, postýlka se soukromou a u oblečení
v závislosti na druhu a využití buď s veřejnou anebo se soukromou), z výzkumu se
ukazuje, že tyto předměty jsou pro ženy v Mimichově natolik důležité zejména proto, že
ve vesnici fungují jako výborné prostředky vyjednávání sociálního statusu. Proto se
ještě, než jsou tyto předměty podrobněji rozebírány, věnuji tezím několika autorů
(Veblen, Robbins, Pugh), jejichž teorie považuji za důležité pro pozdější pochopení
toho, co v sobě zmiňované tři předměty obsahují a jak se ve vesnici formuje sociální
status právě prostřednictvím těchto věcí. Zejména v kapitole o ošacení vystupuje na
povrch, jak si mnou zkoumané ženy stvrzují a budují sociální pozici jak své rodiny, tak
svého dítěte prostřednictvím kompetitivnosti a snahy o vzbuzení řevnivosti v ostatních.
Zabývám se zde proto také tím, jakým způsobem a kde je ošacení nakupováno a jak
později pracuje v rámci vzájemné interakce mezi obyvateli vesnice.
Protože je soukromá sféra oblastí neustálého vyjednávání a v určitém ohledu
také pnutí, věnuji se v kapitole o postýlce také zapojování prarodičů do procesu
vytváření výbavičky. Právě doma, v soukromí, se totiž mé informátorky rozhodovaly,
zda a v jakém provedení určitou věc pořídit. Nakonec se ale ukázalo, že na poli
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vytváření výbavičky prarodiče příliš velký prostor nezískávají, spíše se angažují až
později, v oblasti péče o dítě. Do podobné „slepé uličky“ jsem se dostala také při
zkoumání vlivu ústní lidové slovesnosti na kupování či uchovávání předmětů. Ani tato
kategorie nebyla mými informátorkami natolik problematizovaná, aby jí byla věnována
samostatná kapitola. Jisté dozvuky se však v Mimichově přesto objevují, a tak je
zařazena jako podkapitola k té privátní sféře, ve které probíhají veškerá vyjednávání
toho, jak později rodina vystupuje na veřejnosti.
Tím se dostáváme ke kočárku, jenž byl nejvíce problematizovanou součástí
výbavičky: je to předmět, který je z celé výbavy nejvíce vidět. Místní si toho jsou velmi
dobře vědomi, a proto kočárek nejen důkladně vybírají, ale také později hodnotí. Pokud
se o oblečení říká, že je identifikátorem sociálního statusu, v Mimichově to o kočárku,
jak ukáže samostatná kapitola, bezezbytku platí také.
V rámci výzkumu se také ukázalo, že jednání mých informátorek je
doprovázeno i kategoriemi morálky a sentimentu. Projevy morálky ve vztahu rodič dítě popisuje Arlie Hochschild následovně: na obou stranách lze nalézt pocity na celé
škále nenávist – láska. Kulturní pravidla toto smíšení pocitů akceptují, ale tato pravidla
do našeho vědomí často přicházejí v podobě morálních příkazů – měli/neměli bychom
to tak cítit či mám/nemám právo to tak cítit. (Hochschild, 2012: 69) Protože kategorie
morálky a sentimentu prostupovaly všechny oblasti zkoumané v této práci, rozhodla
jsem se, nevěnovat jim samostatnou kapitolu, ale na místech, kde je mé informátorky
samy zvýznamňují, na ně jednotlivě upozorňuji. Domnívám se, že tak bude více patrné,
jak se prolínají do většiny aspektů života ve zkoumané vesnici. Sentiment v práci
vystupuje zejména v podobě příběhu, který k určitým předmětům, případně aktivitám
mé informátorky váží. Většinou pak nabývá podoby hodnoty věci, jež je s ní spjata
přesně v duchu argumentace Arjuna Appaduraie, jenž tvrdí, že hodnota předmětu je
vytvářena nejen svou tržní cenou, ale také hodnotou, již věci připisují sami aktéři.
(Appadurai, 1986)
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Vstup do prostředí a interakce se zkoumanými osobami
Pro svůj etnografický výzkum3 jsem si vybrala obec, již zde nazývám
Mimichov. Pro mou práci se mi zdála vhodná zejména proto, že vzhledem ke svému
umístění se jedná o velmi ohraničené prostředí. Obec leží na rozhraní tří krajů, relativně
izolovaná od větších, obou krajských, měst. To bližší, vzdálené 30 km jsem v této práci
přejmenovala na Ústí, to větší, ale vzdálené asi 50 km pak na Hradec. Přestože cesta do
těchto měst není dlouhá, jejich dostupnost veřejnou dopravou je z Mimichova velmi
obtížná. Ve vesnici sice funguje jak autobusové, tak vlakové spojení, ovšem cesta do
města zahrnuje vždy několik přestupů s dlouhými prodlevami a mnohdy je také obtížné
dostat se nazpět. Pokud tedy rodina nevlastní automobil, je poměrně obtížné se do měst
a potažmo obchodů dopravit.
Přímo ve vesnici jsou jen tři obchody s potravinami, z nichž některé nabízejí
také drogistické zboží nebo volně prodejné léky. Výběr je zde však velmi omezený a
ceny v porovnání s nabídkou ve městech bývají zpravidla vyšší. Občanská vybavenost
vesnice je rovněž poměrně slabá. Lékař pro dospělé dojíždí do místní ordinace jednou
týdně, praktický lékař pro děti a dorost pak dvakrát do týdne. Pokud situace vyžaduje
zdravotní pohotovostní službu, je nutné dojet do Ústí. Mateřská škola (se dvěma třídami
dětí) zde prozatím funguje bez problémů, základní škola s dvaceti žáky však stále bojuje
o přežití a poskytuje výuku jen na prvním stupni, tedy do páté třídy. Jiná zařízení pro
děti, jako jsou jesle nebo mateřská centra, v Mimichově nefungují. Nejbližší mateřská
centra zřizují v Ústí a ve vesnici vzdálené 20 km, jež je pro ty, kteří nevlastní
automobil, v podstatě nedosažitelná. Pracovní možnosti v Mimichově jsou jen velmi
omezené a míra nezaměstnanosti se zde pohybuje v rozmezí 12-14%. To znamená, že je
o dost vyšší nejen v porovnání s čísly z okresu a kraje (9,3%), ale také v porovnání
s čísly udávajícími průměrnou nezaměstnanost celé České republiky (6,8%).4(MPSV 1)

3

Atkinson a Hammersley ve svém článku sice uvádějí, že definice etnografického výzkumu je velmi
nejednoznačná, i tak ale vytyčují jeho několik základních rysů: a) důraz na zkoumání povahy či vlastností
určitého sociálního fenoménu, spíše než testování hypotéz, b) práce s nestrukturovanými daty, c)
detailní průzkum malého množství případů, d) analýza dat, jež zahrnuje explicitní interpretaci významů a
funkcí lidského jednání (kvantifikace či statistická analýza zde hrají spíše podřízenou roli) (Atkinson,
Hammersley, 2011)
4
Uvedená čísla jsou hodnoty ke druhému čtvrtletí roku 2011. Jedná se totiž o poslední rok, ke kterému
bylo možné sehnat údaje o míře nezaměstnanosti pro jednotlivé obce a mikroregiony. Od roku 2012 a
dále již totiž Úřad práce tak podrobné statistiky nezpracovává a nezveřejňuje.
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V tak malém a velmi úzce ohraničeném prostředí, jímž Mimichov bezesporu je,
funguje také velmi silná sociální kontrola. Matky jednají v neustálém napětí mezi tím,
co by si ony samy pro své dítě přály a mezi tím, co se od nich (v kontextu vesnice)
očekává. Přestože je toto místo poměrně tradičně a konzervativně založené, v určitých
oblastech je patrná naopak někdy až nečekaně velká míra benevolence a otevřenosti
vůči novinkám a moderním trendům. Všimla jsem si, že místní, zejména pak mé
informátorky, neradi experimentují a raději se drží zavedených zvyklostí. To se
projevilo například při velmi bouřlivé diskusi nad dudlíky. Právě tato věc se zde stala
velmi diskutovanou ve chvíli, kdy se dvě mé informátorky rozhodly dítěti dudlík
nedávat, protože je samotné dítě nechtělo. V tu chvíli se mezi místními objevilo mnoho
teorií, jež měly dokázat škodlivost absence dudlíků. Dokonce jsem se stala i svědkem
situace, kdy jedna babička nabízela miminku dudlík do té doby, než se pozvracelo.
Na druhé straně by se ale místní obyvatelé dali charakterizovat jako lidé, kteří
věci berou tak, jak přicházejí. Myslím, že nejvíce tato ambivalence vystupuje na
příkladu místního lesbického páru, který se rozhodl založit rodinu. Přestože napříč
republikou probíhají bouřlivé diskuse o tom, zda je vhodné, aby homosexuálně
zaměřené páry vychovávaly děti, v Mimichově se nad tímto faktem nikdo nepozastavil
a naopak někteří místní zdůrazňovali, jak je naprosto přirozené, že ženy v jejich věku by
chtěly mít dítě.
Tuto ambivalenci lze samozřejmě vysledovat také v oblasti vytváření výbavičky.
Tolerance se zřejmě nejvíce projevuje u kočárků; poněkud zjednodušeně by se dalo říci,
že je zde vítané vše, co tu ještě nebylo. Na druhé straně však stojí určité novinky či
přístupy, které si svou cestu sem hledají jen velmi těžko (do této kategorie spadají
například biokosmetika, alternativní porody nebo látkové pleny). Vynecháme-li
kočárky, dalo by se říci, že novinky se zde sice přijímají, ale jen velmi pozvolna, a často
také záleží na tom, kdo a s jakým sociálním postavením ve vesnici s danou inovací
přijde. Lišit se a vybočovat je zde možné, někdy také vítané, avšak vždy jen v určitých
hranicích.
Přímo v obci žije 580 obyvatel, jejichž průměrný věk je 42,9 let.5 (ČSÚ,
1)Mladé rodiny pak mají tendenci se stěhovat spíše do větších měst. Do svého vzorku
11-ti žen jsem zahrnula téměř všechny mimichovské rodiny, jež v průběhu trvání mého
5

Údaj ČSÚ k 31. 12. 2013 (ČSÚ 1)
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etnografického výzkumu (leden 2011 – prosinec 2014) očekávaly příchod nového člena.
Se všemi svými informátorkami jsem vedla polostrukturované rozhovory, které se až na
jednu výjimku odehrávaly v období po porodu, což mým informátorkám umožňovalo i
jistou míru reflexe (např. co z pořízených věcí reálně využily, co považovaly za
zbytečné, se kterými věcmi byly ne/spokojené atp.). Se ženami jsem dále absolvovala
některé nákupy pro dítě, výběr porodnice a v několika případech také první dny doma
po porodu. Míra účasti některých rodin (3 případy) byla menší a omezila se pouze na
polostrukturovaný rozhovor a nezúčastněné pozorování ve chvílích náhodných setkání,
v dalších případech pak docházelo k poměrně intenzivním a pravidelným setkáním,
někdy i v počtu více matek. Vzhledem k tomu, že v podstatě celá vesnice věděla, že zde
provádím výzkum, docházelo i k zajímavým situacím, kdy jsme se například s mou
informátorkou po skončení rozhovoru v místní restauraci náhodně setkaly ještě
s dalšími třemi ženami a zprvu nevázaná konverzace o blížících se Vánocích se nakonec
změnila ve dlouhou diskusi o dodržování pověr a jejich významu.
Dvě rodiny z důvodu ochrany svého soukromí účast na výzkumu odmítly. U
dvou informátorek jsme pak částečně přerušily společnou spolupráci, v jednom případě
z důvodu potratu a ve druhém z důvodu úmrtí novorozence. S oběma rodinami jsem
sice zůstala v kontaktu, ovšem kvůli špatnému psychickému stavu žen jsme se rozhodly
nakonec společně nevést žádné rozhovory, pouze jsem (s jejich vědomím) rodiny
nezúčastněně pozorovala.
Kvůli velmi dobré vzájemné znalosti jednotlivých obyvatel obce a kvůli
všeobecné obeznámenosti s mým výzkumem jsem se nakonec rozhodla neuvádět příliš
podrobné informace o svých informátorkách. V tabulkovém seznamu informátorek tedy
chybí údaje o povolání či dosaženém vzdělání, pokud je to jen trochu možné, neuvádím
ani pohlaví či věk dítěte. Za samozřejmost považuji přísnou anonymitu výzkumu, a tak
jsou všechna místa i osoby přejmenované, přestože některé mé informátorky tvrdily, že
na anonymitě nelpí a že mohu použít jejich pravá jména. Jiné si pak s nadšením samy
vybíraly, jak bych je měla přejmenovat. Abych alespoň částečně dostála bližší
specifikaci zkoumaných rodin, uvedu ještě fakt, že všechny mé informátorky mají
ukončené středoškolské vzdělání, některé s vyučením, jiné s maturitou a je mezi nimi i
jedna (stále ještě studující) vysokoškolačka. Všechny mnou zkoumané rodiny by se pak
svým vystupováním daly zahrnout do střední třídy obyvatel ve smyslu, v jakém ji
charakterizuje Bourdieu ve své knize Distinction. (Bourdieu, 1984) V porovnání
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s ostatními zkoumanými rodinami ve vesnici měly dvě mé informátorky příjmy
nadprůměrné a dvě informátorky spíše podprůměrné. V době konání rozhovorů žily
všechny mnou zkoumané ženy se svým partnerem.
Přístup do terénu mi pak velmi usnadňoval fakt, že jsem v době zahájení
výzkumu sama byla čerstvou matkou, a tak vstup do komunity zdejších rodičů nebyl
příliš těžký. Mé rodičovství mi pomohlo pozorovat své informátorky ve velmi
uvolněném a neformálním prostředí, což umožňovalo dostat se k nim mnohem blíže,
než z pozice klasického pozorovatele.6 V průběhu výzkumu jsem se často dostávala do
situací nebo rolí pozorovatelky, jež tak zprvu nebyly zamýšlené. Protože svými
informátorkami jsem postupem času byla považována mnohem více za kamarádku než
za výzkumnici, bylo poměrně těžké zachovávat si pozorovatelský a výzkumnický
odstup. Přestože jsem tedy šla na dětské hřiště s cílem pozorovat chování a vystupování
matek, nakonec jsem se sama k ostatním připojila a stala se tak vlastně „úplným“
účastníkem. Na druhou stranu docházelo i k situacím, kdy mi kamarádka nezávazně
volala, že si na internetu objednala nový golfový kočárek a já jsem se chopila papíru a
tužky a začala si poznamenávat, vše, co mi k dané objednávce pověděla (proč kočárek
objednala, proč takovou barvu, proč po internetu atp.). V tomto případě jsem se zase
naopak stala účastníkem pozorovatelem.
Dalo by se říci, že jsem v podstatě na vlastní kůži zažila to, co popisuje Mariam
Sheba George.7 George popisuje, jak se v rámci svého výzkumu musela vyrovnat s tím,
co nazývá „fluidní identita“: byla jak výzkumníkem, tak členem zkoumané kongregace.
(George, 2005) Podobně jsem se v rámci svého výzkumu i já vyrovnávala
s přinejmenším třemi identitami nebo chcete-li rolemi: výzkumnice, přítelkyně a matky.
Když mi kamarádka na vycházce s kočárky vyprávěla o tom, jaké dudlíky a proč pro
svého syna kupuje, bedlivě jsem jí naslouchala nejen jako výzkumnice, ale zajímala
jsem se o tyto informace i jako matka – prvorodička. Úryvek jejího vyprávění jsem si
později zapsala do svého terénního deníku:
6

Kromě klasického (úplného) pozorovatele, může výzkumník dle Goldy při svém zúčastněném
pozorování využívat ještě následující role: pozorovatel jako účastník, účastník jako pozorovatel, úplný
účastník. (Atkinson, Hammersley, 2011: 248) Přestože toto rozdělení připouští různé variace, domnívám
se, že na mou situaci se hodí perfektně.
7
Ta původně chtěla při svém výzkumu zůstat v pozadí a jen zpovzdálí pozorovat aktéry. Nakonec se ale z
nezúčastněného pozorovatele stala přímou součástí sociálních vztahů svých informátorů. (George,
2005)

14

Já jsem teď malýmu objednala dudlíky od Mamu. Měla je i Markéta, říkala, že jsou
dobrý, že víc připomínají bradavku, tak je děti mají rádi. On malej dudlíka nechce, ale
já mu chci nějaký sehnat, aby si konečně zvyknul. Ségře se stalo, že byla v porodnici a
táta malou nemohl nakrmit z flašky, protože na to nebyla zvyklá, tak několikrát denně
jezdili do nemocnice, aby jí nakojila. To bylo hrozný. Tak ho musí mít, aby se na to
naučil. No a taky ho musím na dudlíky naučit proto, že když ho (děti) nemají, tak si ty
děti potom cucají palec. A kamarádka mi říkala, že její kamarádce se stalo, že si pak to
dítě tolik cucalo palec, že už ho potom mělo úplně plochej a nikdy se to nesrovnalo.
Kamarádčina teorie pro mne nakonec z pozice matky byla spíše nezajímavá,
ovšem z pozice výzkumnice jsem její vysvětlení, jež by Janeček zřejmě zařadil
k modernímu folklóru (Janeček, 2006), považovala za velmi hezké osvětlení motivací
jejího chování. V popisované situaci jsem však svým způsobem seděla na dvou židlích
zároveň, jako kamarádka nebo matka bych své přítelkyni zřejmě vyložila, proč si
myslím, že není nutné děti k šidítkům nutit, ovšem tím, že jsem si tuto informaci
nechala pro sebe, jsem ze situace nakonec velmi těžila jako výzkumnice.
Ovšem k naprostému smíšení mých rolí výzkumnice versus matky/přítelkyně
došlo při jednom z mých prvních rozhovorů s informátorkami. U jedné z žen se mi
bezděky stalo, že jsem jí začala radit, kde pořídit věc, o které se právě zmínila, že ji
nemůže sehnat. Při dalších interview jsem již byla obezřetnější a na taková překročení
svých „výzkumnických“ kompetencí jsem si dávala pozor, i tak se ale domnívám, že se
jedná přímo o ukázkový příklad toho, že v praxi k tomuto směšování identit nezřídka
dochází a oddělovat je není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Fakt, že většina mých informátorek byly mé dlouhodobé přítelkyně nebo známé,
mi také umožnil dostat se mnohem blíže k nim samým i k jejich rodinám. Přestože byly
i v průběhu našeho společného rozhovoru některé informátorky poměrně skoupé na
slovo, tak, jak jsem je poznala, vím, že to z jejich strany nebyl projev zdráhavosti, ale že
se jedná spíše o jejich osobnostní charakteristiku. Domnívám se, že kdybychom se
s mými informátorkami neznaly nebo neviděly již dříve, byly by pak v průběhu
rozhovorů mnohem méně otevřené a přístupné. Měla jsem také možnost pravidelně
sledovat chování nejen svých informátorek, ale i jejich partnerů. V několika případech
mi pak pozice kamarádky umožnila získat některé velmi cenné informace od prarodičů,
k nimž bych jinak získávala přístup jen velmi těžko. Má nejednoznačná pozice mi tedy
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umožňovala vidět terén z různých perspektiv a různých úhlů pohledu. Ovšem tím, že
jsem se v některých situacích sama stávala aktérem sociálního dění, pro mne bylo jen
velmi těžké získat si a zachovávat od terénu určitý odstup.
Mé smíšené identity mi však poněkud komplikovaly situaci na rovině etiky
výzkumu (více viz. např. Guillemin, Gillam, 2004). Protože jsem sama často nevěděla,
které situace či výpovědi právě vnímám jako matka nebo jako výzkumnice, byl pro mne
postupem času problém zapojovat se do hovorů s místními rodiči. Svým informátorkám
jsem ručila přísnou anonymitou výzkumu, a tak bylo velmi těžké se získanými
informacemi v běžném životě pracovat. Do hovorů „o někom“ s další stranou jsem se
tedy raději nezapojovala. Eticky zajímavý okamžik nastal například v situaci, kdy se mi
informátorka v rámci běžného hovoru svěřila, že určitou věc pořídila mnohem dražší,
než si ve skutečnosti její partner myslí. Jelikož se i s jejím partnerem velmi dobře znám,
bylo nutné srovnat si v sobě pozici, kterou ve vztahu k této informaci zaujímám. Záruka
anonymity výzkumu i získaných informací, věc, již jsem až do doby započetí tohoto
výzkumu považovala za samozřejmou a poměrně snadnou, tak pro mne nakonec byla
mnohem náročnějším úkolem, než jsem si původně představovala.
Na tomto místě by, domnívám se, bylo vhodné ocenit i fakt, že se ženy vůbec do
výzkumu zapojily. Přestože se zdá, že se jedná o banalitu, není jednoduché si v tak
citlivém životním období, jakým je příchod nového člena domácnosti, zvát domů
v podstatě cizího člověka, kterému se ze svého chování musí neustále „zpovídat“.
Myslím, že z jejich úhlu pohledu se často cítily být vystaveny jakémusi hodnocení či
reflexi. Svým zapojením do výzkumu také ženy projevily velkou dávku důvěry.
Přestože jsem se snažila práci psát tak, aby bylo pro místní těžké odhalit či zjistit, „kdo
je kdo“, myslím, že jsem v některých případech pracovala s pro rodinu natolik citlivými
informacemi, že se mohli cítit až ohrožení a vydaní mi napospas. Z role výzkumníka
bych si samozřejmě takové překročení kompetencí nemohla nikdy dovolit, avšak právě
kvůli mé složité pozici (výzkumnice versus kamarádka) si možná stejně jako já nikdy
nebyly jisty, do jaké míry se ještě jedná o přátelský rozhovor a kdy už provádím
výzkum. Často vlastně ani jedna ze stran nevěděla, že se výzkum již odehrává.
Přestože jsem všechny informátorky důkladně se svou prací seznámila a
podepsaly informovaný souhlas, domnívám se, že pro některé z nich můj výzkum zůstal
i nadále jen jakousi abstrakcí, o které úplně nevěděly, jak s ní naložit (nedovedly si
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představit, jak práce bude psaná, jak je budu „hodnotit“, kdo ji bude číst). Z toho
pramenila i jistá dávka řekněme lhostejnosti – někdy jsem totiž měla pocit, že se ženy
do výzkumu zapojily spíše kvůli mé osobě než z jiných pohnutek. Na ochraně soukromí
si totiž místní dávají velmi záležet. Nejednou se mi také stalo, že se mě ženy zhruba
s týdenním odstupem od ukončení našeho společného interview ptaly, jestli už mám
výzkum ukončený, práci hotovou a jak moc mi ony samy pomohly. Myslím, že v těchto
dotazech lze vysledovat směsici emocí i velmi ambivalentní přístup žen k mému
výzkumu – na jedné straně toužily po ujištění, že „už to mají za sebou“, na straně druhé
pak stál pocit vlastní užitečnosti, že někomu pomohly. Ovšem získat některé cenné
informace a celou řadu detailů ze života informátorek mi nakonec umožnil zejména
fakt, že výzkum, jak už jsem naznačila výše, byl z větší části (oboustranně)
neuvědomovaný a odehrával se do velké míry ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře.
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Rodinná paměť
Než se zde zaměříme na to, jaké předměty ve vztahu k výbavičce mé
informátorky zvýznamňují, považuji za užitečné podívat se nyní na to, jakým způsobem
jsou v Mimichově věci uchovávány a jak se podílejí na vytváření rodinné paměti.
Domnívám se totiž, že vysvětlení toho, jaké vztahy si z dlouhodobého hlediska mé
informátorky vytvářejí k předmětům, je také důležité pro lepší pochopení následujících
kapitol.
V rámci výzkumu se totiž ukázalo, že došlo k výraznému posunu ve vnímání
rodinné paměti. Snažila jsem se zaměřit zejména na to, jak je v Mimichově rodinná
paměť uchovávána a předávána. Je nabíledni, že rodinná paměť se předává zejména
prostřednictvím mezigeneračních rozhovorů či vyprávění a jistě by nebylo bez
zajímavosti tuto linii také sledovat8 (tím spíše, že jak se ukáže dále v této kapitole, i to,
jak mé informátorky či jejich rodiče zažili komunismus, se projevuje v tom do jaké míry
se rodina (ne)zbavuje věcí). Avšak já bych zde ráda sledovala hlavně to, do jaké míry
v tomto uchovávání a předávání paměti sehrávají svou roli předměty.
Zdá se totiž, že v souvislosti s obecným nedostatkem zboží v minulém režimu,
byla rodinná paměť mnohem více materializovaná, než je tomu dnes. Veškerá možná
výbava pro dítě jako byly kočárky, postýlky nebo hračky se v rodině uchovávala pro
další generace. I v Mimichově se ještě v některých (i těch mnou zkoumaných) rodinách
na půdě objeví stará Liberta, železná postýlka nebo houpací kůň. Samozřejmě to, co se
tímto způsobem uchovávalo, nebyl jen předmět jako takový, ale také celý příběh, který
se k němu váže (kdy, kde a za jakých okolností se věc pořizovala, kdo ji používal atp.)
Přestože, jak se ukáže i dále, je příběh právě tím, co má sílu vytvářet přidanou hodnotu
věci (Appadurai, 1986), zdá se, že současné mladé rodiny dávají přednost jinému
předávání informací svým potomkům. U mladší generace je patrná tendence se
použitých a již nepotřebných věcí na dítě spíše zbavovat a prodávat je dále svým
známým nebo například na internetových portálech. Domnívám se, že takové chování je
důsledkem hned několika faktorů:

8

Vzhledem k tomu, že se mimichovští obyvatelé i nadále poměrně těžce vyrovnávají s minulostí,
zejména pak s minulým režimem, bylo by jistě zajímavé sledovat k jakým změnám naračního rámce zde
dochází.
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Na prvním místě zřejmě stojí faktor ekonomický. Pořizování výbavičky je dnes
považováno za natolik finančně náročné, že nejedna má informátorka se rozhodla již
nepoužívané věci (hluboký kočárek, monitor dechu nebo například vanička) prodat a za
utržené peníze koupit další věci potřebné pro dítě. Popisy takového chování mám ve
svém terénním deníku hned na několika místech, nesignifikantnější je ale domnívám se
případ Simony (23 let, jedno dítě)
Simona se chlubí novou autosedačkou. Mluví o tom, že to nebyla levná záležitost a
zdůrazňuje její značku (Cybex) a kvalitu. Na Marty dotaz, kde na takovou autosedačku
sehnali prostředky, odpovídá, že prodali „malou“ autosedačku, tzv. vajíčko a za utržené
a ušetřené peníze pak pořídili autosedačku novou.
Rozprodávání výbavičky se tak stává mechanismem, jak se vypořádat s napjatou
ekonomickou situací rodiny. Na tomto místě je však nutné podotknout, že se mé
informátorky zdaleka nezbavovaly výbavy celé, pokud měly nějaké sourozence nebo
počítaly s dalším potomkem, uchovávaly její část pro ně. Tak získala Helena (26 let, tři
děti) velkou část vybavení pro holčičku od své sestry:
No, po klucích vyloženě to jsem neměla. Ale ségra, protože ta zase měla malou holku,
tak ta mi přivezla všechno oblečení, co to, co… takže tam bylo i neutrální, i na
chlapečka, tak jsem připravovala obojí… Pak mi řekli, že budu mít holčičku, a tak nějak
jako kdo mi co dal, no….
Toto jednání však v sobě kromě sentimentu opět nese i ekonomickou stránku
věci, jak se ukáže v kapitole o ošacení, je to jen další prostředek, jak pomoci mladé
rodině od příliš vysokých výdajů.
Druhým důvodem zbavování se věcí na dítě jsou stísněné prostory.
V panelových domech lze jen stěží uchovávat natolik rozměrné předměty, jakými jsou
například kočárek anebo postýlka. Svou roli zřejmě sehrává také zvýšená mobilita
rodin. Jak podotýká i Marcoux, lidé mají s každým stěhováním tendence zbavovat se již
nepotřebných věcí a nebrat si je s sebou. (Marcoux, 2001) V podstatě neustále jsme
konfrontováni se svým majetkem. Zbavování se věcí je podle něj prostředkem opravy
nebo také přepsání své vlastní osobní biografie. Ovšem na tomto místě je nutné
podotknout, že mobilita obyvatel v Mimichově není příliš vysoká. Velká část zdejšího
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obyvatelstva v podstatě nemigruje. Z mých informátorek se stěhovala pouze Vanda (23
let, jedno dítě). Následující situaci jsem si poznamenala do svého terénního deníku:
Vanda se stěhuje od rodičů do vlastního bytu. Protože se ale jedná o velmi malý byt,
prodává některé části výbavičky – vaničku, jídelní židli. Plánuje ale dalšího potomka, a
tak se rozhodla nechat po domluvě s rodiči některé věci u nich: kočárek, cestovní
postýlku a některé prostorově výraznější hračky (chodítko, hopsadlo atp.).
Marcoux ještě dodává, že předměty doma tvoří jakási mementa a připomínky
minulosti. Rozhodnutí některé si ponechat a jiné odložit se tak stávají „aktivním řízením
jedincovy externalizované paměti.“ (Marcoux, 2001)
Myslím, že v jistém ohledu způsobila změnu v uchovávání rodinné paměti i
politická situace. V souvislosti se změnou režimu dochází v rodinách nejen ke změně
naračního rámce (Welzer, Tschuggnallová, Molerová, 2010), ale také ke změně postojů
k předmětům a k jejich uchovávání. Sklony zbavovat se výbavičky mají zejména
informátorky, které za komunismu nevyrůstaly a nezažily tak akutní nedostatek zboží.
Dnešní moderní doba také klade mnohem větší nároky na „módnost“ věcí, na to, aby se
držel krok s posledními trendy. (Veblen, 1999) Pokud bylo dříve možné sehnat
v podstatě jen jeden typ kočárku, pak bylo také vcelku jedno, jak je starý. Dnes se však
velká část pořízených věcí stává předmětem hodnocení a neustálého vyjednávání.
Myslím, že mnou zkoumané ženy si dnes k předmětům nebudují tak silný vztah jako
dříve, zřejmě mimo jiné i proto, že se jim dobře shání a jejich uchovávání by pro ně, jak
jsem ukázala výše, bylo také poměrně složité.
Můžeme se domnívat, že tendence zbavovat se předmětů je způsobena také
pokrokem moderní medicíny. S rozvojem antikoncepce, zejména pak té hormonální, se
dnes dá velmi dobře regulovat otěhotnění. (Fialová, 1998) Poněkud zjednodušeně by se
dalo říci, že dříve si rodina nikdy nebyla úplně jistá, kolik dětí nakonec bude mít. Proto
bylo uchovávání předmětů mimo jiné jakýmsi pragmatickým krokem. Rodina později
případně nemusela již po několikáté pořizovat kompletní výbavičku pro dítě.
S kontrolou těhotenství však porodnost v porevolučních letech rapidně klesá, od roku
2002 pak opět mírně stoupá a od roku 2009 spíše stagnuje. V roce 2009 byla v České
republice průměrná natalita 1,49 živě narozeného dítěte na jednu ženu v reprodukčním
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věku.9 (ČSÚ, 2) Mnou zkoumané rodiny v Mimichově měly maximálně dvě děti,
výjimku tvoří pouze Helena, která má děti tři. Domněnku, že zdejší ženy se zbavují
předmětů i díky regulaci těhotenství, potvrzuje také chování Apoleny (40 let, dvě děti).
Následující situaci mám zapsanou ve svém terénním deníku:
Apolena hovoří o věcech. O tom, že by ráda měla ještě jedno dítě, ale kvůli vysokému
věku, tuto myšlenku potlačuje. Pokračuje tím, že zmiňuje fakt, že již některé věci (včetně
kočárku) po druhém dítěti prodala, protože nepočítala s tím, že by ještě další dítě měla.
Tento prodej pak považuje za další pádný argument pro to, aby již další dítě neměla.
Svou úvahu končí tím, že to, co bylo neprodejné, již stejně připravila pro svého bratra, u
kterého je vysoká pravděpodobnost, že by v dohledné době mohl založit rodinu.
Odklon od ukládání předmětů jako takových však dle mého názoru způsobil také
překotný rozvoj moderních technologií (zejména pak fotoaparátů a kamer) a mnohem
snazší přístup k těmto zařízením, jež si v České republice spojuji mimo jiné také se
změnou režimu. Od věcí jako takových se tak akcent postupně přesouvá na vizualizaci.
Gillian Rose pak ve své knize Doing Family Photography tvrdí, že základním efektem
rodinné fotografie je to, že „ukazuje rodinu jako rodinu.“ (Rose, 2010: 41)10 Všechny
dohromady, šťastně spolu. Právě tuto pospolitost vidí Rose jako klíčový aspekt
rodinného a domácího života západní kultury. Odkazuje se při tom na Bourdieuho,
který tvrdí, že „fotografie jako taková není nic jiného, než představa skupiny o své
vlastní integritě.“(Rose, 2010: 41) Fotografie tedy slouží také jako jakási evokace
hezkých období rodiny. Kromě pocitů sounáležitosti vytváří fotky i domov. Právě
fotografie jsou podle Rose tím, co dělá z domu součást rodiny. Ženy si pak
prostřednictvím fotek vytvářejí také určitý vztah ke svému mateřství a ke svým dětem.
(Rose, 2010) To dokládá i případ Lucie (24 let, jedno dítě), se kterou jsme v rámci
interview hovořily i o uměleckých fotografiích z období těhotenství:
Int.: Nechávala ses jako těhotná fotit?
Fotit jako umělecký fotky? Umělecký jsem taky chtěla, ty mi taky byly zakázaný, že byly
zbytečný, a tak jsem si je pak dělala sama.

9

Novější data pro zatím nebyla Českým statistickým úřadem publikována.
Gillian Rose ve své knize Doing Family Photography ukazuje, jak mohou fotografie vstupovat i do
sociálních vztahů, zejména pak v případě rodinných fotografií. Jen zřídka se stává, že je na rodinné
fotografii zachycen pouze jeden člen rodiny (maximálně v případě miminek).
10
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Int.: Jaký to pro tebe mělo význam?
Tak abych pak viděla a věděla, jaký to bylo, kdybych si to i někdy prohlížela s malou,
tak jak jako to bříško rostlo no…Taky i pro ostatní členy rodiny, co tu nebydlí, jsem to
fotila, no….
Kromě vytváření a posilování vztahu s dcerou však výňatek z rozhovoru s Lucií
poukazuje ještě na jeden aspekt fotografií: jejich schopnost vytvářet pocity pospolitosti i
na dálku. To je podle Rose hlavní důvod, proč si v dnešní době lidé posílají emaily
s fotkami, sdílí je na veřejných sociálních sítích atp. (Rose, 2010) Takto toto jednání
vysvětluje Lucie:
Int.: Proč dáváš fotografie svého dítěte na Facebook?
Tak to jsem kvůli příbuzným a takhle co mám kamarády a neposílám jim to přes maila,
tak takhle aby viděli mimino… takže místo mailu….
Mnou zkoumané ženy je totiž vidí jako prostředek jak zůstat ve spojení, jak být
viděn navzdory velké dálce a jak uchovat alespoň iluzi toho, že se dva lidé opravdu vidí.
Lucie samozřejmě není jedinou mou informátorkou, která uvažovala o pořízení
umělecké rodinné fotografie. U místní fotografky se fotilo hned několik mých
informátorek a některé z nich podle svých slov takovou fotografii nemají jen proto, že
„ji nestihly“ a porodily. To je například případ Simony (23 let, jedno dítě):
Int.: Nechávala ses ty nafotit jako těhotná?
Ne… Jenom doma, že mně občas vyfotili, ale jinak ne. Ale chtěla jsem, ale už jsem to
nestihla….
Int.: A z jakého důvodu jsi chtěla?
Tak je to vzpomínka. Může to bejt první a poslední, že jo. Třeba už pak nebude…. Takže
proto, no…
Int.: Takže kdybys nerodila dřív, tak bys ty fotky měla…
Hmm, to určitě. Já jsem totiž čekala na největší břicho, ale porodila jsem o měsíc dřív
(smích) Teď musím počkat na další…
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Není však nutné pořizovat přímo umělecké fotografie. Stejnou službu nám
v podstatě udělají i fotky, jež si pořídíme sami. Rodinné fotografie jsou pak ukládány do
alb, vystavovány, uchovávány, opakovaně prohlíženy a cirkulují. „Právě proto, že tam
jsou zachyceni všichni šťastni a spolu.“ (Rose, 2010: 41)
Zatímco dříve se tedy pocity sounáležitosti vytvářely prostřednictvím příběhů
spojených s předmětem (často s více příběhy díky jeho využívání více členy rodiny),
dnes se také vytvářejí pocity rodiny sounáležitosti prostřednictvím vzpomínek, ale
tentokrát mnohem častěji uchovávaných na fotografiích. Takové vzpomínky se pak váží
spíše k danému okamžiku než k předmětům jako takovým. Zdá se tedy, že rodinná
paměť již není v tak velké míře komodifikovaná. Místo toho se stává stále více
vizualizovaná.
Bylo by však velmi přehnané tvrdit, že současné matky již žádné předměty
neuchovávají. Předměty uchovávají, ale domnívám se, že spíše než kvůli předávání či
udržování rodinné tradice jsou tyto předměty schraňovány spíš z jakési nostalgie. Ve
většině případů se jedná o předměty, které se vztahují k tělesnosti dítěte (pramen
ustřižených vlasů, sádrové otisky rukou a nohou) a věci související s nějakým „poprvé“
(první nejmenší oblečky, botičky nebo i náplast po prvním očkování). Velmi často mé
informátorky uchovávají také identifikační pásky z porodnice: jakýsi první identifikační
a rozlišovací prvek právě narozeného dítěte. Zároveň se ve většině případů u mnou
zkoumaných žen jedná o velmi dobře skladné a přenosné věci. Velmi populární jsou
v Mimichově také vyplněné knihy o prvním roce dítěte, které obsahují takové předměty,
jež se do nich rozměrově mohou vkládat. Simona (23 let, jedno dítě) uchovává
předměty pro syna následovně:
Mám jenom takový, jakoby album a tam mám prostě ty fotky (pozn. z ultrazvuku), mám
tam pas jeho z porodnice, kde má napsanou váhu, míry, pásek z porodnice, pramen
vlasů z jeho prvního stříhání… A mám to tam hezky všechno v jednom daný. Všechno,
co patří jemu, tak to tam dávám…
Int.: Je ještě něco, co jsi schovávala?
Asi ne, jenom takhle to hlavní….
Int.: Proč zrovna tohle považuješ za to hlavní?
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Asi bych to nedokázala vyhodit, mně to k němu prostě patří.
Obrázek č. 1: Ilustrativní fotografie

Na tomto místě je důležité reflektovat to, co tvrdí Arjun Appadurai, totiž že
význam věci vytváří hodnota, jíž jí připisuje aktér. (Appadurai, 1986) V tomto smyslu
sehrává v uchovávání paměti v Mimichově nezastupitelnou úlohu rovina sentimentu, a
to ať již ve vztahu k vizuálním vjemům a technologiím, tak ve vztahu k předmětům jako
takovým.
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Škatulky
Na tomto místě bych ráda ukázala, jaké společenské přesahy v sobě samotný akt
nakupování obsahuje. Prolínají se zde totiž motivy jako materializace, láska a zejména
pak vyjednávání sociálního statusu. Zde se zaměřuji na teorie, jež nám vysvětlují, jak
mohou předměty právě na rovině vyjednávání sociálního statusu vystupovat.
Ze svého pozorování usuzuji, že v Mimichově při pořizování výbavičky pro dítě
hrají hlavní roli tři hlavní faktory, které se do životů místních zásadním způsobem
prolínají. Veblenův koncept hromadění majetku (Veblen, 1999), ekonomie důstojnosti
Alison Pugh (Pugh 2009) a Hegelův koncept vzájemného rozpoznání (Robbins, 2009).
Všichni tři popisují praktiky, prostřednictvím kterých se jedinci snaží vyjednávat svůj
sociální status. Tato kapitola je tedy o prostředcích, jimiž je možné svému dítěti budovat
úctu.
Thorstein Veblen ukazuje, jak se postupem času změnila hodnota vlastnictví.11
Zatímco dříve se odvíjela zejména od porovnávání se s nepřátelskou skupinou, nyní je
patrná tendence dělat ostrou dělicí čáru mezi zájmy jednotlivce a skupiny, ke které
náleží. Nahromaděný majetek jednotlivce se tak stává důkazem „o převaze vlastníka
statků nad jinými členy skupiny.“ (Veblen, 1999: 28) Z kumulace statků se pak vyvíjí
manifestace dobrého výsledku v majetkové hře a majetek se postupně stává
prostředkem, jak vzbudit úctu ostatních. Právě prostřednictvím úcty ostatních si
budujeme svou vlastní sebeúctu. „Obvyklým cílem jednání se stává relativní úspěšnost
poměřovaná závistným majetkovým srovnáváním s jinými lidmi…“ (Veblen, 1999: 32)
Naše jednání se tak postupem času změnilo od boje a lovu v „úsilí o stále věrohodnější
a skvělejší demonstraci bohatství.“ (Veblen, 1999: 32) Veblen však dále podotýká, že
11

Thorstein Veblen ve své knize Teorie zahálčivé třídy (Veblen, 1999) ukazuje, jak se postupně, přes
různá vývojová stadia lidstva, ustanovovaly kategorie nižší a vyšší (zahálčivé) třídy. Tu nižší
charakterizuje zejména produktivní práce. Základním rysem zahálčivé třídy jsou pak boj, lov a podobné
hrdinské aktivity. Právě prostřednictvím těchto aktivit se dříve budovala úcta. Ovšem s přechodem k
soukromému vlastnictví se také „boj“ přesunul jinou rovinu, nabývá povahy „boje mezi muži, o
vlastnictví statků“. (Veblen, 1999: 25)Je to boj o zvýšení blahobytu. Bohatství totiž, dle autora, dodává
člověku úctu a vzbuzuje závist ostatních. Veblen k tomu podotýká, že u méně zámožných tříd
samozřejmě může být hnací silou hromadění zajištění základních životních potřeb, ale to se podle něj
děje jen po přechodnou dobu. U zámožných skupin pak podle něj nehrálo zajištění základních potřeb v
souvislosti s kumulací majetku nikdy žádnou roli. „Dominantním stimulem byla od začátku touha pomocí
bohatství vyniknout nad ostatní a žádný jiný motiv.“ (Veblen, 1999: 27)
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máme sklony porovnávat se zejména s těmi (třídami), ke kterým jsme si navykli se
řadit. To proto, abychom si opravdu mohli prostřednictvím hromadění majetku zajistit
vlastní sebeúctu.
Trochu jiným způsobem nahlíží tento problém Joel Robbins (Robbins, 2009).
Zabývá se Hegelovou myšlenkou, že uznání/rozpoznání12 je středem sociálního života.
Tvrdí, že osoba se stává sebe si vědomou (self-conscious) bytostí ve chvíli, kdy
rozpozná/uzná jinou osobu a sama je jí rozpoznána nazpět. Právě toto vzájemné
rozpoznání/uznání Hegel popisuje jako fundamentální zdroj motivace pro lidské
jednání. (Robbins, 2009: 45)
Domnívám se, že v této teorii lze vysledovat také motivaci pro chování
mimichovských matek. I ony samotné touží po uznání a tuto touhu (zřejmě) přenášejí i
na své potomky. Proto je pro ně dle mého názoru natolik důležité se právě ve veřejném
prostoru prezentovat v tom nejlepším možném světle. První fáze - tedy rozpoznání
druhých, to, že rodič reflektuje přítomnost ostatních, se zde projevuje právě tím, že se
sám snaží ovlivnit i druhou fázi - tedy to, jak já sám potažmo mé dítě, budeme druhým
rozpoznáváni. To, jak je ale ve vesnickém prostředí složité pokoušet se o změnu toho,
jak jsme ostatními ve veřejném prostoru vnímáni nebo chcete-li rozpoznáváni, při
našem společném rozhovoru dlouze popisovala Edita (30 let, jedno dítě):
No, asi první si člověk všimne kočárku, což je první takovej ten jako, že ne ani, jestli je
novej, starej ale spíš tak jako jak ta maminka pasuje k tomu kočárku, jo. Jak jako s tím
kočárkem třeba zachází, ale samozřejmě první, co si můžeš všimnout, když vidíš to dítě,
tak to je ten kočárek. Bohužel, v každým to vyvolává takový to, že jak vypadá kočárek,
tak tak je na tom sociálně ta rodina. (…) Ale vzhledem k tomu, když jsi na tý vesnici a
vidíš každýmu do talíře, tak je to taky něco jinýho trošku. Uvažuješ vlastně. To dítě už
hodnotíš podle tý matky nebo podle toho otce, podle nich. Už asi víš, co můžeš čekat,
takže je to taky těžký, jak to hodnotit, když ty už víš. (….)Na tý vsi, ať děláš, co děláš, tak
si tě lidi zaškatulkujou, že to není takový, když jseš neznámá a samozřejmě kouknou se

12

Autor zde používá anglický výraz recognition, který lze překládat jako rozpoznání i uznání. Jelikož v
češtině neexistuje výraz, který by v sobě taktéž obě roviny zahrnoval, budu nadále překládat a používat
recognition podle kontextu, buď jako (roz)poznání nebo jako uznání. V některých případech ale považuji
za důležité vypsat oba české výrazy, aby českému čtenáři bylo jasné, že vykládaná část v sobě snoubí
obojí.
Jedná se o rozpoznání druhého, které v sobě zároveň nese také jeho uznání.
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na kočárek, kouknou se, jak vypadáš, kouknou se, jak mluvíš. Ale na vesnici už jsi nějak
zaškatulkovaná, ať chceš nebo ne.
Editou zmiňované „škatulky“ se rodí prostřednictvím vzájemného sociálního
rozpoznávání a přiřazování se k třídám. Možná právě proto, že je ve vesnickém
prostředí tak těžké zbavit se „zaškatulkování“, tedy určité připsané formy rozpoznání, je
pro místní rodiče tolik důležitá prezentace dítěte a snaha zajistit potomkovi už od
narození dobré výchozí podmínky pro to, být rozpoznán v tom nejlepším možném
světle: snaha o to, zajistit v rámci svých možností co nejlepší sociální status a tak i vstup
do (pozdějšího) sociálního života a sociálních vztahů.
Veblen však ještě upozorňuje, že toto je vlastně nikdy nekončící běh: jakmile
zdoláme hranice jedné třídy, již se poměřujeme s tou další, jež je nad námi. To dokládá
také výpověď Markéty (34 let, dvě děti), se kterou jsme se při našem rozhovoru bavily
mimo jiné i o jejím vnímání luxusu:
Int.: Máš pocit, že tvé děti vyrůstají v luxusu?
Myslím si, že se mají dobře, hodně dobře, určitě nestrádají v ničem.
Int.: A myslíš si, že to je luxus?
No tak myslím si, že to je… že to není úplně… no…. Hmmm…
Int.: No, (smích) co si pod tím představíš?
No ze svého hlediska. Luxus je něco, co je ještě nade mnou, to není to, kde jsem já.
Takže si myslím, že to je třeba obří barák a doma prostě bazén a venku taky bazén, ale
oni se mají dobře, oni si… ale myslím si, že luxus jako není…
Jistou roli v motivaci rodičů sehrává i určitý prvek rivality, o kterém se zmiňuje
také Thorstein Veblen (Veblen, 1999): rodiče se snaží o vzbuzení řevnivosti v ostatních
tím, že budou vlastnit něco víc než ti, ke kterým si navykli se řadit. To v konečném
efektu taktéž vede k posilování vlastní sebeúcty a k postupnému posouvání hranic toho,
do jaké třídy se jako jedinec na základě svých majetkových poměrů přiřazuji. V tomto
bodě se tedy vlastně v určitém smyslu Hegel (Robbins, 2009) i Veblen prolínají:
soupeříme a poměřujeme se s ostatními, protože toužíme po jakémsi (majetkovém)
uznání ze strany druhých. Přejeme si být rozpoznáváni jako někdo majetkově na výši
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(nebo alespoň výše než si ve skutečnosti stojíme) spolu se všemi výhodami, které to
s sebou (v našich očích) přináší. Velmi otevřeně při našem rozhovoru popsala rysy
kompetitivnosti Marta (21 let, jedno dítě):
Int.: Máš třeba takové tendence ukazovat, že ho luxusně oblékáš?
Dělám to jako z toho důvodu, že mám dobrej pocit, že mu oblíknu něco hezkýho a že
ukážu i těm lidem, že má hezký oblečení a že chodí…
Int.: Ale proč z toho máš dobrý pocit?
Na jednu stranu možná I z toho, že ty lidi to kolikrát asi ani neocení a nepochválí,
protože jsou svým způsobem závistivý, že ti třeba ani neřeknou “Jé, ten má,” plácnu,
“hezkou bundičku.” A že jsou takový jako… Prostě hlavně, že je tím můžu nas-at.
Poněkud odlišně však problematiku vyjednávání sociálního statusu nahlíží
Alison Pugh, jež ve své knize popisuje základní principy ekonomie důstojnosti. (Pugh,
2009) U ekonomie důstojnosti je hnacím motorem jednání zúčastněných snaha o získání
úcty. Tedy spíše než prvek neustálého soupeření a porovnávání, se zde projevuje
zejména důraz na „belonging“, tedy jakési přináležení: být součástí kruhu nebo skupiny,
spíše než snaha o její (potažmo vlastní) neustálé zlepšování.13
Také ve zkoumaném Mimichově si matky vytvářejí určitý okruh věcí, jež
považují za hodny pozornosti, a jiných, které jsou z tohoto okruhu vyloučeny. Pokud se
někdo nechce ocitnout na pomyslném okraji tohoto společenství, je nutné, aby
s ostatními v tomto ohledu „držel krok“ a měl si s nimi co „říct“. Mezi poměrně často se
opakující motivy těchto rozhovorů patří v době těhotenství a krátce po porodu zejména
problematizování výběru porodnice – poukazování na klady a zápory jednotlivých
pracovišť, průběh samotného porodu, kritika druhých – zejména v oblasti péče o dítě,
často v návaznosti na výbavičku (má sice věc X, ale nepořídila si Y, kterou přeci
potřebuje více).

13

Pugh prováděla výzkum mezi dětmi. Zaměřila se při tom na tři školy, jež se pohybovaly na různém
stupni ekonomické škály (veřejná škola pro nejchudší, veřejná škola pro bohaté, soukromá škola pro lidi
z nejvyšších příjmových skupin). Kniha popisuje, jak děti mezi sebou získávají, případně stvrzují svou
důstojnost prostřednictvím předmětů a hovorů o nich. Autorka dále ve své knize ukazuje, jak děti mezi
sebou získávají, případně stvrzují svou důstojnost na základě svého (velmi proměnlivého) konsenzu
ohledně toho, který druh věcí nebo zkušeností je hoden toho, být do něj zahrnut.
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V Mimichově se tedy všechny roviny velmi silně prolínají. Samy informátorky
mluví o závisti, ve smyslu jakési kompetitivnosti, o tom, že některé věci kupují, aby
„ostatní viděli“. Akcent na porovnávání se s druhými je téměř všudypřítomný.
Emocionální rovina je zde tedy velmi silná. To vyplynulo například z našeho rozhovoru
s Romanou (28 let, jedno dítě), když jsme řešily nakupování značkového oblečení.
Int.: Kam potom to značkové oblečení nosíte?
No tak když někam jdeme (smích) Tady třeba po Mimichově, ať vidí, že na to máme…
Neméně výrazně se v Mimichově projevuje také koncept ekonomie důstojnosti.
Do této roviny patří zejména rozhovory o tom, co matka má, co se chystá koupit atp. Je
to jakási demonstrace (performance) toho, že ví, co se zde sluší a patří, co by dítě mělo
mít. I když na to někdy nakonec nedojde a matka zmiňovanou věc nekoupí, jako
v případě Vandy (23 let, jedno dítě), stále se jedná o mechanismus, jak i tak stvrzovat
svou pozici ve skupině. Následující situaci jsem si poznamenala do svého terénního
deníku:
Prosinec: Maminky se domlouvají na hromadné objednávce oblečení po internetu.
Z úsporných důvodů objednávají společně a chtějí se podělit o poštovné. Vyměňují si
své zkušenosti s určitými oděvy a značkami, když přijde na přetřes zimní výbava – boty
a zimní bunda. Řeší se ceny, značky a špatná dostupnost tohoto zboží. Do hovoru
vstupuje Vanda, která upozorňuje, že minulý týden na nákupech v Ústí viděla v obchodě
C&A krásný kabátek na dceru a chce jí jej koupit. Upozorňuje ale na cenu 1 000 Kč,
která všechny přítomné rozhořčí – jak je to nespravedlivé, kolik dnes dětské oblečení
stojí.
Přestože Vanda pro dceru nakonec kabátek nekoupila, povedlo se jí v této situaci
zachovat si tvář. Nejen, že vnesla do rozhovoru s ostatními nový prvek, který ostatní
ohromil natolik, že byli ochotní alespoň částečně změnit téma hovoru, ale také už jen
tím, že dala najevo, že o dané věci, za tolik peněz uvažuje, stvrzovala přináležitost své
rodiny ke skupině. Demonstrovala, že ví, co se sluší a patří a že je dokonce ochotná jít i
za tyto hranice. Na tomto místě, domnívám se, však není bez zajímavosti, že se Vanda
shodou okolností pár dní poté dostala do situace, kdy se dceři rozbila podzimní bunda a
dcera nakonec chodila několik dní jen ve svetru, protože zimní bundu (ani kabátek)
ještě neměla. Domnívám se, že Vandinu tvář v této situaci v podstatě zachránila výše
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zmíněná situace, kdy projevila svou znalost a péči a svému okolí tím tak také
demonstrovala, že „problém“ byl v řešení, ještě než vlastně vzniknul.
Co to vlastně nakupování je, pochopíme, podíváme-li se na argumentaci Daniela
Millera v knize The Theory of Shopping. (Miller, 2005) Domnívám se totiž, že
do samotného „aktu nakupování“ se prolínají nejen výše zmiňované mechanismy
budování úcty ostatních či vyjednávání sociálního statusu, ale je to také jakýsi
prostředek (samotné) materializace. Sám Miller hned v úvodu své knihy ukazuje, že
naše nakupování v podstatě ovládají představy o druhých, představy o tom, co vlastně
po nás chtějí a co od nás očekávají, potažmo jejich reakce na nás. Je to vlastně náš vztah
s těmi, kteří od nás nebo po nás něco chtějí. A právě toto se dle mého názoru stává
předmětem neustálého vyjednávání – to, co bych si přál já sám, mnohdy v opozici vůči
tomu, co ode mě očekávají druzí. Do popředí se tak dostává zejména rozhodování ženy
o tom, zda předmět koupí, případně v jakém provedení nebo kvalitě. (Miller, 2005) To
je příklad situace, kterou mám z terénního záznamu:
Když Simona (23 let, jedno dítě) s manželem pořizovala kočárek, dostali nabídku koupit
jej jako trojkombinaci, tedy včetně autosedačky. Jednalo se o nabídku velmi výhodnou a
rodina se dlouhou dobu rozhodovala, zda pořídí autosedačku levnější, ale z jejich
pohledu méně bezpečnou nebo „lepší“ a podstatně dražší, od výrobce, jemuž z hlediska
bezpečí věřili více. Tento předmět byl natolik diskutovaný mimo jiné i proto, že se jedná
o věc, již dítě většinou „využívá“ maximálně do jednoho roku věku a v tomto případě by
se tedy nejednalo o investici z dlouhodobého hlediska trvalejší. Nakonec se však
rozhodli pro dražší variantu autosedačky.
Přestože jsem byla u toho, jak dlouze se rodina rozhodovala o tom, jakou
autosedačku pořídit, s odstupem času při našem rozhovoru Simona svou volbu
reflektovala následovně:
Int.: Sháněla jsi kočárek jako trojkombinaci?
Ne! Dvoj, bez sedačky. Sedačku jsem měla od Cybexu. To je prostě nejlepší značka!
Int.: Proč si to myslíš?
Protože ta značka je celosvětová. Je na prvním místě ve všem! Jako… v bezpečnosti. (...)
Nám sice ta sedačka pak na kočárek neseděla, ale my jsme prostě jezdili bez, jenom
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jsme ho brali do autosedačky. Mně to stejně přišlo takový divný jet… mít jenom to
vajíčko na tom kočáru. (odmlčela se) Si stejně myslím, že by z toho i to dítě mohlo
vypadnout….
Není bez zajímavosti, že častým poukazováním na celosvětovost značky, její
poměrně špatnou finanční dostupnost a vysokou mírou bezpečnosti, již tato značka
deklaruje, si Simona vybudovala poměrně silnou pozici ve skupině. Její autosedačka pro
syna se tak stala nejen prostředkem kompetitivnosti ve Veblenově smyslu (Veblen,
1999) – zejména poukazováním na cenu, ale také se stala prostředkem Hegelova
rozpoznání (Robbins, 2009), potažmo budování úcty - Simonina interpretace
autosedačky dokonce zaujala i několik mých dalších informátorek, jež se nakonec
rozhodly si stejnou značku zakoupit pro pokračovací období (autosedačky od 13-ti kg
váhy dítěte). Tím Simona velmi posílila svou pozici ve skupině místních matek, protože
se jí na trhu podařilo objevit věc, jež zde zaujala i ostatní rodiče natolik, že byli ochotni
si ji pořídit také a zároveň to byla právě ona, kdo se v Mimichově s daným předmětem
objevil jako první. V duchu Hegelovy argumentace by se dalo říci, že byla rozpoznána
jako někdo, kdo je v tomto ohledu na výši. (Robbins, 2009)
Je důležité a nutné si uvědomit, že vše, co bude dále v této práci předkládáno, je
zároveň protkáno tímto neustálým napětím mezi tím, co chci já sám a tím, co se ode mě
(byť domněle) očekává. A projevuje se zde tím více, čím bližší si zdejší obyvatelé
oproti většímu městu jsou. V následujících kapitolách se věnuji třem předmětů, jež mé
informátorky nejvíce zvýznamňovaly, jsou to kočárek, postýlka a ošacení pro miminko.
Na dotaz, co pro ni představuje pojem výbavička, mi má informátorka Apolena (40 let,
dvě děti) při našem rozhovoru odpověděla následovně:
Výbavička… Tak to je kočárek. Protože jsem věděla, že Vojtík se narodí do zimy, tak
zimní pytel, povlečení do postýlky, pak polštář, peřinka… A takový to, v tom těhotenství
to první oblečení na to miminko, ale až do toho roka už jsem přemýšlela. Celou dobu to
oblečení až do toho roka.
Není bez zajímavosti, že všechny tyto předměty, jak se ukáže v následujících
kapitolách, sehrávaly ústřední roli při vyjednávání sociálního statusu, a to nejen dítěte,
ale také celé rodiny.
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Ošacení
Jak jsem právě uvedla výše, mé informátorky zpravidla zmiňovaly oblečky pro
miminko mezi prvními třemi předměty, jež samy do výbavičky pro dítě zahrnují.
Viviana Zelizer pak v zajištění ošacení a obživy vidí základní funkce, jež domácí péče
naplňuje. (Zelizer, 2005)14 Poněkud odlišně ošacení nahlíží Thorstein Veblen. Tím, že
jsou všem na očích, spatřuje v oděvech manifestaci toho, jak si jedinec, potažmo rodina
finančně stojí. „O šatech navíc ještě vyšší měrou než o většině jiných předmětů spotřeby
platí, že lidé jsou ochotni hodně si odříci v příjemnostech nebo i základních potřebách
života, jen aby si mohli dovolit to, co se pokládá za patřičný rozsah marnotratné
spotřeby - takže není rozhodně nic neobvyklého, chodí-li lidé v nevlídném podnebí
nedostatečně oděni, jen aby vypadali dobře oblečeni.“ (Veblen, 1999: 131) K tomu ještě
dodává, že v moderních společnostech je kladen stále větší důraz na estetičnost a na
prestiž než na praktičnost. Velmi podobná slova v souvislosti s ošacením volí také Jane
Schneider. (Schneider, 2013) Kromě toho, že i ona v něm vidí prostředek jak vyjádřit
vlastní estetické cítění a posílit prestiž, upozorňuje také na fakt, že prostřednictvím
svého šatníku se také identifikujeme s určitými hodnotami nebo kruhy. Oblečení
mnohdy získává funkci jakéhosi identifikátoru rodinného statusu. Je tedy zajímavé
sledovat, jak se s tímto faktem vypořádávají mimichovské matky, jež se snaží, jak jsem
předesílala již dříve, pomocí předmětů, zde oblečení, zvyšovat prestiž svého dítěte a
zároveň, myslím, nelze popřít, že v tomto případě je nutné zohledňovat i praktickou
stránku věci.
V této kapitole bych se tedy ráda věnovala tomu, jak se s tímto problémem
mimichovští rodiče vypořádávají. Domnívám se, že v tomto ohledu jim pomáhá
zejména získávání ošacení z tzv. „druhé ruky“ a vzájemné sociální vazby, které se zde
projevují zejména na úrovni vzájemného obdarovávání a barterového obchodu.

14

Viviana Zelizer ve své knize Purchase of intimacy rozlišuje tři sféry péče: tu, která se odehrává přímo v
domácnosti, tu, jež hranice domácnosti překračuje a péči formalizovanou, odehrávající se zcela vně
domova. (Zelizer, 2005, kap.4)
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Pořizování oblečků z druhé ruky
Dědění

Dědění oblečků v rámci nukleární rodiny je zde běžnou formou „pořizování“
předmětů. Když miminka věcem odrostou, schovávají je zpravidla jejich matky pro
plánované budoucí sourozence. Tato praktická stránka věci se projevila například v
rozhovoru s Jasmínou (36 let, 2 synové):
Dostane i novou bundu, ne nějaký opraný. Za ty bundy, co tu máme, za ty budu vděčná
a bude je mít navenek, k babičce a tak. Tam opravdu leze, statek, špína a tak, a i Filípek
měl tu bundu na ven a tu bundu lepší - do školky a takhle. Nakonec jsem do školky taky
dávala tu na ven, když jsem viděla, jak se s tím vrací. Ale když jsme šli k doktorovi, do
města, k babičce, když jsme jeli (ta druhá), protože jsem věděla, že půjdeme po městě,
tak aby v tom kočárku byl…jo… a měl na převlečení... A to bude mít i Daneček, sice
nebudu muset shánět ty levnější bundičky, protože už je má, ale nový taky bude mít. To
nebude tak, že by celý život dědil.
Následné využití takto uchovaných předmětů pak do jisté míry závisí na pohlaví
druhého dítěte, ale zejména na věkovém rozdílu mezi sourozenci. Má-li totiž být
oblečení manifestací dobré situovanosti rodiny, pak není možné dítě oblékat do deset let
starých věcí, které na první pohled již nejsou moderní. Právě faktor módy je dle
Veblena to, prostřednictvím čeho lze vzbuzovat závist ostatních. Držet krok a pořizovat
si jen kvůli „módnosti“ nové oblečení, když je to staré i nadále funkční, je podle něj
jeden z prostředků okázalého plýtvání a tedy i dokladem toho, že si to daná
osoba/rodina může dovolit a stojí tak na výši. (Veblen, 1999: kap. 7)
Svou roli zde ale sehrává také kategorie sentimentu. Tou se zabývá i Molotch
(Schneider, 2013: 205): předměty podle něj získávají sentiment „z akumulovaného
sociálního a fyzického používání, tedy ze svého obnošeného povrchu, zastaralých tvarů
a pachů. Protože se vždy nacházíme na okraji existenciálního chaosu, fixují pro nás tyto
předměty jasný význam a konstituují skutečné (hmatatelné) pochopení smyslu sociální
reality.“ Faktor osobní fixace na věci je možné vysledovat i v Mimichově. Apolena (40
let, dva synové) při našem rozhovoru zmínila, že cíleně vyhledává situace, kdy má
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mladší syn na sobě něco, co měl i její starší syn, to si jej prý i fotí. Dělá to právě v
situacích, o kterých ví, že z nich její starší syn fotografie už má.

Obrázek č. 2: Ilustrativní fotografie

Podobná motivace se u Apoleny projevila také, když mi vyprávěla o oslavě
prvních narozenin mladšího syna. Následující poznámky pocházejí z mého terénního
deníku:
Apolena mluví o tom, jak s oslavou vlastně ani moc spokojená nebyla… Chtěla
obléknout synovi to, co měl i starší, ale na poslední chvíli zjistila, že je obleček
nepoužitelný. Popisuje pocit, jak nic nestíhala, nic nebylo připraveno a samotná oslava
se odehrála příliš rychle. Chtěla udělat rodinnou fotografii všech zúčastněných jako u
prvního syna, ale ve finále na ni zapomněla, což při zpětné reflexi opět vedlo
k celkovému rozladění a nespokojenosti s průběhem oslavy.
Ženy ke konkrétním předmětům váží také určitý příběh: o tom jak, kdy, kde
nebo případně i proč je pořizovaly atp. Mnohdy se jich tak kvůli této osobní rovině
nechtějí jen tak zbavovat a pečlivě vybírají, komu je dají. Častým řešením je v těchto
situacích uchovávání takových předmětů pro své sourozence. Dědění výbavičky v rámci
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rozšířené rodiny je v Mimichově běžnou praxí a narazila jsem na ni bez výjimky
v každé mnou zkoumané rodině. Všechny mé informátorky, jejichž sourozenec již
potomka má, získaly značnou část výbavičky, zejména oblečení, právě od něj. A i ty,
jež měly dítě jako první v rodině, za stejným účelem tyto věci uchovávají.
… Já jsem sestře ty věci dávala, protože jsem to na ty svoje děti měla všechno nový,
načančaný a hezký a tak jsem taky chtěla, aby to měla taky hezký…. (zápisek z terénního
deníku)
Jedná se o oblečení, se kterým budoucí matky mohou počítat dlouho dopředu,
protože vědí, že jim jejich sourozenec „něco“ schoval, ve většině případů ještě mnohem
dříve, než vůbec přijdou do jiného stavu. (Vanda, Apolena, Marta, Helena, Romana…)
Mé informátorky zdůrazňovaly, že poté, co viděly, kolik jim toho sourozenci
přenechali, dokupovaly už jen málo oblečení, spíše jen to, co se jim líbilo. Pomoc
sourozenců tak kvitovaly s povděkem, a to zejména z toho ekonomického hlediska.
Vanda (23 let, první dítě) to v rámci rozhovoru reflektovala následovně:
Moje sestra mi nabídla, že bych si vlastně mohla vzít nějaký oblečky po jejím miminku,
takže jsem vlastně se jela podívat na ty její věcičky, který jsem - který se mi líbily - tak ty
jsem si vybrala, s tím, že to co mi chybělo tak jsem teda dokupovala, takže jako jsem
teda nekupovala úplně všechno nový nebo co se mi tehdy v tom obchodě líbilo, tak to
jsem koupila. Takže nekupovala jsem toho jako moc, že většina tam jako byla, těch
oblečků.
Kromě oblečení, a hlavně toho lepšího a hezčího, si mezi sebou sourozenci ještě
půjčují nebo vyměňují nočníky, jídelní židličky a postýlky. Zajímavé totiž je, že se
schovává zejména to, u čeho lze předpokládat, že to bude mít nějakou trvalejší hodnotu
nebo to, co má do budoucna perspektivu odolat poměrně rychle a stále se měnícím
kritériím toho, co je v dnešní společnosti považováno za moderní. Igor Kopytoff mluví
o „kulturní biografii věci“, jakémsi „životním“ koloběhu - ukazuje, jak nově pořízená
komodita většinou plní funkci jakési „sváteční“ věci, později se dostává mezi věci
běžné (s)potřeby a ke konci už plní jen jakousi zástupnou funkci, často naprosto
odlišnou od toho, k čemu byla věc na počátku určena (například když se z oblečení
stane hadr na podlahu) a nakonec se věc vyhodí. (Kopytoff, 1986) Na příkladu dědění
lze tento koloběh vidět velmi jasně: osoba schová pro sourozence jakýsi základ a to
lepší oblečení. Základ plní funkci věcí běžné (s)potřeby doma (ukryt před zraky
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ostatních) a z lepšího oblečení se opět stává něco, co je určeno jen na doma, na
zahrádku atp. V případě dědění se tedy tento koloběh jaksi urychluje. Přestože
sourozenci uchovávané oblečení má v prvním plánu sloužit ke zvýšení prestiže takto
obdarované rodiny a potažmo také dítěte, je zajímavé, že se tak sice děje, ale až jaksi
druhoplánově. Nová rodina, jak se ukázalo výše, dokupuje jen ty „lepší“ předměty a
oblečení

a

tento

mechanismus

tak

ve

finále

opravdu

vede

ke

zvýšení

socioekonomického statusu rodiny (alespoň v očích ostatních). To ilustruje například
úryvek z našeho rozhovoru s Lucií (24 let, jedno dítě):
Sháněla jsem věci tak, že jsem všechno dostala od tety, ona měla taky holčičku, takže
jsem od ní všechno zdědila a koupili jsme akorát něco. Ze začátku, když jsem zjistila, že
jsem těhotná, tak jsem koupila pár věcí, ale moc jsem to nepřeháněla, takže jako
dobrý…
Int.: Jaké věci sis koupila na tom začátku?
Koupila jsem.... vlastně dupačky byly první a pak šatičky jedny… jo a do postýlky
nebesa a povlečení do postýlky….
(později v rozhovoru) Int.: Je kromě těch šatiček ještě něco, co měla nového?
Kočár měla novej…. To povlečení měla nový, přebalovací desku novou… a to je asi
všechno, co měla novýho…
Int.: Proč zrovna tyto věci?
Tak přebalovák, desku, abysme měli kde přebalovat…. Kočár aby měla novou aspoň
jednu věc, takovou velkou, to povlečení, to abych si mohla vybrat svoji barvu, hezkou….

Přímý prodej a hromádky

I přes to, že je v dnešní době poměrně rozšířené prodávání použitých věcí na
internetu, je v Mimichově velmi rozšířený také prodej mezi zdejšími matkami. Přímý
prodej se jeví mimichovským matkám jako výhodný hned z několika důvodů: je to
docela rychlý způsob, jak určitou věc pořídit, člověk zná stav a původ dané věci, je
možné si ji osobně prohlédnout. Svou roli zde hraje také ekonomické hledisko: ušetří se
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za poštovné atp. Tato forma směny se zde rozehrává na několika úrovních: díky tomu,
že je sociální vzdálenost mezi lidmi velmi malá, obecně se ví, kdo jaké věci má, jak se o
ně stará, jak je udržuje, zda jsou kvalitní apod. Pokud mezi sebou „obchodují“ rodiny,
které se vzájemně navštěvují, skýtá taková směna navíc také záruku toho, že člověk
nekupuje zajíce v pytli, ale že věci jsou v pořádku a je o ně řádně postaráno nejen na
veřejnosti, ale také v soukromí. Kupující pak mají pocit jakési jistoty, že si kupují
kvalitu. Obecná známost stavu věcí i rodin umožňuje pečlivě si vybírat, od koho a co
nakupovat. To dokládá svými slovy také Simona (23 let, jedno dítě):
Chtěla jsem pro Lukáše jenom nový věci. Ale nakonec jsem pár věcí koupila i od Ljuby,
protože vím, že to není žádná šmudla a všechno to pro malýho měla nový.
Int: A co jsi od ní kupovala?
No, třeba boty, ty byly hezký, nezničený… ono to… ty boty dítě ani nestihne zničit, pak
chodítko, to jsem nikde jinde neviděla, to vypadá jako auto a takovej stoleček na
zahradu, že se z něj dá udělat i houpačka….
Právě popsaný přímý obchod ale není výhodný jen pro kupující. Pro některé
prodávající (zvláště v návaznosti na výše popisovanou citovou vazbu k věcem) je
důležité vědět, kde a v jakých rukou původně jimi pořízené zboží skončí. Této směny
využívají v Mimichově zejména střední vrstvy, vyšší si zboží kupují rovnou nové a ty
nižší často využívají možnosti pořídit zboží na tzv. hromádkách nebo od „vetešáků“,
kde je původ zboží neznámý.
Systém hromádek funguje tak, že do vesnice přijede automobil s oblečením a
troubením upozorňuje na to, že dorazilo. Objede celou vesnici a pak zastaví vždy na
stejném místě (v Mimichově za panelovými domy), kde se na zem vyndají deky a na ně
se vysype oblečení. Každá deka má svou cenovou hladinu a lidé pak zboží jednoduše
probírají a hledají, co by se jim líbilo.
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Obrázek č. 3: Ilustrativní fotografie

Takto nakupují zejména rodiny s nižším ekonomickým příjmem, není však bez
zajímavosti, že hromádkový prodej se těší oblibě i mezi nezanedbatelnou skupinou
místních, jež by bylo možné charakterizovat jako příslušníky střední vrstvy
obyvatelstva. Marta (21 let, jedno dítě) si velmi pochvaluje, že se zde dá sehnat
značkové, občas i nenošené zboží ještě s cedulkou za bezkonkurenční ceny: např. nová
košile pro syna z H&M za 50 Kč atp. Na druhé straně pak stojí lidé ze středních vrstev,
kterým na hromádkách z principu vadí anonymita takového zboží. To se projevilo i
v rámci našeho rozhovoru se Simonou (23 let, jedno dítě):
Int.: A věci typu, jak jsou třeba za panelákem hromádky…
Jéééžiš, to vůbec, to jsou bůhvíjaký cikáni, to ne. To radši všechno nový.
Dále se zde objevila skupina těch, kteří by sami na hromádky nešli, ale nemají problém
s tím, když jim tam odtud někdo něco pořídí, jako například Jasmína (38 let, dvě děti),
jež se při našem rozhovoru zmínila o tetě, která jí některé věci z hromádek nakoupila:
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Ale zase když mi někdo jako teďkon teta byla na těch hromádkách a donesla mi nějaký
takový slintáčky a vidíš, to mi nevadí, prostě jsem to vyprala, i dupačky, už je měl, na
hromádkách a já sama bych tam na hromádky nešla, ale když už to dovezla, tak jsem
ráda, protože my ty klasický bryndáčky nepoužíváme, ty mám dodneška ještě po
Honzíkovi zabalený, já používala ten pogumovanej s tou kapsičkou a ten jsem měla
jeden jedinej a ten byl prostě úžasnej. A tohleto se mi líbilo moc.
Tento postoj může souviset také s tím, že hromádky jsou zde v Mimichově
vnímány jako něco určeného pro sociálně slabší, takže být tam viděn může v očích
ostatních váš sociální status snižovat. Pokud tedy chodíte nakupovat na hromádky, je
téměř nezbytností poukazovat na výhodnost takového nákupu, jako například Marta,
když poukazovala na to, že tam za malý obnos sehnala i značkové zboží a ještě k tomu
nové, tedy „nezatížené“ předchozím majitelem. Tento její výrok jsem si zaznamenala do
svého terénního deníku:
Na hromádkách kupuju hlavně to, co není na tělo. Jako dupačky bych tam malýmu asi
nekoupila, ale zase ono se to tam fakt vyplatí a za nový, značkový oblečení, který seženu
tam, bych se normálně nedoplatila.
Přestože je Marta schopná si nákup na hromádkách „omluvit“ jak pro sebe, tak
pro své okolí, a přestože zde nakupuje výhradně „nové“ a značkové oblečení, dostává se
i tak nižší vrstvě obyvatel mnohem blíže, než si sama připouští.
Na tomto místě bych se tedy ráda podívala na to, jak takové jednání může
zasahovat do procesu vyjednávání přináležitosti k určitým vrstvám obyvatelstva.
Domnívám se, že v Mimichově se objevují v podstatě pouze dvě kategorie obyvatel,
tzv. dělnická třída se silným akcentem na praktičnost a pak skupina maminek, jež bych
mohla charakterizovat jako přináležející ke střední vrstvě obyvatel, již vnímám ve
smyslu Bourdieuho maloburžoazie.15 Jeho typologizace tříd z hlediska vkusu (Bourdieu,
1984) se v jistém ohledu projevuje také v Mimichově.

15

Bourdieu rozlišuje buržoazii, maloburžoazii a dělnickou třídu, jimž zároveň odpovídají tři základní typy
vkusu: Buržoazii je vlastní tzv. „cit pro odlišení“, který se vyznačuje tím, že je zde dávána přednost formě
před funkcí, převládá „čisté potěšení mysli“ nad „obyčejným potěšením smyslů“. V přímé opozici pak
stojí dělnická třída se svým „vkusem nutnosti“, v tomto případě se „forma podřizuje funkci“ a důraz je
kladen na praktickou stránku věci. Mezi těmito dvěma póly leží maloburžoazie, jíž je vlastní vkus „dobré
vůle“. Ta zná odpovídající symbolické statky, ovšem neumí je správně používat, a tak se může dostat do
situace, kdy odhalí své druhořadé postavení právě tím, že se jej bude snažit zakrýt napodobováním
chování buržoazie. Vysvětlením těchto rozdílů je habitus.
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Typická situace, kdy forma převládá nad funkcí, vztažená na vytváření
výbavičky, je dle mého názoru například nákup výhradně nového oblečení pro
miminko. Střední vrstva obyvatel se snaží tu, co stojí nad nimi, napodobit. Ví, které
zboží zástupci vyšší vrstvy pořizují, kolik stojí, i to, kde by se popřípadě dalo sehnat.
Ovšem tím, že tyto věci v Mimichově pořizují příslušníci středních vrstev zejména z
druhé ruky, se projevuje jejich naprostá dezinterpretace dané situace. Výrazně zde
vystupuje její ambivalence: Kladný vztah k vyšší vrstvě obyvatel coby vzoru v podstatě
na dosah a ve své podstatě negativní vztah k dělnické třídě jako k někomu, kdo svými
postoji a chováním, stojí hluboko pode mnou. Ovšem ve výsledku se pak ukazuje,
alespoň v tomto konkrétním případě, že střední vrstva má k dělnictvu mnohem blíže,
než je schopná a ochotná si připustit. Fakt, že „maloburžoazie“ pořizuje kýžené
předměty z druhé ruky, dle mého názoru svědčí o naprostém nepochopení toho, proč
příslušníci vyšších tříd nakupují věci nové, a to je právě „estetické“ hledisko. Dle mého
názoru je nákup nových věcí jednou z forem vyjádření situace, kdy je výbavička
pořizována zejména s akcentem na to, jak věci vypadají (např. že svetr není po mnohém
praní žmolkovatý). Střední vrstva však pořizováním těch samých věcí z druhé ruky
naprosto toto hledisko popírá. Svým důrazem na praktickou stránku věci poukazováním na to, že se daná věc přeci pořizuje jen na chvíli - se však tato vrstva
obyvatel dělnické třídě blíží více, než si sama dovede představit. To, co charakterizuje
vyšší třídu, jsou zejména Veblenova okázalá spotřeba (Veblen, 1999) a Bourdieuho
naprosté popření „praktického“ pohledu. (Bourdieu, 1984) V případě ošacení se to
projevuje právě tím, že podvědomě cítíme jakýsi „instinktivní odpor“ k tomu, co je
nenákladné. Nenákladná součást oděvu se pokládá za podřadnou jak z hlediska vkusu,
tak z hlediska užitečnosti. (Veblen, 1999: 132)
Je tedy otázkou, zda se opravdu v případech, jako jsou výše popsané nákupy
z druhé ruky, mé informátorky doopravdy přibližují vyšší třídě tak moc, jak si ony samy
myslí. Veblen (Veblen, 1999) i Bourdieu (Bourdieu, 1984) shodně tvrdí, že vyšší třída
konzumuje zejména těžko přístupné statky (domnívám se, že v tomto případě lze napsat
i finančně těžko přístupné statky). Značky jako Addidas nebo Nike, jež mé
informátorky nyní považují za projev dobré situovanosti a doklad toho, že „jsou na
úrovni“, jsou však dnes, 25 let po revoluci již něčím, co je naprosto běžně v obchodech
k sehnání. Pokud jsou však mé informátorky přesvědčeny, že takové zboží umožňuje
jakýsi sociální posun, pak se na takový posun soustředí zřejmě zejména v kontextu
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Mimichova, kde se místní nazírání hodnot a tříd uvnitř vesnice může od toho obecného
odlišovat.

Obdarovávání
I v Mimichově si mezi sebou rodiny a přátelé předávají dárky k narození dítěte.
Činí tak vpravdě v maussovském smyslu, podle kterého dar vytváří určitou formu
závazku.16 (Mauss, 1999) I v Mimichově se obdarovaný nachází v podstatě závislém
postavení, a to při nejmenším do doby, než sám dárek oplatí. Právě uvedené tvrzení
ilustruje i následující situace, již jsem si zapsala do svého terénního deníku:
Když Marta porodila, dostala od Simony několik oblečků na miminko. Když porodila
Simona, ženy se spolu kvůli určitému sporu už více než půl roku nebavily. I přesto
Marta nakoupila Simoně k porodu pro syna oblečky a kosmetiku, aby tak kompenzovala
dar, jenž sama dostala. A i přes tou dobou poměrně velké problémy, které spolu měly, jí
dárek odnesla a předala, protože by jí to jinak podle jejích vlastních slov bylo hloupé
nic (bývalé) kamarádce nedat, když ona sama dostala… („Je mi to blbý jí nic nedat,
když já jsem od ní toho dostala tolik, ale musela jsem jí to nechat v práci, protože
telefony mi nezvedá. Ani se pak neozvala, jestli se jí to líbí nebo ne….“)
Podobně jako u Maussem popisovaných polynéských kmenů, je i zde důležité
dary oplácet přibližně stejnou hodnotou. Aktem obdarování se může projevovat také
prvek soupeření a předhánění se v tom, kdo dá větší dar. Obdarované si pečlivě hlídají,
kdo jim co dal a také to, jakou hodnotu dárky mají. Nejen proto, aby věděly, čím
později dar oplatit, ale také proto, aby věděly, co se touto formou stalo součástí jejich
výbavičky a co tak mají doma. Simona (23 let, jedno dítě) si například na internetu
dohledávala hodnotu oblečení,17 které na syna dostala, a podle toho určovala, zda jej
zařadí mezi to „lepší mezi lidi“ nebo k věcem na doma. Pokud obdarovaná věděla, že

16

Marcel Mauss, ve své dnes již klasické práci Esej o daru, tvrdí, že dárek vytváří jakýsi morální závazek a
očekává se, že bude oplacen. Toto předávání darů a vzájemné zavazování si druhých (obdarovaných) je
podle něj také jeden ze základních pilířů, na nichž naše společnost stojí. (Mauss, 1999: 10)
17
Layne si pak ve svém příspěvku všímá, že ve Spojených státech je velmi rozšířené obdarovávání
miminek oblečením. I v Mimichově patří mezi nejrozšířenější formy dárku „něco na sebe“. Layne tuto
skutečnost vysvětluje slovy Caplowa, který si tento jev vysvětluje tím, že se počítá s automatickou
individualizací předmětů oblékání. Do jisté míry předesílají pohlaví, vzhled nebo také styl příjemce
takového dárku. (Layne, 2000: 327)
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dostala něco hodnotnějšího, často na tento fakt poukazovala a využívala jej jako jeden z
nástrojů, jak zvýšit kredit svého dítěte.
Možnému propojení Hegelovy teorie rozpoznání/uznání (viz dříve v tomto textu)
a Maussovy teorie o daru a motivacích vzájemného obdarovávání věnoval ve svém
článku pozornost také Joel Robbins. (Robbins, 2009: 46) Podobně třístupňově jako
vzájemné rozpoznávání osob, funguje dle Robbinse i princip výměny daru: dar zde
funguje jako forma rozpoznání/uznání (něco musí být darováno druhému, musí být
druhým přijato a musí být propojeno něčím na oplátku od druhého). V obou případech
musí partner hrát všechny tři role (dárce, příjemce i toho, kdo oplácí). K tomu Hegel
(Robbins, 2009: 46) vidí výměnu majetku jako základní cestu, ve které se uskutečňuje
vzájemné rozpoznávání. Právě tvrzením, že výměna materiálního zboží hraje
fundamentální roli ve tvarování lidské osobnosti a ve tvarování sociálního života
prostřednictvím vzájemného rozpoznávání, se Hegel dostává velmi blízko k Maussovi.
Robbins se dále ve svém textu opírá také o Gregoryho, jenž vysvětluje základní
motivace obdarovávání v „tržních ekonomikách“ (commodity economy): Zatímco ve
společnostech s výměnným obchodem (ekonomikou) je základní motivací směna
neodcizitelného zboží s cílem vytvořit nebo znovupotvrdit přátelství, v tržní ekonomice
se lidé scházejí i bez formování stálých přátelství, čistě kvůli výměně zboží. Robbins k
tomu jen podotýká, že je samozřejmě velmi těžké najít jednu nebo druhou formu v
naprosto čisté formě vyjádření. (Robbins, 2009: 48) Gregoryho vysvětlení nám však
může pomoci objasnit jednání Marty, která se tak zarputile snažila předat Simoně dárek
na oplátku. Bezpochyby zde velmi silnou roli sehrálo podvědomé nutkání dostát
povinnosti dar oplácet. Dle mého názoru však v tomto případě již tolik nešlo o
posilování vztahů či vzájemné uznání, jako spíše o dokončení směny jako takové a v
Gregoryho smyslu tedy jen o jakési dokončení čisté výměny zboží.

Barter

Arjun Appadurai barter definuje jako „výměnu zboží a služeb nebo přímou
směnu probíhající bez peněz, jen na materiální úrovni“ (Appadurai, 1986: 13). Také
vzájemné obdarovávání je však možné vnímat jako jistou formu barteru. (Humprey,
Hugh-Jones, 1992). Ovšem obchod probíhající na úrovni výměny konkrétního zboží za
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jinou komoditu nebo službu se v Mimichově projevuje i v jiných rovinách, než jen
formou daru.
Malá sociální vzdálenost a velmi dobrá znalost vzájemných poměrů a možností
v Mimichově vytvářejí výborné podmínky pro to, aby se zde na této úrovni ve velké
míře obchodovalo. Humprey a Hugh-Jones se odvolávají na texty Anderlini a
Sabouriana (Humprey, Hugh-Jones, 1992), kteří tvrdí, že základním předpokladem
barterové výměny zboží a služeb je ani ne tak sociální kontext, jako informace: proto se
barter odehrává zejména na lokální úrovni, kde se lidé dobře znají a stejně tak dobré
povědomí mají i o možném nabízeném zboží či službách. Další charakteristikou barteru
pak je, že zúčastnění nepoměřují takto směňované zboží nějakým vnějším kritériem
(jako jsou například peníze), ale spíše se ctí jakási vnitřní rovnováha – uspokojivý pocit
na obou stranách.
Lidé sami se na základě důkladné vzájemné znalosti oslovují a nabízejí si různé
služby a protislužby. Tak se nechala Marta (21 let, jedno dítě) v těhotenství nafotit
výměnou za kamení na stavbu pro fotografku, Karla (28 let, jedno dítě) získala oblečení
pro svou dceru za vytepování sedací soupravy a koberce své sousedce a jedna zdejší
rodina dokonce získala oblečky výměnou za dřevo. Luciin (24 let, jedno dítě) přítel pak
za v podstatě kompletní výbavu pro miminko opravoval dům. Ze svého zúčastněného
pozorování vyvozuji, že informátorky příliš monetární hodnotu věcí a služeb
nezkoumají. Dokud mají zúčastněné strany pocit, že se jedná o oboustranně výhodný
obchod, není nutné se zabývat konkrétními cenami takto získaných předmětů či služeb.
Základním měřítkem je zde jednoduše fakt, jestli se „to oběma stranám vyplatí“.
Monetární hodnotou zboží a služeb se místní příliš nezabývají a nijak ji
neproblematizují. Proto, domnívám se, lze v těchto případech považovat takovou
výměnu v Mimichově za barter v opravdu čisté podobě.
Lucie (24 let, jedno dítě) objevila na internetu ještě jeden způsob, jak barterově
obchodovat na dálku, a to skupinu, která se právě výměnou komodit zabývá. Každý
uživatel zde do svého alba vloží věci, které nabízí a k tomu cenu, za kterou by si přál
daný předmět „prodat“. Případný zájemce pak výměnou nabízí zboží, jemuž připisuje
stejnou nebo podobnou finanční hodnotu. Pokud obě strany dojdou ke shodě (zejména
finanční, ale také výběru a hodnoty zboží), pak teprve dochází k uzavření obchodu a
vzájemné výměně. Zde je již monetární hodnota směňovaného zboží základním
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kamenem, na základě kterého se obchod uzavírá. Zde se již o barteru v čisté podobě
hovořit nedá, i tak je to ale jedna z forem, kterou barter v dnešní době získává. Humprey
a Hugh-Jones již ve svém úvodu podotýkají, že barter je možné na jedné straně
posuzovat jako čistou výměnu zboží a služeb, ale na straně druhé nabývá také podoby
zamaskované nebo náhradní monetární výměny (Humprey, Hugh-Jones, 1992). V
případě této internetové výměny se evidentně jedná o druhou možnost.
Pořizování věcí z druhé ruky se v Mimichově stalo běžně využívaným
prostředkem, jak se pokusit svému dítěti zajistit posun na ekonomické škále a jak ve
Veblenově smyslu (Vebelen, 1999) dostát neustále se měnícím módním trendům a
pomocí ošacení demonstrovat vlastní dobrou finanční situaci. Jak jsem zmiňovala výše,
v úvodu této kapitoly, u miminek je nutné skloubit praktické i estetické hledisko šatů,
nelze vyjít na veřejnost s dítětem nepřiměřeně oblečeným jen proto, že chce rodič
demonstrovat výbornou situovanost rodiny. V tomto případě je nutné takovou
manifestaci provádět přiměřeně podmínkám - což vlastně znamená, že je ve finále nutné
miminkům obměňovat šatník mnohem častěji, než je tomu v případě dospělých nebo
starších dětí. Právě prostřednictvím využívání možnosti pořídit hezkou věc levněji: „….
Vždyť to miminko to ani nestihne zničit, tak je zbytečný to kupovat všechno nový….“
(Edita, 30 let, jedno dítě) se místní snaží o propojení praktického i estetického hlediska
oděvů. To, co má být manifestací vlastní dobré situovanosti je dáváno na odiv a pečlivě
vybíráno. Ovšem více než zdroj, ze kterého dané zboží pochází, je pro místní zřejmě
důležité hlavně to, že nakonec určitou věc reálně vlastní.
Ani samotný výběr oblečení však zde není jednoduchý. Velmi žádané jsou
miniatury oblečení pro dospělé – košile, modré dříny, u děvčat sukně. Jsou to přesně ty
předměty, které Schneider označuje za současné ikony globálního konzumerismu. Tyto
ikony jsou pak podle ní projevem nezadržitelné sexualizace odívání. (Schneider, 2013)
V určitém bodě pak rodiče nutně musí vyjednávat, ohledně přiměřenosti toho kterého
kusu oděvu. Layne totiž poukazuje na to, že s miminky máme spojená přídavná jména
jako nedotčenost, přirozenost, čistota atp. (Layne, 2000) Je patrné, že se zde oba dva
v podstatě protichůdné směry prolínají. Kromě balancování mezi estetickou a
praktickou rovinou se místní vypořádávají ještě s jednou volbou: jak moderně oblékat
své dítě a zároveň mu ponechat jeho nevinnost. Tento problém zdejší rodiče řeší
vpravdě šalamounsky – „moderní a značkové oblečení“ nosí děti na ven, doma potom
mají klasické dupačky, genderově nerozlišené oblečení atp.
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Soukromý prostor: Postýlka
Domácnost je považována za výsostnou oblast poskytování péče, zejména pokud
se jedná o dítě. Právě koncentrace péče v domácím prostředí podle Viviany Zelizer
posiluje myšlenku ostrého oddělení mezi sentimentálním, nekomercionálním světem
rodiny a neosobním, komercializovaným světem zboží a služeb vně rodiny. (Zelizer,
2005) Je však otázkou, nakolik může být takové oddělení ostré v prostředí, kde funguje
velmi silná sociální blízkost obyvatel. Ze svého pozorování vyvozuji, že toto oddělení je
v Mimichově možná poněkud překvapivě mnohem významnější, než je na první pohled
patrné. Zdá se, jakoby rodiny doma dávaly průchod kategoriím, jako jsou sentiment či
důraz na přirozenost a nevinnost dítěte (bio strava, genderově nerozlišené oblečení).
Jakoby doma rodiče dělali věci tak, jak je cítí a sami chtějí, zatímco ve veřejném
prostoru, jak se ukáže v další kapitole, jejich chování a péče odrážejí spíše
předpokládaná očekávání ostatních. Takového chování jsem si povšimla u více matek,
případ Apoleny (40 let, dvě děti) jsem si však zapsala do svého terénního deníku,
protože se do rozhovoru připojila i babička:
Apolena bere syna z postýlky. Je oblečený do béžových dupaček s medvídkem. Chválím,
jak to miminku sluší, když do rozhovoru vstupuje babička: „No a zrovna takový hezký a
ona mu je ven do kočárku nedá!“ Apolena odpovídá, že to by se opravdu nehodilo, že
na ven má syn oblečení úplně jiné.
Tím, že se v soukromé sféře odehrává něco, co je skryto za dveřmi, před zraky
ostatních, soukromý prostor v určitém ohledu trpí. Pokud totiž dojde ve vztahu k dítěti
na rozhodování, kde „přidat a kde ubrat“, ubírá se zejména v oblasti domácí péče. O
takovém vztahu k soukromému prostoru svědčí i jednání Jasmíny (38 let, dvě děti), jež
jsem si poznamenala do záznamů z terénu:
Vypráví o tom, že syn začal chodit a jak mu to už dobře jde. Jasmína říká, že je již
natolik „dobrý“, že mu dává i botičky, aby si na ně začal zvykat. Na otázku, kde mu boty
sháněla, odpovídá: „Já mu teď na doma dávám bačkůrky po starším synovi. Venku ještě
nechodí… až mu to půjde pořádně a budeme se spolu procházet i venku, tak mu koupím
nějaký pořádný, pěkný, paťácký….“
Nejvýraznějším a nejvíce diskutovaným předmětem z výbavičky doma je
v Mimichově postýlka. Domnívám se, že pro ženy je tato část výbavičky natolik
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důležitá zejména proto, že jde o její nejvíce viditelnou část v domácím prostředí.
Přestože se jedná něco, co je schované za dveřmi domova, každý rodič, myslím,
podvědomě tuší, že návštěva, která za miminkem přijde, si jej bude chtít prohlédnout a
je více než pravděpodobné, že to bude právě v postýlce. Tento předmět v sobě tedy
skrývá jakýsi ambivalentní vztah;18 je to něco, co zároveň je a není vidět. Za zavřenými
dveřmi domova v podstatě nevadí, že se nejedná o poslední model a záleží čistě na
pocitech rodičů, jak s postýlkou naloží, na druhou stranu je více než pravděpodobné, že
do tohoto často pečlivě střeženého soukromého sektoru rodiny se dostane někdo zvenčí
a stane se předmětem hodnocení ostatních. Navíc v Mimichově je vcelku běžnou praxí
navštěvovat „novou“ rodinu doma hned v prvních dnech po příjezdu z porodnice. Tuto
situaci popisovala v rámci našeho rozhovoru také Marta (21 let, jedno dítě):
…to mě svým způsobem vytáčelo, já jsem byla unavená a já přijela domů, mamka si
vzala týden dovolený, přijela jsem, měla jsem navařený vývar, řízek a bramborovou
kaši. No a večer přišli naši. Přinesli nám dárky, i já jsem dostala od našich dárek,
tchyně s tchánem přišli, brácha přišel, ale nebyla jsem z toho úplně nadšená, protože
jsem byla ráda, že jsem byla doma a chtěla jsem si odpočinout. A oni jak tam přišli, tak
to bylo takový blbý je vyhodit, ale byla jsem z toho taková, že jsem z toho nebyla úplně
nadšená.
Ovšem návštěvy neprobíhají jen v rámci rodiny. Do terénního deníku jsem si
zaznamenala následující situaci:
Holky se baví o tom, jak jim je nepříjemné, že se jejich přítelkyně rozhodnula striktně
dodržovat šestinedělí, takže ji nemohou navštívit. Vtipkují, že než ji se synem uvidí,
budou mu všechny oblečky, které mu nakoupily, malé.
Zdá se však, že pod pojmem „postýlka“ se ve skutečnosti skrývá mnohem víc.
Nejde jen o „ten kus nábytku“, je to něco, co by mělo evokovat pocity čistoty a
nevinnosti dítěte, což jsou vlastnosti, o nichž Linda Layne píše jako o základních

18

Ambivalentní je však nejen vztah postýlky, ale i domova jako takového: Alison J. Clarke poukazuje na
to, že domov jako takový je mnohem více než místo jakýmsi procesem vyjednávání: při našem budování
domova nás sice ovlivňuje zcela zřejmý zájem o sousedy a o to, co by si mohli myslet o našem domovu, a
to navzdory faktu, že mnohdy k žádnému aktivnímu navštěvování domu sousedy nedochází. Domov jako
takový v sobě vlastně nese jakýsi rozpor mezi svým aktuálním stavem v daném čase a místě a jakýmsi
usilováním o „ideální domovy“, které jsou vytvářeny mnohem rozsáhlejšími ideály, než jaké sama pro
sebe domácnost může mít. (Miller, 2001)

46

atributech, jež naše společnost miminkům přisuzuje. (Layne, 2000). Právě v těchto
prvcích spatřují mé informátorky prvky estetičnosti.

Obrázek č. 4: Ilustrativní fotografie

Apolena (40 let, dvě děti) se v rámci našeho rozhovoru o postýlce vyjádřila následovně:
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My jsme si ji (postýlku) vybrali na internetu. Objednávali jsme si ji přes internet a
nebyla ani nijak drahá. Je jednoduchá, akorát jsem si do ní pak od truhláře nechala
udělat tu tyčku na ty nebesa, a protože jsem měla v hlavě pořád to moje miminko, toho
Jiříčka toho malýho, jak jsem tenkrát měla krásně bílou ložnici, bílou postýlku,
načinčaný, fakt krásně čisto, uklizeno, tak já měla takovou krásnou vzpomínku a pořád
jsem myslela, že to budu mít i teďkon, ale teď jak jsem nestíhala nějak, tak jsem neměla
ve finále pocit, že bych to měla tak krásný a načančaný, takový to čisťounký….
Postýlka je místními matkami vnímána jako jakási nepopiratelná nezbytnost, i
když v ní v některých případech nakonec dítě nespí. Zejména ji však berou jako hlavní
útočiště pro svého potomka. Místo, jež by mu mělo poskytnout bezpečí a kde by se
miminko samo mělo cítit dobře. Proto, domnívám se, jsou tomuto předmětu připisovány
právě ty atributy, jež si běžně spojujeme s miminky (Layne, 2000). Jedná se o předmět,
který si spojujeme s tím, co dělá domov, je to vlastně jakýsi první vlastní prostor dítěte.
Takto vnímala postýlku i má informátorka Jasmína (38 let, 2 děti), což se projevilo při
našem rozhovoru, když popisovala, proč podle jejího názoru není vhodné, aby dítě spalo
v jedné posteli spolu s rodiči. V tomto postoji i úryvku se projevuje také čistě
pragmatický aspekt postýlky:
Já nevím, já si myslím, že to je nerozumný, že jim… já… nevím, mně přijde, že jim
vydejcháváš i ten vzduch. Je to hloupý (smích), ale mně to tak přijde. Že to vydejcháváš,
on pak sice cítí, to teplo, ale tak ho přikryješ! Já si prostě myslím, že je důležitý, aby k tý
posteli měl vztah, že ta postel ho ochrání, Honzík se nikdy nebál postele nebo pod
postelí, že věděl, ani se do dneška nebojí tmy… Jako některý jiný děti. Pozor sousedovic
děti, který spí nebo spávaly do vysokýho věku s rodičema, tak se tmy bojí! Když tady
spaly u nás, tak jsme museli nechat rozsvíceno. A to samý i kamarád, ten taky spal u
rodičů v posteli a taky se bojí! Museli jsme nechat…Pro nás to bylo prostě
nepochopitelný, aby nezhasla. Pro nás to bylo divný. Nechat rozsvíceno přes noc. Ale
nechávali jsme to. Ale pozor, to byl i třeťák ve třetí třídě! Myslím si, že si to táhnou, to
není třeba! Každý má mít tu svojí postýlku! Už nežijeme za dob, kdy všichni spávali na
jedný posteli. To si myslím, že to tenkrát prostě nešlo jinak. Ale Honzík rád utíkal k sobě
do postele nebo, i když jsem ho hubovala. Prostě to bylo takový to jeho útočiště. To
samý chci i s Danečkem. Prostě má svoji postel, nevidím problém v tom, že by měl spát
sám.
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Zdá se, jakoby právě tyto vlastnosti byly tím, co tvoří přidanou hodnotu
postýlky, ve smyslu Arjuna Appaduraie, který říká, že hodnota věci se neodvíjí jen od
své hodnoty na trhu, ale tvoří ji také jakási společensky přidaná složka – to, jaký
význam dané komoditě daná společnost přisuzuje. (Appadurai, 1986). Je nutné si však
uvědomit, že hodnota takových předmětů je fluidní. Význam, který předmětu připisuje
sama rodina, se může značně lišit od hodnoty, jíž mu připisují druzí. Kromě přidané
hodnoty v podobě nevinnosti a čistoty, se v Mimichově, myslím, u postýlky objevuje
ještě jedna kategorie: sentimentu nebo chcete-li příběhu.
Marta (21 let, jedno dítě) si pro svého syna z domova vzala postýlku, ve které
ještě spávali její sourozenci i ona. Přestože mít téměř třicet let starou postýlku by
v určitých kruzích mohlo vyvolat pobouření nebo dokonce posměch, Martina postýlka
byla i tak „přijatelná“. Je to totiž postýlka s historií a s příběhem. Právě znalost rodinné
historie či příběhu je dle Alison Pugh to, co místo zostuzení vytváří jakéhosi žolíka.
(Pugh, 2009) Tedy v appaduraiovském smyslu, jak již bylo popsáno výše, jakousi
společensky přidanou hodnotu. (Appadurai, 1986)
Není však bez zajímavosti, že se i navzdory poměrně silnému příběhu (kdy
Martina prababička postýlku pro rodinu získala v jeslích ve vedlejší vesnici) má
informátorka nakonec rozhodla pořídit ještě cestovní postýlku, již umístila do
obývacího pokoje a z níž udělala „tu hlavní“, určenou pro prezentaci své rodiny. Kromě
nejbližších rodinných příslušníků se k té původní postýlce nikdo z návštěvníků nedostal.
Nabízí se tedy otázka, zda si Marta, velmi silně orientovaná na mínění druhých, vůbec
uvědomovala, jak silný příběh a potenciál s sebou původní postýlka nese. Domnívám
se, že odpověď zní ano. Ve společnosti druhých o staré postýlce často mluvila. Pořízení
cestovní postýlky bylo dle mého názoru jen prostředkem, jak si uchovat co nejvyšší
možnou míru soukromí.
Podobně se totiž v případě cestovní postýlky zachovala také má informátorka
Lucie (24 let, jedno dítě), a to přestože kupovala i klasickou postýlku, úplně novou.
Myslím, že vysvětlení takového chování lze najít u Daniela Shanahana: Tento
Američan, nyní žijící v Čechách, se zabýval rozdělením a vnímáním „přísně
soukromého prostoru“ ve Spojených státech a ve Francii, přičemž francouzský model
chování se prý velmi podobá tomu českému. Zatímco v USA je běžné, že návštěva má
k disposici a přístupný v podstatě celý dům, Češi i Francouzi si mnohem více potrpí na
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ochranu soukromí. Není běžné, aby svým hostům předváděli prostory, jako je například
ložnice. (Shanahan, 2007) Domnívám se tedy, že chování Marty i Lucie bylo jen
mechanismem, jak zabránit návštěvám, které se přišly podívat na miminko, aby se
dostaly i do prostoru, jejž obě ženy považují za nanejvýš privátní, tedy do ložnice.
Obrázek č. 5: Ilustrativní fotografie

Zapojování prarodičů
Zdá se, že v soukromí získávají prarodiče mnohem větší pole působnosti než ve
veřejném prostoru. Soukromá sféra, jak jsem již zmínila výše, se totiž zakládá spíše na
pocitové bázi, na veřejnosti je pak důležitá zejména vnější prezentace dítěte. Největší
důvěře se u mých informátorek těší zejména jejich vlastní matky, ukázalo se, že pokud
někdo, pak to byly právě ony, kdo „si dovolil“ pořídit alespoň nějakou část výbavičky
(např. oblečky nebo hračky) bez předchozí konzultace s budoucími rodiči. To v našem
rozhovoru reflektovala také Romana (28 let, jedno dítě):
No, to jsem zavolala mamce a ona třeba, já jsem byla ve městě, tam měli krásný… tak
jsem koupila….
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Jinak ale stojí budoucí prarodiče při vytváření výbavičky spíše v pozadí. Samy
informátorky na mé dotazy ohledně vytváření výbavičky zapojení prarodičů spíše
negovaly. Po dalším doptávání se pak často ukázalo, že jejich intervence se odehrává
zejména na poli ekonomické podpory mladé rodiny. To je patrné například z našeho
rozhovoru s Apolenou (40 let, dvě děti):
Mamka do výbavičky moc ne, ani přítelovo rodiče, i když oni tenkrát zaplatili ten
kočárek, dali nám peníze na kočárek a bylo jim to úplně jedno, jak vypadá nebo to. Ať si
vybereme sami, jak chceme a postýlku koupili ještě, oni koupili i postýlku.
Co se týče výbavičky, dalo by se říci, že starší generace byla v rodinách mých
informátorek spíše upozaděna. Snaha i tak se nějakým způsobem zapojit se nakonec
omezila na ekonomickou podporu mladé rodiny. Je to mechanismus oboustranně
výhodný. Někteří prarodiče měli pocit, že jimi pořízené věci byly v podstatě
„vyhozenými“ penězi, protože se často stávalo, že se mladé rodině netrefili do vkusu.
Proto se drtivá část z nich rozhodla mladou rodinu podporovat už jen finančně. Není
však bez zajímavosti, že takto vynaložené prostředky vždy měly jít na nějaký konkrétní
účel (nejčastěji na kočárek nebo na postýlku). Tento mechanismus pak pomáhá vytvořit
alespoň iluzi toho, že prarodiče danou věc opravdu koupili.
Vysvětlení takového chování rodičů, zejména pak budoucích matek, nám
poskytuje Daniel Miller. Všímá si, že zejména ženy v domácnosti mají tendenci
prostřednictvím svých nákupů ovlivňovat členy své rodiny (zejména v oblasti oblékání
nebo zdravějšího stravování). Tvrdí, že je to v podstatě prostředek, jak se snaží vlastní
prozíravostí a předvídavostí vyhnout trapnosti, rozpakům či opovržení, jež by vůči
rodině mohli ostatní cítit, pokud by si ostatní členové domácnosti vybírali své oblečení
nebo (nedostatečně zdravé) jídlo sami. (Miller, 2005: 18) Finanční prostředky věnované
nově vznikající rodině se tak stávají možností, jak se zapojit a zároveň budoucím
rodičům ponechat autonomii při výběru pořizovaných předmětů. Situaci, kdy od
budoucích prarodičů rodina získala finanční hotovost určenou na konkrétní účel,
popsala při našem rozhovoru také Vanda (23 let, jedno dítě):
(o prarodičích z otcovy strany) … jediný co jsme řešili vlastně ta postýlka, s tím, že
vlastně by mi ji udělali, nakonec ve finále jsem si ji vlastně vybrala s tím, že mi jí teda
jako koupili, tu postýlku a asi nic jinýho jsem s nima jako nekonzultovala.
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Int.: A z druhé strany? Tam se nějak zapojovali?
Tam akorát jsme se domlouvali na kočárku, že teda jako přispějou. Ale taky asi nějak
ne. Většinou jako když jsem teda koupila spíš teda z toho oblečení tak jsem akorát
ukazovala, ale že bych to s nima nějak probírala, to ne.
Prarodiče mimichovských dětí však podle mého názoru sehrávají důležitou
úlohu v oblasti výchovy a socializace. Jsou to právě oni, kdo lpí na dodržování místních
tradic a nepsaných pravidel. Svým chováním pak jdou zcela přirozeně příkladem mladší
generaci.
Velmi zajímavý tak byl rozhovor s jednou budoucí babičkou, se kterou jsme se
společně bavily o těhotenství její dcery.
No, ona nám nechce říct, co to bude. Prej až po porodu. Ale ona sama to ví. Ani mně to
neřekne. Tak se ani nemůžu nějak připravit. Ale já si myslím, že to bude holčička. Tak
zatím pletu bílý čepičky a pak uvidíme no. Já spíš nevím, jak to mám udělat, kdyby to
byla tak holčička, tak jí chci koupit náušničky, ale ty by správně měli kupovat jako od
chlapa a tam se na holku taky těší, tak zase nevím, kdybych je koupila, abych je nějak
neurazila nebo tak. (V obou rodinách, jak u těhotné ženy, tak u muže se jako vnoučata
doposud rodili jen chlapci.)
Je velmi zajímavé sledovat toto váhání o překračování kompetencí. Sice by tato
žena ráda něco koupila pro svou dceru a potažmo i vnučku, ovšem silně zakořeněný cit
pro místní tradice jí nedovoluje se projevit. Situace této paní připadala natolik citlivá, že
se jí zdálo nepřiměřené, se byť i jen zeptat druhé strany, jestli má nákup náušnic vůbec
v plánu. Je zajímavé, že přestože jsou rodiny prostřednictvím dítěte v podstatě spojené, i
tak minimálně na jedné straně panovaly obavy z překročení hranic a potencionální
urážky. Fakt, že tato žena nakonec náušničky opravdu nekoupila, se tak vlastně stal
součástí jakéhosi socializačního procesu. Tím se vytváří vzorec chování, u nějž je velká
pravděpodobnost, že se bude i v další generaci opakovat: dodržování tradicemi
vymezených kompetencí.
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Dodržování ústní lidové slovesnosti

V oblasti sociální kontroly sehrávají prarodiče nenahraditelnou úlohu, jež se pak
naprosto přirozeně časem přenáší z generace na generaci. Myslím, že lze konstatovat, že
je jejich úloha v rámci vesnice nezastupitelná a že přestože se aktivně nepodílejí na
vytváření výbavičky, jejich vliv v oblasti péče a přenosu kulturních vzorců je přesto
patrný. Jejich zásah se v průběhu těhotenství nejvýrazněji projevoval v oblasti
dodržování pověr. Ukázkový je v tomto směru případ Marty (21 let, jedno dítě).
Následující situaci jsem si zapsala do svého terénního deníku:
Marta tvrdí, že na pověry nevěří. Kočárek ale u rodičů schovaný měla. Prý na nátlak
své matky i tchyně. Po zamyšlení dodává, že až její syn bude čekat rodinu, i ona sama
od něj bude vyžadovat, aby byl až do porodu kočárek schovaný u ní.
Jak je z posledních řádků patrné, na zachovávání tradic a dodržování pověr a
ústní lidové slovesnosti se zde velkou měrou podílejí právě (budoucí) prarodiče. A to ať
již formou jakéhosi předání informace nebo vzoru či formou aktivního nátlaku na
dodržení určitého chování.
Zajímavé však je, že přestože se v určitém smyslu některé aspekty chování mých
informátorek daly označit jako „dodržování pověr“, některé z nich to tak ani necítily,
ani nevnímaly. Své chování vysvětlovaly raději jakýmsi racionálním základem. To se
projevilo například při mém rozhovoru s Markétou (34 let, dvě děti):
Int.: Dodržovala jsi jako těhotná nějaké pověry?
Ne, vůbec.
Int.: Opravdu žádné? Ani například to, že s malým dítětem se nemá na hřbitov….?
No tak to jediný jo. To jo.
Int.: A proč?
No, já nevím, je to prostě blbej pocit, brát malý dítě na hřbitov. Ne, že bych já sama
měla poct, že se mu něco stane nebo to, ale prostě to dítě, jak je takový veselý a tak
jakože neví, o smrti a tak, co to je… tak mi to přišlo takový divný. To ne, to je jediný. I
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když vlastně ještě u toho prvního mě tchýně donutila, abych si k nim dala kočárek, že se
to tak dělá a že prostě musím, ale u toho druhýho už jsem to vůbec neřešila.
Takové jednání a vnímání skutečnosti lze pochopit, pokud přijmeme také
myšlenku, že pověry byly v některých případech založeny na určitém racionálním
základu, a tak také plnily funkci jakéhosi ukazatele ke kýženým formám chování.
Některé z nich se pak v naší společnosti ujaly natolik, že je již sami nevnímáme jako
folklór, ale spíše jako naprosto přirozený fakt. V případě Markéty se k tomu myslím
ještě přiřadilo její vnímání přirozenosti a nevinnosti dítěte (Layne, 2000). Natolik silné,
že by jí ani nedovolilo s malým dítětem na hřbitov jít.
Myšlenku o jakémsi alespoň částečném racionálním základu některých pověr
podporuje také tato: „Nekupovat výbavičku příliš brzy“.19 Díky pokrokům v medicíně,
se potratovost20 v České republice již od sedmdesátých let neustále snižuje. Od 20 812
samovolných potratů v roce 1975 po 11 173 potratů v roce 1999.21 (ČSÚ, 3) Proto dříve
bylo, domnívám se, v podstatě logickým krokem nepořizovat výbavičku pro dítě
předčasně. V současné době je sice riziko menší, ovšem i tak se mezi mými
informátorkami našly takové, jež vzhledem k vysoké pravděpodobnosti potratu
v prvním trimestru (Kenner, McGrath, 2004) neoznamovaly své těhotenství dříve, než
po skončení tohoto období. Typickým příkladem byl například případ Vandy (23 let,
jedno dítě):
… ze začátku jsem akorát nechtěla, aby se jako rychle rozkřiklo, že jsem teda těhotná,
protože jsem nechtěla, aby to hned všichni věděli. Že se to vlastně rozkřiklo až vlastně
po tom prvním trimestru, což je asi pro mě to nejdůležitější. Že do těch prvních třech
měsíců by se to nebo pro mě aspoň by se to asi nemělo říkat, aby - kdyby se náhodou
něco stalo…
Tyto obavy z předčasně ukončeného těhotenství pak ovlivnily také chování
dalších mých dvou informátorek, jež kvůli problémům v prvním trimestru těhotenství o
miminko nakonec přišly. Tato zkušenost měla vliv na jejich chování při další graviditě,
19

Přestože se nejedná o pověru založenou na babických radách tak, jak je uvádí Gala (Gala, 2003),
domnívám se, že samotný fakt, že mé informátorky takové chování jako pověru vnímají a znají ji od
svých (pra)rodičů, je dostačující pro to, abych jej do této kapitoly zařadila.
20
Právně je potrat vnímaný jako „každé vypuzení či odstranění plodu před ukončením 26. týdne
těhotenství, kdy plod ještě není schopen samostatného přežití. (Zeman, Doležal, 2000)
21
Jsem si vědoma toho, že mnohem větší výpovědní hodnotu by mělo procentuální vyjádření, ovšem
Český statistický úřad tyto údaje vyjádřené v procentech neposkytuje.
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kdy s pořizováním výbavičky čekaly až do doby, již subjektivně považovaly za
bezpečnou – cca okolo šestého měsíce těhotenství. Moment, kdy mé informátorky
začaly nakupovat první části výbavičky, se často odlišoval právě v návaznosti na
subjektivní zkušenosti a pocity informátorek. Jak ve svém článku podotýká Hasmanová
Marhánková: těhotenství je velmi specifické období, jehož „normalitu“ nebo chcete-li
normální průběh, lze takto charakterizovat až po jeho skončení. (Hasmanová
Marhánková, 2008)

Prarodiče a oblast péče o dítě
V oblasti péče o dítě pak sehrávají prarodiče zajímavou úlohu: právě starší
generace zde předává rady, co dělat při nejrůznějších neduzích dítěte, zajišťuje rodinu
čerstvými potravinami ze zahrádky atp. Velmi signifikantně to ilustruje i výpověď
Apoleny (40 let, 2děti):
Int.: Takže jinak nemáš pocit, že by ta rodina zasahovala?
Ne to ohledně výbavičky ne.
Int.: A ohledně něčeho jiného?
Ohledně výchovy, no tak moje mamka, ta jako hodně, ta hodně do mýho života obecně
mluví, takže třeba když malej…. co se týče dětí, tak taky… „Měla bys takhle…“ Rady.
To ale začalo, když se narodil Vojtíšek.
Myslím ale, že zejména svým velmi střízlivým pohledem na oblast péče o dítě
vytvářejí mladým rodičům prostor a nový pohled pro vyjednávání toho, co je a co není
v domácí oblasti péče o dítě důležité. Soukromá sféra se v podstatě stává rámcem
neustálého vyjednávání ohledně toho, co pořizovat a co ne, s tím, že většina rodinných
prostředků je investována směrem ven, protože co se skrývá za zavřenými dveřmi
rodiny lze utajit, ale představy o rodině a její prezentace se utvářejí zejména ve
veřejném prostoru, jenž se tak stává manifestací toho, co je v soukromí vyjednáno.
Typickým příkladem je v tomto případě převařená voda pro dítě. Následující záznam
pochází z mého terénního deníku:
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Některé mé informátorky kupovaly balenou kojeneckou vodu, kvůli finanční situaci a na
doporučení vlastních rodičů pak začaly svému potomkovi převařovat vodu z řádu.
Pokud se však chystaly s dítětem ven, přelévaly tuto převařenou vodu do obalů od
kojeneckých vod, čímž na veřejnosti uchovávaly iluzi toho, že rodina do pitného režimu
dítěte investuje více, než by musela.
Tímto tyto rodiny ve smyslu Thorsteina Velblena demonstrovaly okázalou
spotřebu. (Veblen, 1999).

Prarodiče, péče o dítě - práce

Domnívám se však, že prarodiče v Mimichově sehrávají nezastupitelnou roli
v oblasti péče o dítě. Zejména v situacích, kdy z nějakého důvodu musí matka dítěte do
práce, jsou to právě oni, kdo přebírá úlohu hlavního pečovatele. Domnívám se, že
skutečnost, že se prarodičům v této sféře dostává tak velkého prostoru, je možné
vysvětlovat i tím, že mimichovská společnost do jisté míry stále prochází
posttransformativním obdobím. Jak podotýká Catherine Verdery, transformace může
nabývat celou řadu forem, z nichž se některé mohou možná podobat západní
kapitalistické tržní ekonomice a jiné nikoli. (Verdery, 1996)
V Mimichově je možné vysledovat jak vliv kapitalistických změn a globalizace,
tak pozůstatky socialistického smýšlení. Autorka však poukazuje také na to, že jistými
změnami procházely na sklonku osmdesátých a na počátku devadesátých let nejen
socialistické státy, ale poukazuje na fakt, že reorganizace států se v tomto období stává
jakousi globální záležitostí. Základní linii této argumentace tedy tvoří tvrzení, že to, co
přijde, je „ve hvězdách.“ (Verdery, 1996: 16) Pokud bychom se tedy měli zaměřit na to,
jaké rysy se v posttransformativním období objevují v Mimichově, pak je to domnívám
se zejména jakési napětí mezi pozůstatky socialistických rysů a nově přijímanými
kapitalistickými změnami.
Domnívám se, že nejvíce signifikantní je toto pnutí právě ve chvílích, kdy se mé
informátorky v rámci své rodičovské dovolené vracejí na pracovní trh. Byť jsou důvody
takových návratů různé (zejména ekonomické hledisko nebo snaha udržet si práci….),
reakce prarodičů, se velmi podobají. Skutečnost, že se takto zapojují, vnímají prarodiče
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jako svou povinnost, přestože někteří z nich poukazují na to, že starat by se měl
zejména stát. V Mimichově jsem ze strany prarodičů vypozorovala nevyslovená
očekávání, že by mladé rodiny měla vhodnou sociální politikou zajistit zejména vláda.22
To při jednom náhodném setkání reflektovala například Vandina matka. Následující
situaci jsem si zapsala do svého terénního deníku:
Vandina matka se na náměstí setkala se svou přítelkyní, která ji zdravila se slovy:
„Ahoj, zase hlídáš?“ Matka odpovídá: „No, musím, když je holka v práci, tak kdo
jinej!“ Mezi oběma pak následovala debata na téma chybějících jeslí, špatné
zajištěnosti mladých rodin ze strany státu a porovnávání se socialistickým obdobím.
Abychom odhalili, co vytváří podloží takového smýšlení, je vhodné se podívat
na to, jak dříve fungovala socialistická rodina, zejména pak na roli a postavení ženy
v socialistické domácnosti a ve veřejném prostoru. Antropoložka Nevena Dimova
například argumentuje, že přestože socialistické formy převzaly kapitalistický model
rodiny z předchozího uspořádání kdy domácnost byla doménou žen a veřejný prostor
zase doménou mužů, vznikly za socialismu ještě určité konfigurace této dichotomie –
vznikla snaha o vytvoření kultu tzv. „socialistické ženy“, jež byla založena na již
existujících genderových stereotypech. Zároveň však byla ženská práce „definována a
lokalizována zejména na základě oblasti služeb a péče uvnitř socialistické ekonomiky.“
(Dimova, 2010: 101) Gal a Kligman si potom všímají, že různá sociální zvýhodnění žen
(jako například mateřská dovolená) na trhu práce vytvářela představu žen coby méně
spolehlivých pracovníků, což se postupem času projevilo také na rovině nižšího
finančního ocenění práce žen. (Dimova, 2010: 101) Přesahy tohoto myšlení je možné
vypozorovat také v Mimichově. Kromě důvodu tíživé finanční situace rodiny se některé
mé informátorky na své rodičovské dovolené vracely do práce alespoň na částečný
úvazek i proto, aby zaměstnavatelům dokázaly, že rodičovství nikterak jejich pracovní
kvality nesnižuje. To byl i případ Simony (23 let, jedno dítě), která mi v rámci jednoho
z našich rozhovorů svěřila následující:
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Na tomto místě považuji za důležité poukázat na to, co Verdery jmenuje mezi základní charakteristiky
socialistického státu. Nabízel totiž odpověď na většinu problémů, jimž čelily kapitalistické ekonomiky.
Dělnictvu nabízel důstojnost, svobodu, rovnost platů i pracovních příležitostí a menšinám také stejná
práva. Faktem však je, že jejich naplnění bylo spíše nešťastné. (Verdery, 1996)
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No, já si do práce chodím od malýho odpočinout. (smích) Ale taky tam chodím, protože
peníze se nám teď hodí, šetříme malýmu na kolo a na dárky k svátku. A taky v práci
viděj, že jsem v pohodě, že nejsem žádná zdegenerovaná vykojená matka… (smích)
Pokud si tedy uvědomíme, že rodiče mých informátorek žili v době, kdy bylo
samozřejmé, že matka chodí do zaměstnání a zároveň je výhradním poskytovatelem
péče v domácnosti, již nás tolik nepřekvapí samozřejmost, se kterou prarodiče v
Mimichově o děti pečují. Rozdělení činností žen mezi zaměstnání a soukromou sféru
zde sice přetrvává, ovšem již chybí mechanismus (ze strany státu), jenž by na dobu, již
matka nezbytně musí trávit v práci, převzal péči o dítě. Tímto nástrojem se v
Mimichově tedy stávají prarodiče a domnívám se, že zejména vlivem socialistické
výchovy tuto svou úlohu v určitém ohledu vnímají jako danou.

Projevování lásky

Podle Millera je však zejména důležité reflektovat fakt, že nakupování lze jen
velmi zřídka považovat za individualistický akt spojený se subjektivitou nakupujícího.
(Miller, 2005: 12) Většina nakupování se vždy odehrává s ohledem na určitou osobu.
Dle Millera nabývá nakupování zejména dvě možné formy. Ta první vyjadřuje vztah
mezi nakupujícím a konkrétním jiným jedincem, nejčastěji partnerem či dítětem, tento
vztah však může být také smyšlený. Druhá forma získává podobu hodnot, jimž se lidé
chtějí přiblížit. Miller ukazuje, že ten, kdo nakupuje, se prostřednictvím této aktivity
snaží nejen dostát preferencím či požadavkům druhých (nejčastěji členů domácnosti),
ale také se snaží o jakési vylepšování těchto druhých (například pořizováním zdravých
potravin, které by si oni sami normálně nekoupili). (Miller, 2005) Takového jednání
jsem si všimla i na nákupech s Vandou (23 let, jedno dítě). Tuto situaci mám zapsanou
ve svém terénním deníku:
Nakupujeme společně potraviny. Vanda vypráví, jak nechce, aby dcera jedla uzeniny.
Říká, že je proto domů vůbec nekupuje a malá potom „neví, o co přichází.“ Stěžuje si
ale na otce, který má uzeniny rád a vyjadřuje obavu, že neví, jak dlouho tento stav
vydrží, protože děda s jejím rozhodnutím nesouhlasí a je tak otázkou času, kdy dcera
něco takového ochutná.
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Vysvětlení důvodů takového chování je dle Millera poměrně jednoduché: láska.
Podobně lze použít také termíny jako péče, starost, závazek či zodpovědnost. Avšak
nakupování není pouhým odrazem lásky. Nabývá podobu hlavní formy, v níž je tato
láska manifestována a reprodukována. To je tedy základní premisa, jež vede Millera k
závěru, že nakupování v supermarketech je jednoduše aktem vytváření lásky (making
love). (Miller, 2005)
To, že o lásce mlčíme, však nutně nemusí implikovat její absenci. Je vnímána
jako natolik nepostradatelná a natolik přirozená, že se stává trapné cítit potřebu vyjádřit
ji. Jedním z důsledků tohoto mlčení je podle Millera fakt, že se tak snažíme lásku
projevovat prostřednictvím každodenních praktik starosti a péče, a to s hlavním
důrazem na druhé. V tomto ohledu sehrává nakupování ústřední roli. Ačkoli se v tomto
jednání zaměřujeme na určité konkrétní lidi (děti, partnery či přítele), jež právě máme
ve svém životě, způsob, jakým se k nim vztahujeme, je velmi ovlivněný spíše obecnými
názory o tom, jak by měly sociální vztahy vypadat a jak by měly být uskutečňovány.
Rysy takového myšlení se projevily i v rámci našeho rozhovoru s Lucií (24 let, jedno
dítě), když se hovor stočil na téma Vánoc:
Int.: Jaké budou vaše první společné Vánoce?
No, pro malou asi ještě úplně ne… Teda koupíme jí něco málo, aby tam teda něco měla,
ale to hlavní asi až příště. Teď teda budou Vánoce světýlka, jinak asi nic….
Tento příklad ukazuje, že přestože je Lucie přesvědčená, že dítě z Vánoc ještě
nemá rozum, zároveň by jí připadalo nepřiměřené nic nepořizovat.
Miller dále argumentuje, že v jistém smyslu je tak láska modelem jednoho
určitého typu identifikace a spojení: toho, do kterého jsme socializováni a o kterém
jsme konstantně informováni. Vztah jako takový si pak vytváří svou vlastní specifitu či
jemné rozdíly. Pokud tedy termín láska používáme ve velmi obecném smyslu, zjistíme,
že aktuální vztahy se vytvářejí na základě mnohem širších norem a očekávání, jež jaksi
pre-existují a zůstávají i po vztahu samotném. (Miller, 2005: 20)
Je důležité a nutné si znovu uvědomit neustálé napětí mezi tím, co chci já sám a
tím, co se ode mě (byť domněle) očekává. A projevuje se zde tím více, čím bližší si
zdejší obyvatelé oproti většímu městu jsou. Všechny prostředky získávání či
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manifestování, obstarávání věcí jsou ve svém důsledku vyjádřením lásky v Millerově
slova smyslu.
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Veřejný prostor: Kočárek
Vytváření hodnoty kočárku

Bezesporu

nejvíce

diskutovanou

součásti

výbavičky byl

mezi

mými

informátorkami kočárek. Pokud jsem v předchozích kapitolách psala, že oblečení
funguje jako identifikátor sociálního statusu, v případě Mimichova toto tvrzení na
kočárky platí snad ještě větší měrou. Většina mnou zkoumaných žen odpověděla, že
jejich základním kritériem při výběru kočárku byla jeho praktičnost (manipulace nebo
například vhodnost do terénu). Tento prvek při našem rozhovoru zmínila i Edita (30 let,
jedno dítě):
…manžel našel na internetu jako kterej kočárek je takovej nejlepší, kterej v podstatě
splňuje požadavky, jaký jsme chtěli, jako abychom s ním mohli jít do přírody, ven, se
psem, abysme prostě mohli… Moc nemusel bejt na chodníky, ale prostě aby fakt měl
dobrej podvozek. No a našel ten, co máme teďkon…
Přestože se zajisté jedná o prvek, kterým se zdejší ženy zabývaly zevrubně, není
to, domnívám se, hlavní aspekt, jejž při nákupu této položky zohledňovaly. Ze svého
výzkumu usuzuji, že přinejmenším stejnou péči při výběru věnovaly také značce
kočárku, barvě či módnosti. Zajímavě tento fakt při našem rozhovoru reflektovala
Apolena (40 let, dvě děti):
A to jsme se dívali po obchodech, ale moc ne, protože jsme nový nechtěli, s tím, že další
dítě už spolu neplánujeme, takže nám stačí nějakej už použitej. Koukali jsme na to
finančně, i jak teď vypadaj kočárky. Ale ve finále jsem se přistihla, že koukám jenom na
to, jak vypadaj, ale vůbec jsem nekoukala na účel. Anebo, možná, ještě v těch
obchodech jsem na nějakej účel koukala, ale když jsme potom vybírali ten náš, tak jsem
na nějakej účel úplně zapomněla.
Příběh, jenž vytváří přidanou hodnotu zejména u předmětů v soukromé sféře,
však v té veřejné spíše pozbývá významu. Je totiž poměrně nesnadné na první pohled
rozpoznat, zda si rodina vybrala starší typ kočárku kvůli příběhu s ním spojeným nebo
například kvůli nedostatku prostředků. Domnívám se, že starší typ evokuje spíše jakýsi
nedostatek (ať již zmiňovaných prostředků nebo například vkusu). Na první pohled lze
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totiž předpokládat, že v deset let starém kočárku se rodiče dítěte nevozili. U tohoto
předmětu se tak nabízí příměra k „veteránům“. Pokud má nějaký starší kočárek
předpoklad získat hodnotu na základě příběhu nebo sentimentu, pak by mělo být
okamžitě patrné, že potenciál předmětu alespoň slibuje možnost vytvoření roviny
sentimentu, jež by vzdálenému pozorovateli měla být zjevná ihned, bez bližšího
vysvětlování. Proto mohla jedna z mých informátorek vozit svou dceru v proutěném
kočárku ze 40. let, aniž by se vystavovala veřejnému zostuzení, zatímco druhá se složitě
zaobírala vhodností kočárku po devítiletém synovi i pro druhé dítě. Tuto situaci jsem si
zapsala i do svého terénního deníku:
Jasmína dlouho váhala, zda je vhodné, aby svého druhorozeného syna vozila v kočárku
po tom prvním. Při svém rozhodování zohledňovala fakt, že barvy kočárku nejsou
vyšisované, že kočárek je plně funkční atp. Obávala se však, že „zastaralost“ typu se
projeví zejména u podvozku, který je klasický, bez předních otočných koleček. Ve chvíli,
kdy se v Mimichově objevil úplně nový kočárek, s klasickým podvozkem, však přestala
své dilema řešit. Poskytlo jí to totiž jistou záruku toho, že kočárek po starším synovi je
stále ještě vhodný.
Ukazuje se tedy, že i kategorie příběhu či sentimentu je fluidní, a to zejména
právě ve veřejném prostoru. Samotný fakt, že předmět s sebou nese jakýsi příběh,
nestačí. Je více než důležité, aby tento příběh byl na první pohled patrný i vzdálenému
pozorovateli. Na veřejnosti totiž není příliš prostoru pro vyjednávání a vyprávění. To,
co vytváří „přidanou hodnotu“, tak musí být správně a přiměřeně manifestováno.
Potenciál zajímavého příběhu v souvislosti s novým kočárkem v sobě skrývala
následující situace ohledně výběru barvy, již Marta (21 let, jedno dítě) při pořizování
kočárku řešila se svým manželem:
Int.: A jak jsi kočárek vybírala? To jako v prvním obchodě?
Ne, ne v prvním krámu. Tak nejdřív jsem si vybrala spoustu jiných, než jsme potom
někam jeli, a pak v jednom obchodě měli tady ten kočár a ten pán ten mi ho tam jako že
doporučil. Hlavně že je velkej pro to dítě na ten fusak a to … A pak jsme ho, jsem ho
sehnala, pak jsme ho sehnali ten samej v tom Ústí, že to bylo i blízko. Tak jsme ho
objednali tam, tu barvu, kterou jsme chtěli …
Int.: A barvu jste vybírali jak?
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Barvu? Doma jsme se domluvili na zelený a já jsem kráva objednala modrou (smích).
Int.: Že se ti pak víc líbila?
Jo, víc se mi líbila.
Int.: A zelenou chtěl manžel?
Jo, zelenou chtěl manžel. Jako v barvách TJ Sokola Mimichov….(Barvy místního
fotbalového klubu jsou zelená a žlutá.) Jako fakt, to mi do dneška znovu otlouká o
hlavu, že jsem ten kočár vybrala já. Nejen že byl na houby, ale ještě nebyl zelenej, kterej
chtěl on. (smích)
Int.: Jak původně probíhaly ty rozhovory ohledně barvy?
My jsme se byli podívat v tom krámu a tam měli ten vzorníček barev, takže jsme se
domluvili na tý zelený a pak jsem vzala domů i ten letáček, podle kterýho jsme i doma
řekli, že tu zelenou, ale pak jsem v tom krámu usoudila, že ta modrá je přeci jenom
lepší.
Pokud však něco vytváří vysoké ocenění kočárku, je to v Mimichově originalita.
Právě ta je tou společensky přidanou hodnotou, o které se zmiňuje Appadurai.
(Appadurai, 1986) Za dobu, po kterou jsem v Mimichově prováděla výzkum, jsem zde
nepotkala jezdit dva úplně stejné kočárky (tedy ve stejné barvě i od stejného výrobce).
Význam takového důrazu na originalitu nám přibližuje také tvrzení Marty (21 let, jedno
dítě). Následující řádky pocházejí z mého terénního záznamu:
Když máš stejnej kočárek, tak už ti ho nikdo nepochválí. Maximálně řeknou:
„Jéé ty máš stejnej jako ten a ten!“
Tento výrok nám však prozrazuje mnohem více. Lze v něm vysledovat hlavní
motiv chování zdejších matek a zároveň také význam a základní charakteristiky, jež
tomuto předmětu připisují. V první řadě se zde odráží jakási touha po uznání a
správném sociálním rozpoznání rodiny, potažmo dítěte, v duchu Hegelovy argumentace
(viz výše v této práci). (Robbins, 2009) Dále, protože se jedná o nejzjevnější součást
výbavičky, je to také předmět neustálého hodnocení ze strany ostatních. Na můj dotaz,
co na ostatních hodnotí, mi Marta (21 let, jedno dítě) odpověděla následovně:
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To mám ráda, když jsou malý miminka čistý a voní. Jsou třeba maminky, který
nekoupou každej den, mají to třeba z tý porodnice nebo z domova, že to tak v tý rodině
nemaj a koupou třeba jenom dvakrát, třikrát týdně, ale pro mně je to jako… mám ráda,
když to miminko voní, nemusí to jako mít krásný nový dupačky, ale když hezky voní a je
to takový slaďoučký, tak se mi to líbí.
Ukazuje se tedy, že i ve veřejném prostoru se hodnotí základní atributy
nevinnosti a čistoty, jež naše společnost dítěti připisuje (Layne, 2000). Je to předmět,
prostřednictvím kterého si druzí vytvářejí základní představu o rodině. To nás opět
navrací k tezi, že kočárek a to, co je z něj „vidět“, v Mimichově fungují zejména jako
základní identifikátory sociálního statusu.
Kočárek by o majitelích nemohl prozradit tolik, kdyby se mé informátorky o
tento předmět hlouběji nezajímaly. Tuto velmi specifickou „dovednost“ bych se zde
dokonce odvážila označit za jednu ze základních charakteristik mnou zkoumaných žen.
I v době, kdy již samy kočárek nepotřebovaly nebo nesháněly, velmi aktivně
vyhledávaly na internetu poslední modely, zkoumaly jejich provedení, aktuální trendy a
ceny. Jedna má informátorka byla dokonce schopná podle koleček a podvozku říci,
jestli se jedná o polského výrobce či nikoli. Navíc jsem byla svědkem situace, kdy když
Romana (28 let, jedno dítě) poprvé s kočárkem vyjela, Marta (21 let, jedno dítě)
okamžitě věděla, o jaký typ kočárku se jedná, kolik stojí, i to, v jakých barevných
provedeních byl ještě k mání. Právě tato zevrubná všeobecná znalost je v Mimichově
jedním z nástrojů hodnocení. Zároveň, domnívám se, je to také projev ekonomie
důstojnosti popisované Alison Pugh. (Pugh, 2009) Ekonomie důstojnosti se totiž buduje
nejen prostřednictvím předmětů, ale také prostřednictvím znalosti a jakési obecné
orientace v předeslaném problému. Jak jsem již uváděla výše, kočárek je předmětem
neustálého vyjednávání, hodnocení a také primárním tématem rozhovorů. Zevrubná
znalost této problematiky umožňuje mým informátorkám „lépe zapadnout“.
Obrázek č. 6: Ilustrativní fotografie
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Zajímavý příklad vyjednávání důstojnosti ve veřejném prostoru hezky ilustruje
také výběr kočárků Markéty (34 let, dvě děti) a Romany (28 let, jedno dítě). Obě dvě
informátorky patří v mém vzorku k těm, jejichž rodiny z ekonomického hlediska nad
ostatními výrazně vyčnívají. Na základě svého pozorování bych se s trochou nadsázky
odvážila říci, že obě dvě ženy by si vzhledem ke svým finančním možnostem mohly
vybrat jakýkoli kočárek, by chtěly. Domnívám se však, že zejména u Markéty vystupuje
na povrch její snaha co nejvíce mezi ostatní místní matky zapadnout a příliš
nevybočovat. Zvolila kočárek tuzemského výrobce, který ani svou pořizovací cenou ani
vzhledem v porovnání s ostatními kočárky ve vesnici příliš nevybočoval. Originalitě
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však Markéta i přesto dostála. V Mimichově to byl jediný kočárek od tohoto výrobce a
na tehdejší dobu „revoluční“ i tím, že se jednalo o první kočárek se sníženým lehem,
jenž se zde objevil.
Naproti tomu Romana si pro své dítě vybrala kočárek, jenž se svou hodnotou
pohyboval spíše na horní hranici finančních prostředků, jež jsou v Mimichově na tento
předmět běžně vydávány. Originalitě pak dostála spíše netradičním podvozkem a
specifickým odstínem barvy. Existuje hned několik způsobů, jak si odlišné chování
těchto žen vysvětlit. Jako první vysvětlení se nabízí „proces socializace“. Markéta
v Mimichově vyrůstala, a tak existuje vysoká pravděpodobnost pro předpoklad, že jeho
normy a restrikce plně přijala za své a podle toho tedy také vystupuje. Naproti tomu
Romana se do vesnice přestěhovala až v období dospělosti, a tak zřejmě nemá tato
nepsaná pravidla tak silně zažitá. S tím souvisí také druhý bod: každá žena se realizuje
v odlišných sociálních sítích. Zatímco Markéta se aktivně stýká i s ostatními
mimichovskými matkami, Romana se příliš do veřejného života nezačleňuje a své
vstupy do této oblasti spíše omezuje. Do třetice se domnívám, že motivací pro chování
Markéty byla zejména ekonomie důstojnosti – mít takový kočárek, díky kterému mezi
ostatní dobře zapadne, zatímco motivaci Romanina chování považuji zejména za projev
Veblenem popisované snahy o vzbuzení řevnivosti. (Veblen, 1999) I tak se ale
domnívám, že také u Romany se projevila určitá snaha o zapadnutí do kolektivu
obyvatel Mimichova. Při našem rozhovoru se zmínila, že měla vybraný podstatně dražší
kočárek, ovšem fakt, že nakonec zvolila ten, jenž tolik nevybočuje z prostředků ve
vesnici na kočárky běžně vynakládaných, dle mého názoru svědčí o jisté míře reflexe
z Romaniny strany.
Int.: A měla jsi ještě nějaký favority, kromě tady toho kočárku?
No měla, no, ale ten už byl zase o patnáct dražší, tak jsem ho zavrhla.

Gender

Přestože v posledních letech došlo k určitému posunu a odklonu od přísného
dodržování tradic, jsou i tak v Mimichově patrné jisté dozvuky důrazu na tradice, jež se
v případě kočárků projevují zejména na poli genderu. Jak v našem rozhovoru podotkla
66

Simona (23 let, jedno dítě), mimichovské matky již nepovažují za příliš důležité, aby
barva kočárku odpovídala pohlaví dítěte:
Jakou barvu bys vybírala, kdyby se měla narodit holčička?
(ticho, přemýšlí) Já na to tak nemyslela, ale asi ani ne…. Asi bych nevybírala jinou….
Možná zelená, ale klidně bych holku dala do modrý…
Proč?
(smích) Protože to už je v dnešní době úplně jedno, jaká je to barva… Na kočárku…
A proč zrovna ta modrá?
To jenom, že se mi líbí, modrá a zelená….
Ovšem přestože „nevadí“, že se holčička vozí v modrém kočárku, je stále
důležité určitými dozdobovacími prvky pohlaví dětí rozlišovat. To se projevilo i při
interview s Romanou, která okamžitě upozorňovala na to, že přestože zvolila barvu
kočárku neutrální, neznamená to, že by nebylo na první pohled patrné, zda v něm veze
dívku či chlapce:
Chtěla jsem, aby to byla trojkolka a nechtěla jsem přímo holčičí barvu, tu jsem chtěla
neutrální.
Int.: Když jsi měla kočárek neutrální, tak ladila jsi nějak ten vnitřek?
Jooo, to jako jo, růžovou nebo oranžovou, ne žádnou modrou a takový… A holčičku v
růžovým jsem tam měla (smích) Měla růžovou kombinézu.
Výběr neutrálně zabarvených kočárků, jenž je v Mimichově stále častější, v sobě
nese i jistý prvek praktičnosti, jenž se projevil při rozhovoru s Lucií (24 let, jedno dítě),
jež vysvětlovala, proč při pořizování kočárku dala přednost hnědé barvě:
Int.: Jak jste vybírali barvu kočárku?
Barvu jsem chtěla růžovou, ale prej bude ještě druhý, tak holt neutrální…. (smích)Takže
tak….
Tento motiv se u mých informátorek opakoval. Pokud měly v plánu v nejbližších
letech další rozšíření rodiny, pak často vybíraly kočárek tak, aby byl případně vhodný
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pro obě pohlaví (Romana, Lucie, Jasmína). Takové jednání si vysvětluji i poměrně
velkou finanční náročností, již pořízení kočárku pro mé informátorky často představuje.
Posun je však i přesto patrný, nad červenošedým kočárkem pro chlapce či zeleným pro
dívku se dnes ve vesnici nikdo nepozastavuje, přestože jsem přesvědčená, že ještě před
deseti lety by se v jistém smyslu jednalo o překročení hranic a nepsaných pravidel.
Domnívám se ale, že tento posun je prozatím jen pozvolný, mnou zkoumané ženy
dávají i tak přednost raději genderově nerozlišené barvě.

Nový kočárek

O tom, jak velkou váhu mé informátorky kočárku přisuzují, svědčí také fakt, že
až na jednu výjimku všechny pro své první dítě kupovaly úplně nový kočárek, a to i
v případech, kdy zbytek výbavičky obstarávaly povětšinou z druhé ruky (například
Lucie, Marta, Vanda nebo Markéta). Myslím, že takové jednání si lze vysvětlovat nejen
snahou o zlepšení sociálního statusu rodiny ve veřejném prostoru prostřednictvím
originality (pořízení nového modelu nebo kočárku v zajímavém či netradičním odstínu
barvy), ale také se zde, domnívám se, opět projevují základní atributy, jež dětem
přisuzujeme – v tomto případě zejména čistoty a nevinnosti. (Layne, 2000) To v rámci
našeho rozhovoru nepřímo reflektovala i Markéta (34 let, dvě děti):
Protože to bylo první miminko, tak jsem to chtěla mít jakoby… já nevím, prostě mi to
něco říká, no. To miminko jsem nechtěla, když to bylo první miminko, tak aby to bylo
starý. No a na tom druhým synovi, to jsem věděla, že to je po tom prvním, že to mám od
nova, že to neměl nikdo jinej, tak jsem mu to dala. Ale jinak… no prostě to bylo první
dítě no, tak jsem si to užívala…
Jedinou výjimkou byla mezi mnou zkoumanými ženami Edita (30 let, jedno
dítě), jež i na své první dítě kupovala bazarový kočárek. I u ní však lze vysledovat
podobné motivy jako u ostatních mimichovských matek: snaha o praktičnost
skloubenou s originalitou (i ona vybrala značku kočárku, jež se do té doby v Mimichově
neobjevila), barvu zvolila s ohledem na plánovaného druhého potomka a popis jejího
důkladného prozkoumání stavu kočárku svědčí i o tom, že kromě důrazu na praktickou
stránku věci si i ona tento předmět spojuje s atributy čistoty, nevinnosti či starostlivosti.
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Pokud tedy něčím z řad místních matek vybočuje, pak je to svým hodně specifickým
ekologickým smýšlením:
Int.: Sehrála v tom svou roli ta finanční stránka, že jsi chtěla starší?
No to zase ne. Že by jako… No já jsem spíš takovej člověk, že když je ještě něco
funkčního, tak proč hned pořizovat něco novýho… jo… a my třeba co jsme našli ten
kočárek, protože jsme koukali a měli jsme na to spoustu času, tak co jsme koupili, tak
pořád je ten kočárek ještě v záruce, protože ty lidi ho používali jenom rok, měli jedno
dítě… No a ta vanička klasická, tu využiješ jenom půl roku, tam to dítě potom nenarveš,
ani když chceš, takže jsme říkali, že to je úplně v pohodě. Jestliže ta paní s tím jezdila
rok, tak, byli jsme se na to podívat a bylo to úplně v bezvadným stavu, tak proč kupovat
prostě za patnáct fungl novej, když my jsme pořád… taky to odjezdili… Třeba kdybych
měla další dítě a tady ten už se nedal sehnat jako na bazaru nebo už bych si ho zničila
tolik, že by se nedal použít, tak třeba bysme investovali, ale mně prostě přijde zbytečný
za kočár dát takhle velkou částku.
Dalším rysem kočárku je však také manifestace lásky, tak jak ji vnímá Miller.23
(Miller, 2005) Tvrdí, že přestože svou pozornost zaměřujeme na určité lidi (děti,
partnery či přátele), jež právě máme ve svém životě, způsob, jakým se k nim
vztahujeme je také velmi silně ovlivněný spíše obecnými názory na to, jak by měly
sociální vztahy vypadat a jak by měly být uskutečňovány – láska je tak modelem
určitého typu identifikace a spojení. V případě Mimichova se tato identifikace a spojení
ve veřejném prostoru manifestují právě prostřednictvím kočárku. Je to nejen projev
toho, že víme, co je zde považováno za přiměřené či hodnotné, ale hlavně: tento
předmět má sílu ve veřejném prostoru demonstrovat a manifestovat to, co je v naší
společnosti vnímáno za hodnotu nejvyšší – tedy lásku. Tuto tezi podporuje také můj
záznam z terénního deníku, kdy se Marta (21 let, jedno dítě) zmiňuje o tom, jaký
význam pro ni kočárek má:
Marta vypráví, jak vybírala kočárek, dále o tom, jak jej dozdobovala a jak si dávala
záležet na tom, aby byl vždy čistý, navoněný, nazdobený a miminko v něm aby bylo
krásně oblečené a jak jí záleželo na tom, aby vše dohromady hezky ladilo. Zdůrazňuje,
23

Miller zdůrazňuje, že v tomto kontextu nejde o lásku ve své idealizované a romantizované podobě. Je
to spíše láska zachycená v celé své komplexitě, tento výraz tedy v sobě zahrnuje také prvky starostlivosti
či péče. (Miller, 2005)
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že jí dělalo velké potěšení, když někdo kočárek nebo oblečení pochválil. Na dotaz proč
jsou tyto věci, kočárek, oblečení, dozdobování či pochvala tak důležité, odpovídá, že to
bylo vlastně stvrzení toho, že pro dítě dělá to nejlepší, co může.
Pokud bych tedy na tomto místě měla shrnout, co vše v sobě kočárek jako
předmět obsahuje a jaké hodnoty v Mimichově vytváří, pak je to zejména fakt, že se
jedná o předmět, jenž je schopen za určitých podmínek veřejně manifestovat lásku (ve
smyslu dostatečné a přiměřené péče) a posouvat rodinu na společenském žebříčku dále.
Prostředky, jimiž se tak děje, byly popsány výše v této kapitole. Společenská hodnota
(Appadurai, 1986) je pak vytvářena průsečíkem hned několika faktorů, z nichž
nejvýrazněji vystupuje důraz na originalitu.

Stvrzování statusu ve veřejném prostoru

Výše byly popsány prostředky, jimiž mnou zkoumané mimichovské rodiny ve
veřejném prostoru vyjednávají svůj sociální status. Zde bych ještě ráda ukázala, jak
takto vydobyté postavení stvrzují. Toto potvrzování se odehrává zejména na úrovni
humanitární pomoci. Již v úvodu jsem Mimichov popisovala jako poměrně rovnostářské
prostředí. Z ekonomického hlediska zde však lze najít i určité výjimky, a to jak směrem
vzhůru, tak dolů. Zejména jedna rodina, jež si v porovnání s ostatními stojí nepoměrně
hůře, se však pro ostatní stává nepostradatelným prostředkem stvrzování vlastní pozice.
Přijímají pomoc ostatních, jež se odvíjí zejména na materiální úrovni. Dostávají „dary“,
většinou oblečení, jež jiní vyřadili. Fakt, že dárci tento vztah nevnímají jako reciproční
(Mauss, 1999), mě utvrzuje v myšlence, že se jedná zejména o projev potvrzení vlastní
úlohy. O přenechávání věcí výbavičky „potřebnějším“, se zmínila také Apolena (40 let,
dvě děti). Toto je zápis z mého terénního záznamu:
Mluví o potřebě schovávat věcičky pro bratra, kdyby náhodou měl dítě, ale na druhou
stranu už to oblečení třídí, protože si je vědoma, že jak pokračují moderní trendy, stává
se určité oblečení už nenositelné. Tvrdí, že schovávat mu ho hodlá už jen tak dva roky,
déle si myslí, že to nemá smysl. Horší vytřízené kousky pak dává sociálně slabším
známým, jsou na tom podle jejího názoru tak, že ani nečeká, že by za to někdy něco
dostala.
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Skutečnost, že obyvatelé hovoří o tom, co komu dali, považuji za veřejnou
manifestaci stvrzení své sociální pozice ve skupině. Momenty, kdy se na veřejnosti
objeví nějaký takový „kousek“, mé informátorky naopak zvýznamňovaly. Vanda (23
let, jedno dítě) tak například při společném setkání maminek ve zdejší restauraci vítala
Lucii (23 let, jedno dítě) následujícími slovy:
„Jéé, tý to ale sluší. Ty jsi ale činaná (směrem k dítěti).“ Již k Lucii: „To je ten svetřík
po malý, viď? S tou tvojí čepičkou to vypadá fakt hezky!“
Do podobné kategorie bych zařadila také situace, kdy si mimichovští mezi sebou
zapůjčují výbavu pro děti. Zatímco v případě, kdy je oblečení poskytnuto blízkému
rodinnému příslušníkovi, se o tomto příliš nehovoří, v okamžiku kdy se v ženou
zapůjčeném oblečení objevil na veřejnosti někdo „cizí“, se na tuto skutečnost zpravidla
poukazovalo. Dozvuk takového jednání se projevil i při rozhovoru na hřišti s Martou
(21 let, jedno dítě), následně zapsaným do mého terénního deníku:
… No ona měla na malýho samý takový divný věci, jako nic hezkýho, všechno starý a
bylo to na tom vidět, tak jsem jí pak něco půjčovala i po svém dítěti jako nějaký ty
svetříky, mikinky, rifličky a tak…. No ale teď mě to docela štve, protože si i na Vítání
občánků pak půjčovala takovej hezkej véčkovej svetřík, tomu malýmu už to určitě dávno
není a ještě mi žádnou z těch věcí nevrátila.
Myslím, že Marta si v průběhu našeho rozhovoru nejen stvrzovala svou pozici,
ale zároveň se myslím snažila poukázat i na fakt, že stojí podstatně výše než zmíněná
kamarádka, nejen tím, že jí může zapůjčit věci, ale také skutečností, že poukázala na její
nespolehlivost a otázku „vymáhání“ oblečků pro zatím nechala otevřenou, čímž opět
v posluchači utvrzovala představu Martiny nadřazenosti ve smyslu Veblenovy teorie
stvrzování pozice prostřednictvím plýtvání. (Veblen, 1999)
Přímo v Mimichově na náměstí je umístěný kontejner určený k odložení již
nepotřebného ošacení a obuvi. Někteří místní jej také využívají, dávají si však záležet
na tom, aby byli „viděni“, jak takto někomu pomáhají (například věci do kontejneru
vhazují v době, kdy vědí, že se na náměstí bude pohybovat hodně lidí). Domnívám se
ale, že vyhledávanějším prostředkem je zde obdarovávání konkrétních obyvatel
zejména proto, že prostřednictvím předmětů, jež se ve vesnici nadále objevují v podobě
využívání dalšími konkrétními obyvateli, si dárce zajišťuje z dlouhodobého hlediska
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trvalejší dozvuk svého humanitárního kroku a tím také o tuto dobu užívání prodlužuje
stvrzení svého statusu. Dalo by se říci, že velmi otevřeně se v tomto duchu projevovala
Markéta (34 let, dvě děti). Její dům, umístěný v oblasti, jež je vyhledávaným cílem
procházek s kočárky, jí umožňoval výborný přehled o ostatních maminkách. Nejednou
se stalo, že nás „náhodou“ na procházce s různými lidmi zastavila, pochválila nebo
zhodnotila naše děti a pak často pokračovala v monologu o své rodině. Jednu takovou
situaci jsem si také zapsala do terénního deníku:
Markéta se s námi potkala, když v novém sportovním kočárku u domu uspávala syna.
Kamarádka pochválila výběr kočárku. Markéta reagovala vyprávěním o tom, že
původní kočárek se jí již nehodil, a tak jej prodala dále. Pak zmínila ještě několik
doplňků (zimní kombinéza po starším synovi, houpací seslička a botičky), u kterých
měla pocit, že se již nedají „slušně“ zpeněžit, a tak je rozdala po vesnici lidem, kteří je
ještě „užijou“.
To, jak je pro místní takové jednání důležité a významné, lze vysledovat také
v četnosti rozhovorů vedených na téma kdy, komu a co kdo „nezištně“ dal. Jasmína (38
let, dvě děti) tak na společnou procházku brala také tašku s věcmi, které potřebovala
ještě odnést do kontejneru a později vyprávěla o tom, proč se některých zbavuje tímto
způsobem a jiných nikoli. Následující výpověď pochází z mého terénního deníku:
„Já po starším synovi dávám věci Olze, ale tyhle maličký už nemám komu a zase nejsou
tak hezký, tak aby třeba neřekli, že se toho chci jenom zbavit, tak to vždy po obou
klucích vytřídím, to lepší jí dám, no a ten zbytek hážu normálně do kontejneru, ať si
s tím pak dělají, co chtěj´.“
O takovém jednání by se, myslím, dalo hovořit jako o stvrzování vlastní identity
prostřednictvím materialismu humanitární pomoci.

Rozehrávání sociálních vazeb ve veřejném prostoru
Při svém pozorování jsem si také povšimla skutečnosti, že mimichovské matky
se v podstatě na místním dětském hřišti nescházejí. Jedna skupina mnou zkoumaných
matek dávala přednost vzájemným návštěvám doma u přátel, druhá pak jako místo
vzájemného setkávání využívala spíše místní restauraci. Myslím, že restaurace se stala
72

natolik oblíbenou proto, že většinu mých informátorek tvořily buď bývalé
zaměstnankyně anebo příbuzní stávajících zaměstnanců. Stala se tedy místem setkávání
proto, že skýtala záruku toho, „že tam někdo bude“. Zdá se mi, jakoby v Mimichově
vznikl jakýsi „začarovaný kruh“: ženy nechodí na dětské hřiště, protože tam nikdo není.
Výjimku tvořily pouze víkendy, kdy se na přilehlém fotbalovém hřišti právě odehrávaly
zápasy, jež skýtaly jistotu na místní poměry velkého počtu diváků.
Možné vysvětlení takového jednání spatřuji v potřebě mimichovských matek být
reálně viděny. Pokud vezmeme v potaz, jakou práci si dávala Marta (21 let, jedno dítě)
s přípravou kočárku a dítěte (Edita i se sebou samou než vyjela ven), je více než
pravděpodobné, že počítala nejen s tím, že ji někdo uvidí (případně zhodnotí), ale že
sama také aktivně vyhledávala situace a místa, na kterých její snaha dojde ocenění.
Domnívám se tedy, že spíše než důraz na dítě, se v těchto situacích u mnou
zkoumaných mimichovských žen odráží více potřeba matek posilovat své sociální
vazby.
Jak se tedy ukazuje, veřejný prostor je místem, kde se projevují i vzájemně
překrývají všechny v úvodu nastíněné strategie vyjednávání či potvrzování sociálního
statusu. Veblenovo posilování vlastní osobnosti prostřednictvím porovnávání se
s druhými (Veblen, 1999), Hegelovo stvrzování statusu prostřednictvím sociálního
rozpoznávání (Robbins, 2009) i projevy ekonomie důstojnosti popisované Pugh (Pugh,
2009), to celé zaštítěné jediným motivem: veřejnou demonstrací projevu lásky
vlastnímu dítěti. (Miller, 2005)
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Závěr
Cílem práce bylo zkoumat, které předměty (budoucí) matky v Mimichově kupují
a problematizují, jak předměty vstupují do veřejného prostoru vesnice, jaké významy
nesou a které interakce rozehrávají. Ukázalo se, že předměty zde pracují zejména na
poli vyjednávání sociálního statusu, důstojnosti a projevování lásky. Přestože míra,
kterou se na jednotlivých sociálních jevech podílí, bývá, jak se v práci ukázalo, různá,
všechny tři tyto faktory sehrávají v oblasti vytváření výbavičky nezastupitelnou úlohu.
Výzkum v Mimichově ukázal, že specifičnost prostředí, zejména pak relativní
izolovanost vesnice v důsledku špatné dostupnosti měst a ruku v ruce s tím také špatná
dostupnost zboží, vedla u mých informátorek v mnoha ohledech k posílení váhy, již
předmětům pro děti připisují. Zdá se, jakoby už samotný fakt ztížené možnosti
získávání věcí pro místní obyvatele vytvářel nedílnou součást Appaduraiem popisované
společensky přidané hodnoty komodity (Appadurai, 1986) a stával se tak součástí jejího
příběhu. Ten se pak velmi silně projevuje v kategoriích sentimentu či morálky, jež, jak
se v této práci ukázalo, sehrávaly nezastupitelnou úlohu právě při vyjednávání hodnoty
pořizovaných (případně zděděných či darovaných) předmětů. Navzdory ztíženému
přístupu ke statkům se však ukázalo, že na poli konstituování rodinné paměti již
předměty nesehrávají tak důležitou úlohu jako dříve.
Silný důraz, kladený na předměty umožňoval, aby věci vstupovaly do
každodenní sociální interakce obyvatel vesnice. Snažila jsem se ukázat, jak zásadní roli
sehrává vytváření výbavičky pro dítě zejména na poli posilování nebo stvrzování
sociálního statusu (viz Veblen, 1999 či Robbins, 2009) nejen dítěte, ale také celé rodiny.
Tento moment vnímám jako jednu ze základních motivací, od které se dále odvíjelo
jednání mnou zkoumaných žen při pořizování výbavičky. V tomto kontextu již tedy
není tolik překvapivé, že tři předměty, jež mé informátorky nejvíce zvýznamňovaly a
problematizovaly, byly právě ty, jež měly zároveň největší potenciál při vyjednávání
sociálního statusu pracovat; tedy ošacení, postýlka a kočárek.
Postýlka nabývá největšího významu v soukromé sféře. Je to předmět, jenž v
sobě v prostředí v domácnosti skrývá největší potenciál reprezentovat rodinu. Jinak je
však privátní sféra charakteristická zejména tím, že se jedná o prostor, jenž se jeví jako
nejvhodnější pro vyjednávání toho, co se ve veřejném prostoru stane předmětem
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manifestace dobré situovanosti rodiny. Právě zde se vedou diskuse o tom, co je ještě
přiměřené a co nikoli.
Naproti tomu kočárek se v Mimichově v podstatě stává hlavním ukazatelem
toho, co chce rodina navenek demonstrovat. Je to předmět, jenž ve veřejné sféře získává
největší prostor. Jeho výběr je při vytváření výbavičky mými informátorkami asi
nejvíce problematizovaným aktem. V případě „dobré volby“ může tento předmět rodinu
okamžitě posunout výš.
O ošacení pak platí, že podobně jako kočárek se stává ve veřejném prostoru
základním identifikátorem sociálního statusu. V soukromé sféře se však jedná o
předmět, jemuž není připisována příliš velká váha. Výzkum tedy ukázal, že zatímco
veřejný prostor se stává doménou okázalé manifestace zboží, soukromý je zejména
oblastí neustálého vyjednávání.
Zároveň se ukázalo, že jednání mých informátorek je protkáno tím, co Alison
Pugh nazývá ekonomií důstojnosti – tedy potřebou jakéhosi přináležení, snahou o to
zapadnout mezi ostatní. (Pugh, 2009) Předměty byly vybírány vždy s ohledem na to, jak
budou ve vesnici působit a zda jsou do takového prostředí přiměřené. Důstojnost se
však v tomto případě nezískávala ani neutužovala jen prostřednictvím předmětů jako
takových, ale projevila se zde také síla slova, v tom ohledu, že už jen mluvení o věcech,
jež se nám ne/líbí, jež ne/plánujeme pořídit funguje jako základní ukazatel toho, že
víme, co je přiměřené.
Posledním, avšak velmi vlivným faktorem, který motivoval jednání mých
informátorek při vytváření výbavičky, byl také akt vyjádření lásky (Miller, 2005), jež
byla manifestována právě prostřednictvím pořizovaných předmětů. Právě věci, zejména
ty, které vstupovaly do veřejného prostoru, se tak pro mé informátorky stávaly
dokladem přiměřené starostlivosti a péče.
Snažila jsem se, aby se tyto charakteristické rysy jednání mnou zkoumaných žen
objevily také v názvu práce – proto „škatulky“ coby forma vyjednávání sociálního
statusu, „hromádky“ jako poměrně specifický prostředek shánění věcí, ale také další
faktor, jenž do vyjednávání statusu zasahoval, a „kočárek“ jako nejvíce signifikantní
předmět, v němž se snoubí všechny nastíněné teorie a motivace chování: vyjednávání
sociálního statusu i důstojnosti, ale také manifestace přiměřené péče a lásky.
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Příloha č. 1: PROFILY INFORMÁTOREK

KARLA
VANDA
MARTA
SIMONA
JASMÍNA
APOLENA
LUCIE
EDITA
ROMANA
HELENA
MARKÉTA

VĚK
29
23
21
23
38
40
24
30
28
26
34

VZDĚLÁNÍ
vyučená
středoškolské
vyučená
vyučená
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
vyučená
vyučená
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DĚTI
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
2

ROZHOVOR
IV/13
IX/13
IX/13
X/13
IX/13
X/13
X/13
XI/13
XI/13
X/13
XI/13

Příloha č. 2: GUIDE LIST

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Věk:
Stav:
Počet dětí:
Internet:
Auto/řidičský průkaz:
Finanční situace rodiny:
Zázemí (dům, byt, jak velký, dítě s vlastním pokojem?):

VÝBAVIČKA
Co pro vás znamená slovo výbavička?
- Existuje nějaký seznam, podle kterého si kupujete výbavičku pro miminko? Pokud
ano, kde jste ho sehnala? A proč jste si vybrala právě tento?
Nakupovací strategie
- Chcete pro vaše dítě jen nové věci? Bráníte se nakupování věcí tzv. z druhé ruky?
Proč? Pokud z druhé ruky, pak odkud – jen věci od někoho známého o kom vím „co je
to zač“, z obchodu, z inzerátů, je to jedno….
- Kdy jste začala pořizovat věci? Je něco, co ovlivnilo fakt, že to byl právě daný
moment? (pověry, slevy, čekání na pohlaví dítěte….)
-Jakým způsobem nakupujete? (Nakupujete věci i po internetu? Proč? Jaké? Kde?)
Mezigenerační vztah
- Jak se do výbavičky zapojuje rodina?
- Jakou měrou se na vytváření výbavičky podílejí také budoucí prarodiče (případně jiní
příbuzní)? (např. finanční podpora, nějaká domluva na konkrétních věcech, které budou
pořizovat apod.) / Trváte na osobním výběru věcí?
Dědění
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- Je vaše očekávané miminko první u vás v rodině (myšleno v rozšířené), dá se
předpokládat, že budete po někom z rodiny něco dědit? Je něco, co byste mohla
„podědit“, ale záměrně nechcete?
Řídíte se podle nějakých pověr? Jakých? (kočárek v bytě, zákaz na hřbitov… apod.)
Nový X starý kočárek - hodnocení
Jaká jsou vaše kritéria pro výběr kočárku? (značka, cena, barva, jízdní vlastnosti,
„kolečka“, výrobce, velikost….) Uskladnění – návaznost na pověry?
Jaká jsou vaše kritéria pro výběr postýlky?
Sledujete moderní trendy v mateřství? (bio pleny X látkové pleny X klasické pleny, bio
kosmetika ….)
Kupujete si nějaké časopisy týkající se mateřství?
Jsou nějaké věci, jejichž pořízení už teď považujete za zbytečné?
Jak probíhá/probíhalo vaše těhotenství?
VIZUALIZACE DÍTĚTE
Nechala jste si udělat fotografii z ultrazvuku? Proč?
Byla jste na 3D ultrazvuku? Proč? ( fotografie/video)
Nechala jste se nafotit jako těhotná? Chystáte se? Chystáte nechat takto nafotit svoje
dítě? Co k danému rozhodnutí vedlo?/ Pokud ano – necháte se nafotit u Šárky (=místní
fotografka) nebo jinde? Proč?
Máte/můžete mi ukázat „deníček“ vašeho dítěte? (i virtuální skupiny apod.)
SLUŽBY
Kam chodíte k lékaři vy sama (praktický i gynekolog)? Co rozhodlo o výběru?
(vzdálenost, vybavenost ordinace…)
Uvažovala jste již o výběru dětského lékaře? Který by to byl a proč?
Navštěvujete nějaké mateřské centrum? Proč? Stýkáte se s některými jinými budoucími
matkami? Ovlivnil vás již v nějakém rozhodnutí styk s ostatními maminkami?
Jste členkou nějaké virtuální diskuse/ skupiny týkající se mateřství? Proč? Cítíte se jí
nějak ovlivněná? Jaké informace zde hledáte a jaké získáváte?
Chystáte se navštěvovat nějaké předporodní kurzy? (příprava k porodu, příprava na péči
o novorozence…)/ Chodíte na nějaké cvičení pro těhotné (např. jóga, plavání, overball
pro těhotné apod.)
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Vybrala jste si již nějakou porodnici? Jakou? Proč? / Chystáte se rodit v porodnici nebo
chcete využít nějakou alternativní možnost? (domácí porody)
Uvažujete o příplatku za nadstandardní pokoj? Proč?/ Hodláte využít nové možnosti
výběru lékaře v nemocnici? Proč?
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Příloha č. 3: Ukázka kódování rozhovoru: informátorka Marta
Marta (21 let, jedno dítě), rozhovor u ní doma, IX/13, 45 minut
Kategorie:
Veřejný prostor (VP), Soukromý prostor (SP), kočárek, oblečení, postýlka, úls,
prarodiče, paměť, vizualizace, media, řevnivost, sociální status, péče/láska, dary,
dědění, gender, porodnice, hodnocení, sentiment, nakupování, luxus
Já bych se vrátila až k tomu těhotenství a k té výbavě a nejdříve se tě zeptám ze široka:
co pro tebe znamená ten pojem výbavička – výbavička pro dítě?
Co to pro mě znamená, jo? Tak ty základní věci, který potřebuješ už od začátku. Jako
základní oblečení, hygienický potřeby, nevím … kočárek, postýlku, … VÝBAVIČKA
No a jak jsi ty věci vybírala?
Tak třeba postýlku jsem měla ještě po mně, po bráchovi, po ségře, s tím, že ji mamka
přetřela, nebo obrousila, natřela jako … Koupili jsme matračku. Povlečení do postýlky
jsem měla po synovci po ségře…. Pak jsem si třeba kupovala cestovní postýlku, kterou
jsem měla dole v obýváku. postýlka – SP
A ta byla nová?
Ta byla nová, kočárek jsme měli taky novej. kočárek – důraz na nový
Jak jsi ho vybírala?
Ticho (odmlčela se)
Jestli jsi tam měla nějaká kritéria?
De facto ani ne. Já jsem chtěla, aby byl větší kvůli tomu, aby se tam ještě vešel v tom
fusaku, ale pak jsem stejně zjistila, že jsem ho moc dobře ani nevybrala, že jsem
neřešila vlastně takovouhle věc … jako … a pak jsem zjistila, že ten kočárek je špatnej.
Ten sporťák de fakcto že se v něm nedá jezdit. nespokojenost s kočárkem
Takže jsi s ním nebyla spokojená?
Ne, nebyla jsem spokojená.
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Ne, ne v prvním krámu. Tak nejdřív jsem si vybrala spoustu jiných, než jsme potom
někam jeli, a pak v jednom obchodě měli tady ten kočár a ten pán ten mi ho tam jako že
doporučil. Hlavně že je velkej pro to dítě na ten fusak a to … A pak jsme ho, jsem ho
sehnala, pak jsme ho sehnali ten samej v těch XY, že to bylo i blízko. Tak jsme ho
objednali tam, tu barvu, kterou jsme chtěli, a … výběr kočárku
A barvu jste vybírali jak?
Barvu? Doma jsme se domluvili na zelený a já jsem kráva objednala modrou (smích).
Koč. – barva - gender
Jako že se ti pak víc líbila?
Jo, víc se mi líbila.
A zelenou chtěl Tonda?
Jo, zelenou chtěl Tonda. Jako v barvách TJ Sokola Mimichov….(barvy místního
fotbalového klubu jsou zelená a žlutá) koč. – příběh (Ap.)
Fakt, jo?
Jo, fakt. Jako fakt, to mi do dneška znovu otlouká o hlavu, že jsem ten kočár vybrala já.
Nejen že byl na houby ale ještě nebyl zelenej, kterej chtěl on. (smích)
Vedli jste doma nějaké mírové rozhovory? Jako že jste si vzali letáček a Tonda ukázal
zelenou? Nebo…
My jsme se byli podívat v tom krámu a tam měli ten vzorníček barev, takže jsme se
domluvili na tý zelený a pak jsem vzala domů i ten letáček, podle kterýho jsme i doma
řekli, že tu zelenou, ale pak jsem v tom krámu usoudila, že ta modrá je přeci jenom
lepší.
A já teď mám pocit, nechtěla ty jsi původně černou?
Já jsem původně, jakože úplně v začátkách jsem chtěla černej kočár, ale všichni mě od
toho hrozně odvraceli, hlavně máma, že to vůbec není hezký černej kočár, takže
nakonec jsme dospěli k zelený, ze který se stala modrá. (smích)
k barvě kočárku
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PRARODIČE

A s tou barvou jsi byla s pokojená?
Jooo, s barvou docela jo. Ale to bylo jediný.
A ladila jsi to potom ještě nějak?
Hmmm… tak měla jsem třeba modrou deku do kočáru nebo plenu, na který byli modrý
medvídci, fusak byl černo modrej nebo termotaška taková modrošedá… koč. doplňky
gender, stylizace koč.
Hmm, takže byl asi první kočár a potom jsi to ladila..?
Jo, jo, přesně.
A co u tebe byl ten první moment, že jste začali nakupovat?
No tak úplně první, co jsem si koupila, tak to bylo po tom, co mi doktorka řekla, že to
bude kluk, takže to byla první věc, koupila jsem si modrou deku, nooo…. A od tý doby
jsem si začala postupně kupovat nějaký věci. nakupování - první moment
Takže jsi čekala do doby, než ti potvrdí pohlaví?
No, do tý doby jsem si nekoupila vůbec nic, protože jsem si chtěla vybrat nějakou barvu
a do tý jsem to pak chtěla všechno ladit. Holka takový růžový, fialový a když to bude
kluk, tak modrý, zelený. nakupování – první moment, gender
Sháněla jsi nějaký věci i na internetu?
Třeba postýlka cestovní byla z internetu, ale spíš jako… oblečení třeba vůbec, kočárek
(koč. jen výběr) jsem taky vybírala na internetu, ale to jsme pak vždycky jeli do krámu,
abychom věděli, jak bude vypadat, ale nakonec jsme ho na internetu nekoupili. No
jinak, jo, ještě vlastně houpačku, jak se to houpalo, kývalo, tak to bylo taky z internetu.
média - internet
A když jsi říkala, že ta postýlka byla ještě po tobě a po bráchovi, tak na to došlo jak?
Jako žes jí chtěla nebo….
Ono mi přišlo zbytečný kupovat novou postýlku, protože jsme ty peníze jako úplně
neměli, tak jsem si prostě říkala, že ta postýlka bude dobrá. postýlka – po sobě – (Ap.)
A máš problém s věcmi z druhé ruky?
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Ne, jako boty ne. nakupování, druhá ruka
A máš nějaká kritéria, jako že třeba….
Jako nekoupi… nemám ráda…. starý boty, to bych nekoupila, nemám ráda starý boty,
pak ještě má nějaký starý boty jako po synovcovi, na ven, na zahradu, ale to vím, že
jsou po něm a vím, kdo v tom chodil, ale nedala bych mu na nohy boty úplně po někom
jakože….. druhá ruka, kritéria co ne
A jinak ti to nevadí, třeba u oblečení?
Ne, jinak mi to nevadí. Nekupuju třeba starý oblečení přes internet, to nekupuju, dívám
se, ale nekupuju to, nevadí mi, jít třeba tady za panelák, že se v tom hrabu a vidím to,
tak mi to nevadí, ale přímo nějak jsem nekupovala starý věci…. HROMÁDKY nakupování
Proč?
Páč jsem, bylo to moje první dítě, tak jsem chtěla, aby měl všechno nový a měla jsem
teda pár věcí jako po ségře, ale to jsem mu dávala spíš jako na doma, málokdy, že když
mi došly ty moje věci, tak jsem mu dávala teda ty starší. OBLEČENÍ – na doma, SP,
dědění, nakupování – druhá ruka
A co pro tebe byly ty události, že jsi ho vyfikla?
Třeba když jsme šli ke tchýni na návštěvu (smích) nebo když měla přijít nějaká
návštěva, tak to jsem mu dala něco lepšího, z těch lepších kousků, co jsme měli. Nebo
když jsme šli na nějakou návštěvu nebo někam, ukázat (smích) jaký máme krásný dítě.
A že mám vkus. OBLEČENÍ – na ven, VP
A co pro tebe byly ty lepší věci?
Lepší? Třeba když jsem byla těhotná, tak jsem koupila… takový plátěný kalhoty měl,
k tomu byla košile a taková vestička pletená. Tak to byly takový ty lepší věci, jakože
džíny, k tomu nějaký to lepší tričko, k tomu košile, nějakej hezkej svetr nebo něco
takovýho. „lepší obleč.“ – miniatury!
Když jsi dělala t výbavičku, tak zapojovali se nějak prarodiče?
(ticho, přemýšlí)
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Třeba ať už nějaká materiální pomoc nebo jestli vám do něčeho kecali?
Ne, jako, tchýně vůbec a mamka naše mi třeba dala deset tisíc na kočár, takže jsem si ho
koupila z toho, co mi dali, pak mi v průběhu těhotenství, když jela někam se ségrou,
sama mi nic nekupovala, tak mi koupila pár věcí, jako nějaký bodyčka a ta, ale jinak
jako, ségra mi taky nakoupila pár věcí, když viděla někde něco ve slevě, tak mi to
potom jako koupila, ale jinak si jako nevzpomínám… PRARODIČE – aktivní zapojení
A brácha?
Brácha, je chlap, takže až když se malej narodil, tak taky dal ségře peníze a dostali jsme
od něj červený boty Addidasky, takový ty capáky…dary
A ty jsi měla, jako takový to lepší?
Jo, ty jsem mu dávala hrozně ráda. Měli jsme, když byl malej nemocnej, tak dostal za
to, že byl statečnej, tak dostal teplákovou adidasovou soupravu, která nám ladila k těm
botám, takže jsem mu to hrozně ráda dávala, když jsme někam jeli, aby jako viděli, že
má značkový oblečení. Ta byla naše velice oblíbená. OBLEČENÍ – značka, řevnivost, s.
status
A ty si myslíš v čem, že je značkový oblečení lepší?
V čem lepší… Nemyslím si, že ani lepší, jakože mám ráda, když můžu někomu ukázat,
že má něco lepšího na sobě. Není to o tom, že bych si myslela, že jsou lepší, já nevím,
hadry z c a a než z Kiku, ale mám ráda, když můžu ukázat, že má takhle něco lepšího…
značka, řevnivost, s. status
A který jsou pro tebe ty lepší značky?
Ty lepší značky, no třeba C&A, H&M, a měli jsme pár věcí i z Nextu, ale to byly fakt
jenom vybraný kousky, který jsme pak nosili někam…. značka, řevnivost
Ty jsi říkala, že jsi měla nějaký věci po ségře, s těma jsi teda neměla problém, když se
ty věci dědí v rámci rodiny….
Ne, ne, ne, to mi jako vůbec nevadilo, to bylo fakt jenom pár kousků, který dostávala na
doma, když jsem třeba neměla vypráno, vyžehlíno, tak dostal něco po tom synovcovi.
dědění v rodině, OBLEČENÍ
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A dodržovali jste nějaký pověry, když jsi byla těhotná?
Jo… Měli jsme všechno u mamky, i postýlku do poslední chvíle a kočár potom muž
přivezl, až když jsme se vrátili z porodnice, takže doma nebyl vůbec..ÚLS - ano
A jaký byl tvůj příjezd z porodnice?
Hroznej! Čekaly mě v kuchyni na stole špinavý ponožky a v koupelně přetejkal koš se
špinavým prádlem, takže tak.
Takže se nesešla rodina?
No to jo, ale to mě svým způsobem vytáčelo, já jsem byla unavená a já přijela domů,
mamka si vzala týden dovolený, přijela jsem, měla jsem navařený vývar, řízek a
bramborovou kaši. No a večer přišli naši. Přinesli nám dárky, i já jsem dostala od našich
dárek, tchyně s tchánem přišli, brácha přišel, ale nebyla jsem z toho úplně nadšená,
protože jsem byla ráda, že jsem byla doma a chtěla jsem si odpočinout. A oni jak tam
přišli, tak to bylo takový blbý je vyhodit, ale byla jsem z toho taková, že jsem z toho
nebyla úplně nadšená. dárky
Kupovala sis tenkrát nějaký časopisy? Sháněla jsi nějak informace?
Já jsem to hodně četla na internetu nebo když jsem třeba dostala u doktora takovej ten
první kufřík, tak v tom byly taky nějaký letáčky, ale spíš jsem to všechno vyhledávala
na internetu. – média – internet - info
A navštěvovala jsi nějaké virtuální skupiny?
Ne, to ne, chodila jsem, navštěvovala jsem to tam, ale sama jsem nepsala žádný
komentáře, jenom jsem si to pročítala. A pak hlavně jsem zkoumala po tejdnu co tomu
dítěti roste nebo neroste. média - info
Ještě nějaký informace jsi tam sháněla?
Ne, myslím, že jenom to, jak to dítě v tom týdnu těhotenství zrovna vypadá.
Takže časopisy, nějaký skupiny…?
Ne, to šlo mimo mě. novinky neguje
A sledovala jsi nějaký ty moderní trendy v mateřství?
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Jakože oblečení nebo?
Spíš bio pleny, bio kosmetika apod.
Ne, ne, ne, tak to vůbec, to jsem neřešila.
Je něco, co zpětně považuješ za zbytečný a už by sis to nepořídila?
Jo, to bylo… Docela dost jsem měla takových těch slavnostních věcí, který to dítě ani
neunosí, jak jsem už mluvila o těch kalhotech s tou košilí a vestičkou, tak to bylo
kupovaný na nějakou slavnostní příležitost, ale měl to na sobě všeho všudy třikrát a
byly to zrovna takový ty dražší věci, který jsme tolik kupovat nemuseli. A měli jsme
docela i dost toho oblečení do začátku, že toho bylo možná až moc, že bysme to mít
nemuseli. OŠACENÍ – slavnostní, miniatury
A lituješ toho, žes to měla?
Ne, nelituju, koupila bych si to znova. Páč, když to nakupuješ v průběhu toho
těhotenství a máš to rozložený, tak už je to jiný, než když máš to dítě a musíš si to jít
koupit, protože to potřebuješ.
Jak by jsi zpětně to svoje těhotenství hodnotila?
No, já bych se pro příští těhotenství chtěla trošku líp oblíkat (smích), vím, že jsem
nosila ještě těhotenský kalhoty po kamarádce, pak jsem si na léto koupila těhotenský
kraťasy a to… ale nějak extra jsem se neoblíkala a přišlo mi to zbytečný, kupovat si
nějaký drahý věci, když jsem věděla, že mi to vlastně bude jenom chviličku…
těhotenství, vzhled
A teď už by sis to teda koupila?
Teď už bych si koupila třeba nějaký slušný kalhoty, trošku víc slušnějšího oblečení,
jako… Jsem pak měla jenom pár slušnejch triček, který jsem nosila k doktoru a na
takovýhle příležitosti, když jsem někam jela a doma jsem nosila vytahaný tepláky, který
mi prostě byly…. těhotenství, vzhled
A jinak jsi se v tom těhotenství cítila v pohodě?
Tak jako v pohodě, do těch posledních týdnů, kdy už se asi necítí žádná ženská
v pohodě, jsem byla taková oteklá a tlustá a ošklivá…
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Nechávala jsi se fotit?
Jo, nechávala jsem se fotit u Elvíry. (místní fotografka)
Proč zrovna u Elvíry?
Protože táta pro ní něco měli s tátou, nějakou službu a ona nás pak zadarmo jako
vyfotila, my jsme se fotili i se ségrou i s bráchou…. BARTER
A kdyby tam ta protislužba nebyla, tak šla bys tam?
Ne, to bych se nafotit nešla.
Ani jinam?
Ani k ní, ani nikam.
Takže ty fotky nebyly z tvojí hlavy, že bys měla tu potřebu…
Ne, ne, ne, ale teď jsem hrozně ráda, že ty fotky mám, jsou hrozně hezký a myslím, že
se povedly…
A máš je někde vystavený?
Mám je vystavený…. rod. paměť, vizualizace
A Toníčka sis nechávala nějak fotit? Myslím fotky z UTZ atp.?
Jo, jo, byli jsme na 3D, to jsem chtěla a byla jsem tam dvakrát, protože jednou se
neotočil, ale musela jsem to teda normálně zaplatit, a pak jsem šla ještě jednou, načež
teda jsem čekala od toho víc za ty peníze, už bych na to nešla, protože to bylo docela
drahý a zklamalo mě to, bylo to zbytečný, páč normální fotky z ultrazvuku byly de facto
stejný, akorát na to 3déčku dostaneš ještě cédéčko s videama. vizualizace dítěte, utz, 3D
UTZ
A má syn takovou tu knížku, jako první kroky atp.
Jo, jo, jo, to má…
A vedeš jí poctivě?
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Vedla jsem jí poctivě asi tak půl roku. Teďkon ji jednou za čas vytáhnu, kouknu, co tam
chybí, dopíšu pár řádků a zase ji uklidím. Už to teď nějak nevedu. paměť - uchovávání
Je pro tebe důležitý, že ji má?
Ani asi ne…
Kupovala sis jí sama?
Dostala jsem ji od ségry. Já jsem ji chtěla tu knížku a ona mi ji koupila, když se malej
narodil, tak jsem ji dostala. dárek, paměť
Schovával jsi synovi nějaké věci ….?
Mám schovanej kroužek z ručičky, z porodnice, pak jsme měli na postýlce nálepku,
jako míra, váha, jméno, příjmení, pak máme ještě schovaný první vlásky a pak jsme
měli bodyčko, na kterým bylo napsaný jeho jméno, to jsme dostali od známých, tak
takovýhle ty upomínkový předměty, jinak…. paměť – předměty, dárek
V čem to pro tebe je důležitý, schovat třeba ty první vlásky?
Protože mamka si je taky schovala, jinak si myslím, že by mě to ani nenapadlo,
kdybych nevěděla, že moje máma je má schovaný, zoubky a vlásky… Vidím v tom
takovou tradici…. paměť – uchovávání – první a tělesné
Jak jsi pak vybírala porodnici?
Já jsem během těhotenství neměla žádný problémy a nechtěla jsem to nějak hrotit s tím,
že pojedem do nějaký lepší porodnice, protože jsem věděla, že by to všechno mělo bejt
v pořádku. porodnice
Takže ty jsi nakonec rodila kde?
Já jsem rodila v XY.
A ten jsi vybrala proč?
Protože jsem tam chodila na tu gyndu a měla jsem to tam zmáklý. porodnice – lékař,
znalost prostředí
Myslíš teda, že kdybys chodila na gyndu do Ústí, tak že bys rodila tam?
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Já si myslím, že jo. Já když na to i koukám s odstupem času, tak si myslím, že teď bych
třeba i do toho Ústí rodit šla, je to blízko a neměla jsem problémy… Já si myslím, že na
jednu stranu je to všude stejný, pokud teda nemáš nějakou tlačenku, nějakýho známýho,
tak se k tobě všude chovaj naprosto stejně.
Připlácela sis za nadstandard?
Ne, když jsem se tam byla podívat, do tý, šla jsem se před porodem podívat do tý
porodnice, tak jsem se ptala, jak to tam mají s poplatky za nadstandard, ale oni tam
zrovna žádnej takovej pokoj neměli, takže to bylo zatím vyřešený. Ale bavili jsme se o
tom, protože je tam dost jako… cikánů…. Takže jsme to řešili s tím, že kdyby mě
šoupli s někým takovým na pokoj, tak že bych si to zaplatila, ale pak mi to přišlo i
zbytečný, páč jsem neměla na pokoji nikoho úplně hroznýho, takže… porodnice
nadstandard
Navštěvovala jsi nebo navštěvuješ nějaký mateřský centrum? Stýkáš se s těma
maminkama?
No nechodila jsem. Akorát sestřička u gynekologa mi dávala nějakou kartičku
s předporodníma kurzama, ale jako pro mě to jsou zbytečně vyhozený peníze, chodit
tam a naučit se tam dýchat….
Jak jste doma řešili první Vánoce, narozeniny a takový události?
První Vánoce malej prospal, protože se narodil v XX, takže ležel v postýlce vedle
stromečku, no, ty první Vánoce jsme asi nějak vůbec nehrotili, no na první narozeniny
jsme mu udělali velkou oslavu, balonky, výzdobu, spoustu jídla, dort asi jako všude.
první narozeniny, dárky
Co dostal?
Jenom nějaký autíčko, protože pak ještě od každýho dostal něco a tím, že ta oslava byla
docela drahá, tak jsme pak už ty dárky nijak neřešili. On z toho ještě neměl rozum,
neměl žádnej hlavní dárek.
A na ty první Vánoce, které vnímal, dostal co?
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To dostal šlapací traktor, to už měl hlavní dárek a od tý doby už vždycky, na narozeniny
i na Vánoce, to bude…. Většinou něco dražšího a pak ještě nějaký ty blbosti okolo.
Vánoce, dárky
Nechávali jste ho na ty první narozeniny fotit?
Na ty první narozeniny jsme se byli fotit. paměť, vizualizace
A kde?
U Elvíry.
A proč?
Protože jsem asi byla líná jít hledat něco jinýho. Ale pak už jsem říkala, že už bych tam
nešla, ale teď když už nad tím zase přemýšlím, tak zase přemýšlím nad tou Elvírou,
protože nevím, za kým jiným bych šla, koho bych měla oslovit… paměť vizualizace,
výběr fotografa
A ty máš pocit, že ona je v tomhle ohledu taková jistota, nebo…
Jde o to, že když za ní přijdu, že bych chtěla nafotit zítra večer, tak ona mi buď to vyjde
vstříc nebo mě vezme třeba ráno, ale je s ní dobrá domluva, o tom to je… Kdybych šla
někam jinam, tak bysme se museli na jisto domluvit, bude to v ten a ten den, a to nevím,
jako… výběr fotografa
Co pro svoje dítě považuješ za luxus?
Za luxus? No tak to mě nic nenapadá. Mně třeba už jako luxus připadá, že třeba ne
všichni rodiče si můžou dovolit koupit zase to oblečení, jo, on je v tom věku, kdy ještě
nemá rozum z těch hraček, koupíš mu traktor a on má radost, pro mě je to hlavní, jak
chodí oblíkanej. A myslím si, že hodně lidí si nemůže dovolit pěkně svoje dítě oblíkat a
koupit mu každou zimu novou bundu a tak….luxus, oblečení, porovnávání se
Máš teda pocit, že Toník v tomto slova smyslu ten luxus zažívá a má?
Myslím si, že jo, akorát on si to neuvědomuje, uvědomuje si to jenom maminka….
(smích) luxus
A máš třeba takové tendence ukazovat, že ho luxusně oblíkáš?
94

Dělám to jako z toho důvodu, že mám dobrej pocit, že mu oblíknu něco hezkýho a že
ukážu i těm lidem, že má hezký oblečení a že chodí… s. status, láska, řevnivost
Ale proč z toho máš dobrý pocit?
Na jednu stranu možná I z toho, že ty lidi to kolikrát asi ani neocení a nepochválí,
protože jsou svým způsobem závistivý, že ti třeba ani neřeknou “Jé, ten má,” plácnu
“hezkou bundičku.” A že jsou takový jako… Prostě hlavně, že je tím můžu nas-at.
řevnivost
Máš tendenci ty sama hodnotit ostatní lidi?
Mám.
A byla bys ta, která by tu bundu pochválila?
Já si myslím, že jo, že když vidím na někom něco hezkýho, tak to
pochválím…hodnocení
Jaká máš kritéria? Čistě to oblečení? Nebo co ještě tak hodnotíš?
To je takový těžký, když jsou ty děti ještě ke všemu v tom věku, kdy se věčně v něčem
vyválí a jsou špinavý… hodnocení druhých, VP
Tak si to vem třeba v tom věku, když jsou ještě to úplně malinký miminko….
To mám ráda, když jsou malý miminka čistý a voní. Jsou třeba maminky, který
nekoupou každej den, mají to třeba z tý porodnice nebo z domova, že to tak v tý rodině
nemaj a koupou třeba jenom dvakrát, třikrát týdně, ale pro mně je to jako… mám ráda,
když to miminko voní, nemusí to jako mít krásný nový dupačky, ale když hezky voní a
je to takový slaďoučký, tak se mi to líbí. hodnocení (vzhled, péče), VP, nevinnost
(Layne)
Každej když jde na návštěvu k doktorovi, tak by měl mít něco slušnějšího, co tomu
dítěti dá, i když ho tam potom vysvlíkneš…. Ale tak jako jdeš někam, to jsem vždycky
dávala malýmu něco lepšího, páč jsme šli, to jsme si vždycky v čekárně, aby byl slušně
oblečenej. OBLEČENÍ, s. status
Zúčastňuješ se nějakých akcí tady ve vesnici?

95

(ticho) Tak chodíme třeba na to maškarní… zapojování ve VP
Jak vybíráte masky?
Na poslední chvíli…. (smích) Tam to pro mě úplně není důležitý. Holčičce oblíkneš
krásný šaty a hned z ní máš princeznu, ale co oblíkneš tomu klukovi? Si myslím, že u
toho kluka to je trochu těžší….gender
Já jsem si všimla, že ty dáváš na fb fotky, v čem to je pro tebe důležitý? Proč je tam
dáváš?
Protože mám spoustu kamarádek, se kterýma se vídáme jednou za půl roku ze školy a
ony tam dávají fotky svejch dětí, takže vidíme, ač se nevídáme tak často, tak vidíme, že
ten její už jako vyrostl a takový… vizualizace – fotografie, média - internet
Má to ještě nějaký význam pro tebe?
Taky kolikrát, abych někoho naštvala, to jo… řevnivost
Čím třeba? Kterýma fotkama se snažíš naštvat?
Nevím, třeba syn na novým odstrkovadle…
Takže abys ukázala, že něco máš?
Jo, jo, jo, přesně….. média, řevnivost
Málem bych zapomněla, všimla jsem si, že na tom fb, máš fotku z Babího Hopu, když
byl syn ještě úplně malinkej, tak to jsi tam dala třeba proč?
No tak to jsme šli pro srandu, abychom doplnili počty, těch lidí už se tolik nezúčastňuje
a tím, že byl malej, tak jsem ho dala do kočáru, nebrečel, tak jsem ho tam prostě vzala a
dala.
Ty další roky jsi chodila?
Teď jsem byla v práci, mám pocit, takže jsem nebyla… práce na rodičovské
A kdybys nepracovala?
Tak bych asi šla… Ono při nejmenším se alespoň podívat….
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A akce typu Lampiónový průvod, Májka, čarodějnice a takhle, tak to …
Jo, to minulej rok jsme byli na Májce, ale tak to je pak, že jdeme celá rodina, malej se
zapojuje, zdobí a tak… A Lampiónový průvod, to nevím, minulý rok jsme nebyli,
protože jsme o tom nevěděli…. zapojení ve VP
Nejsou to pro tebe teda nějak významné události?
Ne, že bych se toho musela každý rok zúčastňovat, ne, ne, ne….
Máš ještě něco k tý výbavičce, na co jsem se třeba nezeptala a ty bys to chtěla zmínit?
Asi ani ne…. Kdybych třeba měla holčičku, tak bych chtěla mít krásný růžový nebo
fialový povlečení (smích) a chtěla bych jí už dopředu připravit pokojíček a mám
v plánu, že kdybychom teda ještě někdy měli druhý, tak že bych chtěla holčičku a že
bych jí chtěla už dopředu vymalovat pokoj a koupit jí tam nějakej nábytek, aby už to
tam měla připravený, páč bych chtěla zkusit to, že to dítě dát od malička do vlastního
pokoje, že bych ho nechtěla úplně do ložnice. Tak to, ale jinak bych asi nijak
nemělnila…. V ničem… péče
Moc ti děkuji za rozhovor….
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