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Abstrakt 

 Ve své práci se autorka zabývá underlifem řádových sester de Notre Dame, a to ve 

dvou vybraných komunitách v Praze Krči a v Horažďovicích. Celý koncept této práce je 

postaven na teorii totální instituce tak, jak jí ve svém knize Asylums prezentuje Erving 

Goffman. V teoretické části seznamuje diváka jak s Goffmanovou teorií totální instituce 

a jejími částmi jako je primární a sekundární přizpůsobení na instituci a také s teorií 

underlife. Dále se zde autorka zaměřuje na kritiku Goffmanovy teorie totální instituce. 

Následně se zde autorka věnuje zachování řádu v řeholní instituci.  

Praktická část se poté dotýká vybraných částí tohoto underlife, a to personifikace 

oblečení, financí sester a dodržování oficiálních pravidel řádu v jednotlivých 

komunitách řádových sester de Notre Dame. V závěru se věnuje zodpovězení 

výzkumných otázek a porovnání obou zkoumaných komunit. Tyto poznatky poté 

propojuje s Goffmanovou teorií totální instituce a jejího underlife. Autorka práce 

dochází ke shodě s Goffmanovou teorií, avšak její výsledky jsou méně markantní než 

ty, které prezentuje Goffman. V této oblasti se tedy připojuje i k jeho kritikům. Na závěr 

autorka uvádí další možné pokračování její práce a její využití pro aktuální témata 

ohledně zavádění uniforem na českých školách. 

 



   

Abstract 

The author deals with the underlife of the sisters of De Notre Dame, in the two selected 

communities in Prague and in Horažďovice. The whole concept of this work is based on 

the theory of the total institution as Erving Goffman presents in his book Asylums. In 

the theoretical part, the audience is acquainted both Goffman's theory and with its parts, 

such as primary and secundary adaptation, and with underlife theory. Next topic is 

critique of Goffmans theory and how is order maintained in religious institutions. 

 The practical part then touches selected parts of the underlife, such as the 

personification of clothes, the sisters finances and the observance of the official rules of 

the community. After that author answer her research questions and compare the two 

communities. This knowledge is then connected with Goffmans theory. The author of 

the work coincides with Goffman's theory, but her results are less obvious than those 

presented by Goffman. In this part, she also associates with his critics. In conclusion the 

author provides possible continuation of her work and its usage regarding issues 

concerning the introduction of uniforms at Czech schools. 
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Předběžná náplň práce 

 

Jako téma své práce jsem si totální instituci. Tento pojem zavádí Erving Goffman ve své 

knize Asylums. Totální instituci Goffman rozděluje do pěti skupin, podle toho, jakou 

mají náplň. Jedním z druhů takové instituce jsou kláštery, které podle Goffmana slouží 

k určitému úniku před světem a jeho izolací. Jako velmi zajímavý jev, který se 

vyskytuje v každé totální instituci popisuje Goffman tzv. underlife. 

Církevní instituce prodělávali ve své historii velké změny, přibývalo velké množství 

nových řádů a v 16. století došlo, k jakému si uvolnění, kdy mniši a mnišky začali mít 

světská povolání. Jednalo se o pomoc potřebným a vzdělání. Toto uvolnění bylo 

zrušeno až Tridentským koncilem, který požadoval opět u všech řádů, které mají být 

oficiálně uznány dodržování přísné klauzury. Klauzura v mnišském životě často slouží 

jako podporující prostředek poslušnosti a jejím cílem je alespoň částečně oddělit 

mnišský život od života světského. Další uvolňování klauzury v řádech reaguje na 

změnu doby. V dnešní době můžeme v Čechách sledovat dva typy řádů. Podle toho, 

jakou mají klauzuru, jsou řády kontemplativní a řády činné. Kontemplativní řády mají 

zpravidla přísnější klauzuru než řády činné a také nevykonávají světská povolání. 

Některé řády v rámci klauzury neopouštějí klášter a návštěvy přijímají skrz mříže 

v návštěvní místnosti, jiné pouze dbají na to, aby nevpouštěly k sobě návštěvy mimo 

místnosti na to určené. Oproti tomu činné řády mají klauzuru dle potřeb svého povolání 

a často se od sebe jednotlivé domy liší tím, jak dalece danou klauzuru dodržují a 

vztahují jí pouze na své pokoje a přilehlou chodbu. Činné řády, tedy ty řády s volnější 

mailto:jitkacirklova@yahoo.com


   

klauzurou mají svá světská povolání. Asi nejvíce známé jsou sesterské řády zdravotnic a 

učitelek. 

Underlife je takový život v totální instituci, který spadá mezi tzv. sekundární 

přizpůsobení. Toto přizpůsobení se dá popsat tak, že chovanec vyskytující se v takové 

instituci si zvykl na daná pravidla natolik, že je schopen je využívat proti samotné 

instituci či si našel způsoby, jak je obcházet ať již pololegálně za přihlížení či pomoci 

personálu nebo nelegálně bez jejich vědomí. Můžeme tedy sledovat celou řadu chování 

či úprav, které chovanci dané instituce provádějí, aby si její pravidla přiblížili svému 

pohodlí. 

Ve své bakalářské práci bych tedy ráda zaměřila na život řádových sester de Notre 

Dame a přesněji na underlife, který probíhá podle Goffmana v každé z komunit. 

V případě řádových sester se bude jednat o mnohem méně výrazné chování, než 

například v psychiatrické léčebně na kterou se zaměřuje Goffman, zároveň však i zde je 

podle mě zajímavé projevy sekundárního přizpůsobení sledovat. 

Předběžné otázky, na které bych svým výzkumem ráda odpověděla, jsou následující: 

1. Jaké je spojení uzavřené instituce s vnějším světem? 

2. Jaká jsou dodržována oficiální pravidla řádu v praxi 

3. Jakým způsobem si sestry personalizují své oblečení 

4. Jak se od sebe odlišují zkoumané komunity 

5. Proč sestry vstoupili do kláštera  

Seznam otázek je v tuto chvíli orientační a bude v průběhu výzkumu 

pravděpodobně rozšířen. 

Ve své bakalářské práci bych chtěla nejdříve vymezit výzkumný problém, výzkumné 

otázky a cíle výzkumu. Následně bych v teoretické části chtěla přiblížit pojmy jako je 

totální instituce, underlife, primární a sekundární přizpůsobení, hierarchii řeholních řádů 

a klauzuru. Ve své práci plánuji využít kvalitativní výzkum, a to zejména zúčastněné 

pozorování dvou komunit řádových sester de Notre Dame a také nestrukturované 

rozhovory, které se uskuteční v rámci pobytu v jednotlivých komunitách stejně jako 

pozorování. Sestry de Notre Dame jsem si vybrala na základě dohody s provinciální 

matkou představenou a mém výzkumu. Výběr jednotlivých komunit bude čistě náhodný 

a záleží zcela na ochotě jednotlivých matek představených. Následnou analýzou 

získaných dat se pokusím odpovědět na výzkumné otázky a formulovat závěr. 
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Úvod 

Ve své práci jsem se rozhodla zkoumat části underlife v domech řádových sester de 

Notre Dame. Pro mou práci jsem se rozhodla zvolit si jednu ze tří hlavních 

sociologických perspektiv. Je umístěna do rámce internacionalistické perspektivy, mezi 

jejíž hlavní představitele patří Erving Goffman. Má práce se zaměřuje na život řádových 

sester Notre Dame, respektive na underlife, který jsem byla schopna během svých 

návštěv vypozorovat a zjistit z rozhovorů. Celá tato myšlenka vychází z anglického 

originálu Goffmanovy knihy Asylums, protože český překlad nebyl doposud vytvořen. 

Proto tedy začínám popisem toho, co vlastně je totální instituce – v mé práci je totální 

instituce klášter. Dále jsem chtěla zařadit kritiku Goffmanovy teorie z toho důvodu, aby 

byl v práci zobrazen i druhý pohled na celou problematiku. Aplikace Goffmanovy 

myšlenky se v mé teoretické části vyskytuje také vzhledem ke kritice jeho teorie a také 

její použití. Brala jsem to jako dobrý příklad, jak nemá být práce založená na totální 

instituci jako tématu vypadat.  

Kapitola primární a sekundární přizpůsobení je zde zařazena z toho důvodu, abych 

mohla teoreticky navázat na underlife tak, jak to v knize dělá i sám Goffman.  

Druhá část mé teoretické práce se zaměřuje na vylíčení řádové hierarchie v Čechách, 

aby čtenář měl šanci udělat si o klášterním životě a jeho fungování představu. 

Poslední část se týká prostředků k dosažení poslušnosti v klášteře, kde se zvláště 

zaměřuji na klauzuru, protože ve svém pozorování jsem měla možnost vidět, jak se liší 

interpretace pravidel v jednotlivých domech. 
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1. Teoretická část 

1.1 Totální instituce 

Ve své knize Asylums se Erving Goffman zabývá hlavně životem v psychiatrické 

léčebně, kterou zařazuje do konceptu totální instituce. Totální instituce jsou takové, 

které spojují všechny aspekty lidského života.  Podle Goffmanova konceptu se dělí na 

pět základních skupin podle toho, k čemu slouží [Goffman 1968: 16-17]. 

Další jejich rozdělení přinesla Christie Davies jako doplnění i kritiku koncepce totální 

instituce. V kritice Goffmana pokračoval i Nick Perry, který především napadá 

Goffmanovy tři základní charakteristiky totální instituce, které popisuji níže. 

V Goffmanově knize Asylums se také vyskytuje popis šedé zóny života v instituci. Ta 

spadá do kategorie sekundárního přizpůsobení, kterou Goffman definuje ve své knize 

s protipólem "přizpůsobení primární". Tato šedá zóna je nápadná především 

v institucích, které jsou uzavřené, a vstup do nich není dobrovolný. Samotná existence 

šedé zóny je tedy důkazem toho, jak je daná instituce uzavřená a nucená [Davies 1989: 

92]. 

 

1.1.1 Charakteristika totální instituce 

Totální instituce je definována jako zařízení, ve kterém na jednom místě žije nebo 

pracuje velké množství jedinců. Ti jsou odříznuti od ostatní společnosti po určitou dobu 

a žijí zde izolovaný a formálně organizovaný způsob života [Weinstein 1994: 268]. 

Goffman tyto instituce dělí do pěti různých skupin.  

První skupinou jsou instituce, které jsou zřízeny pro hendikepované osoby. Tyto osoby 

nejsou schopny se o sebe postarat a samostatně tak fungovat ve společnosti. U těchto 

osob nehrozí žádné nebezpečí pro společnost. Jedná se nejčastěji o domovy důchodců, 

dětské domovy apod. 

Další skupinou jsou zařízení pro ty, kteří se o sebe nejsou schopni sami postarat, ale 

zároveň představují nebezpečí pro okolní společnost. Jedná se například o plicní 

sanatoria, leprosária, psychiatrické léčebny.  



   

 

4 

  

Třetí skupinu představují instituce, které jsou zřízeny jako ochrana před ohrožením 

společnosti. Týká se to jak ohrožení fyzického (vězení), tak ideologického 

(koncentrační tábory). 

Čtvrtou skupinu představují zařízení, která mají přispět k lepšímu pracovnímu výkonu a 

organizaci práce. Jedná se o lodě, kasárna, internáty apod.  

Pátou a poslední skupinu totálních institucí představují kláštery. Jsou to místa, která 

slouží jako útočiště jejich obyvatel před okolním světem [Goffman 1968: 16]. 

Dnešní moderní společnost je koncipována tak, že jedinec spí, pracuje a odreagovává se 

na různých místech, s různými společníky a pod odlišnou autoritou nebo zcela bez ní.  

V totální instituci toto neplatí. Je zde totiž stržena bariéra mezi těmito sférami lidského 

života [Goffman 1968: 17]. Bytím v totální instituci se odloučíme od všech pravidel 

běžného života [Davies 1989: 82]. To, že se všechny aspekty lidského života odehrávají 

na jednom místě, je také podle Goffmana jedna z charakteristik totální instituce.  

Druhá charakteristika říká, že každá fáze denního života v instituci se odehrává 

v přítomnosti velkého množství ostatních jedinců, kteří jsou si rovni, a je po nich 

požadován stejný úkol. Další charakteristika pojednává o tom, že všechny fáze denní 

činnosti jsou organizovány, jedna aktivita úzce navazuje na druhou a všechny jsou pak 

organizovány autoritou k plnění cílů instituce. Tyto aktivity jsou plánovány tak, aby 

naplnily cíle dané instituce podle toho, k čemu je konkrétně určena [Goffman 1968: 17]. 

Poslední charakteristikou totální instituce je její hierarchické rozložení. Vyskytují se zde 

dvě hlavní protichůdné skupiny, a to skupina chovanců, vězňů nebo obyvatel totální 

instituce a skupina dozorců. Mezi těmito skupinami téměř neexistuje sociální mobilita, a 

pokud ano, tak jen minimální. Mezi chovanci a ošetřovateli je dodržován formální 

odstup, který je prováděn tónem hlasu nebo ignorováním chovance. Často také personál 

mluví o svém chovanci ve třetí osobě, i když je zrovna přítomen [Goffman 1968: 18-

19]. V totální instituci Goffman popisuje ponižování, které personál provádí na svých 

svěřencích, a to buď po předem určenou dobu jako formu přechodového rituálu, nebo 

trvale. Ponižování, které je prováděno pouze po nějakou dobu, jako vstupní test do 

instituce, se nejčastěji vyskytuje ve vojenských školách či klášterech [Davies 1989: 92]. 

1.1.2. Rozdělení totálních institucí 

Kromě rozdělení, které nám ve své knize Asylums nabízí Goffman, přišla s dalším a 

mnohem rozsáhlejším rozdělením Christie Davies. Podle její kritiky je Goffmanův 

model problematický v tom, že počítá s větší homogenitou konkrétních totálních 
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institucí, než jaké reálně dosahují.  Je proto třeba najít takový model, který by 

umožňoval srovnání jak mezi sebou, tak ve vztahu k širší společnosti.  Christie Davies 

se rozhodla řadit totální instituce podle tří základních proměnných: 1) podle stupně 

otevřenosti či uzavřenosti instituce, 

2) podle účelu instituce, ke kterému byla zřízena, 3) podle pracovní vytíženosti 

personálu a chovanců [Davies 1989: 85]. 

První proměnná, dle které chce Davies dělit totální instituce, aby bylo možné je 

nějakým způsobem mezi sebou poměřovat, se zabývá stupněm otevřenosti dané 

instituce. Zaleží tedy, zda do dané instituce její členové vstupují dobrovolně či 

nedobrovolně. Dále se liší podle bariéry odchodu, tedy zda se jedná o psychické bariery, 

které se vyskytují u institucí, do kterých jejich členové vstupují dobrovolně, či fyzické, 

které převažují v totálních institucích, do kterých jejich členové vstupují nedobrovolně. 

Jako příklad institucí, do kterých jedinec vstupuje nedobrovolně a bariéry proti jeho 

odchodu jsou fyzické, je možné uvést například vězení, jako opak pak lze mluvit o 

klášteru, do kterého jedinci vstupují zcela dobrovolně a je možné z něj kdykoliv odejít 

[Davies 1989: 85]. 

Druhá proměnná, která slouží k porovnávání totálních institucí, se může dělit dle 

sociální mobility. Tedy zda se jedná o instituci, kde je otevřená hierarchie, která 

umožňuje svým členům sociální mobilitu bez větších bariér, či je zde složité, až 

nemožné překročit hranice statusu, který člen získal v této instituci. Nulová sociální 

mobilita se vyskytuje u institucí, které jsou uzavřené, tedy nejčastěji v těch, do kterých 

se jedinci dostávají proti své vůli. Jako dobrý příklad lze uvést psychiatrickou léčebnu, 

kde je velmi malá pravděpodobnost, že se pacient stane terapeutem či naopak terapeut 

pacientem.  Na druhou stranu velká, někdy až neomezená, je sociální mobilita v těch 

institucích, do kterých jedinec vstupuje sám. Když vstupuje dívka do kláštera, je stejná 

pravděpodobnost, že by se z ní jednou stala matka představená, nebo vykonávala jinou 

vysokou funkci v řádu, jako každá jiná sestra. V otevřené instituci je tedy teoreticky 

možné, aby se kdokoli stal v dané instituci čímkoli. Jako určitý mezistupeň mezi těmito 

dvěma póly uvádí Davies armádu v době míru. I když zde není velký problém posouvat 

se mezi jednotlivými šaržemi, je zde výrazná bariéra mezi mužstvem a důstojníky. Je 

lehčí stát se z důstojníka svobodníkem než pro důstojníka překročit hranici své skupiny 

[Davies 1989: 86-87]. 

Třetí proměnná, o které se zmiňuji výše, se dělí dle toho, jakých cílů má konkrétní 

totální instituce dosahovat. Zda je jejím cílem chovance zamknout a separovat od 
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společnosti, nějaký vnější cíl užitku, jako je například užitek materiální, tu chybí, či zda 

je její snahou vychovat či převychovat jedince tak, aby se stali dobrými členy 

společnosti. V případě některých totálních institucí je také možné dělit je podle jejich 

ideologie. Zda se jedná o instituce progresivní, či tradiční. Takovéto dělení nám 

umožňuje výchovná instituce typu internátní školy [Davies 1989: 88]. 

Dále můžeme totální instituce řadit například podle prostředí, stupně ponižování, či 

stupně rozšíření šedé zóny v dané instituci. Podle těchto možností řazení a 

kategorizování institucí jsme schopni odpovědět na celou řadu otázek. Například 

nakolik otevřená je konkrétní instituce, jak moc je byrokratická, jak tyto údaje spojit 

s její velikostí, či jak přesněji popsat otevřenou instituci od uzavřené [Davies 1989: 90-

92]. 

1.1.3. Aplikace konceptu 

Podle Christie Davis se použití totální instituce v práci stalo mezi sociology velmi 

populárním. V následujících řádcích se chci zmínit o pár pracích, které se tohoto 

konceptu dotkly. 

Dle Daviesové se objevuje mnoho prací, které se minuly s prvotním významem, ve 

kterém Goffman svou totální instituci prezentuje. David K. Lark se snažil ve své práci 

spojit pojem amerického slumu a totální instituce, ovšem dle Davies, která se zaměřuje 

na slumy africké, mají slumy velmi daleko k danému konceptu, než aby bylo možné ho 

skrze ně nějakým způsobem rozšířit.  

Dále je zde snaha aplikovat tento koncept na indické ašramy, protože zde dochází ke 

spojení pracovního aspektu života a toho domácího. Ovšem to, že jsou tyto dva aspekty 

v západní kultuře mnohem propastnější než v Indii, neznamená, že se jedná hned o 

totální instituci, jak ji popsal Goffman [Davies 1989: 78]. 

Někdy je také možné, aby totální instituce byla osvobozujícím prostředím od silného 

nátlaku rodiny. Jako příklad zde Davies dává životní zkušenost japonské dívky, která 

tím, že se dostala do totální instituce jako pacientka plicní léčebny, získala více volnosti. 

Tato dívka popisuje, že zde zažila mnohem více svobody a volnosti, než by se jí kdy 

poštěstilo, kdyby neměla možnost být odloučená od své rodiny a jejího vlivu. Její 

výchova byla velmi striktní a její rodiče jí nedávali mnoho prostoru pro sebevyjádření. 

Dále uvádí, že měla možnost setkat se s lidmi, se kterými by se mimo léčebnu nikdy 

neměla šanci potkat. Celá tato zkušenost jí poté výrazně pomohla v tom, aby získala 



   

 

7 

  

sebevědomí a odstěhovala se do Evropy, aby zde budovala svoji kariéru artistky [Davies 

1989: 79]. 

Jak je vidět, v moderní společnosti se rozdíl mezi totální institucí stírá a často jsou jím 

bezdůvodně nahrazovány pojmy, které jsou mu podobné, ovšem ne zcela stejné. 

K tomu, aby k těmto omylům nedocházelo, lze představit čtyři pojmy, které pojíme 

s totálními institucemi či je za ně chybně zaměňujeme. Je zde řeč o totální instituci, 

která je dána tím, že je výrazně totalitární a byrokratická, dále můžeme mluvit o 

rodinných farmách, které jsou sice totalitární, avšak zároveň jsou také neformální. Dále 

zde máme stát nebo korporaci, která je výrazně byrokratická a diferenciovaná a jako 

poslední pojem je zde nukleární rodina, která je diferenciovaná a neformální. Leží tedy 

v pomyslné opozici proti totální instituci [Davies 1989: 80]. 

1.1.4. Kritika teorie totální instituce 

Kritiku totálních institucí, kterou zde hodlám prezentovat, lze rozdělit do dvou skupin. 

Jedna se týká zpochybňování tří charakteristických bodů, kterými Goffman totální 

instituci určuje. Zaprvé se všechny aspekty lidského života se odehrávají na jednom 

místě, za druhé, každá fáze denního života v instituci se odehrává v přítomnosti velkého 

množství ostatních jedinců, kteří jsou si rovni a je po nich požadován stejný úkol a za 

třetí, všechny fáze denní činnosti jsou organizovány, jedna aktivita úzce navazuje na 

druhou a všechny jsou organizovány autoritou k plnění cílů instituce [Perry 1974: 346-

348]. 

Druhá skupina kritiky se dělí na tři aspekty totální instituce. První tvoří použití modelu 

totální instituce, druhý tvrzení, že pacienti v psychiatrických léčebnách trpí a jsou zde 

ponižováni. Třetí aspekt tvoří teze, že u pacientů se po odchodu z léčebny přihlásí 

negativní postoje vůči dané nemocnici [Weinstein 1994: 269]. 

Jako zásadní kritiku také můžeme počítat názor, že Goffman tvoří jednotlivé skupiny 

totálních institucí, ovšem není schopen nastínit proměnnou, podle které by se dalo 

jednotlivé totální instituce kategorizovat anebo je mezi sebou hodnotit. Druhy, které 

Goffman nabízí, přirovnává Perry k sourozencům v rodině. Jsou sice každý trochu jiný, 

ale zároveň jsou si až příliš podobní a není možná jejich komparace [Perry 1974: 350-

351]. 
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1.1.4.1. Kritika charakteristických prvků totální instituce 

Nejprve se tedy zaměříme na první skupinu kritiky, která se dotýká samotné 

charakteristiky totální instituce. První charakteristika je napadána z toho důvodu, že je 

možné ji použít i na samotný stát. Podle Maxe Webera je stát „lidským společenstvím, 

které vykonává legitimní užití fyzické moci uvnitř daného území.“ [Cabada 2004: 424]. 

Karl Popper charakterizuje totalitní stát tak, že musí pronikat a kontrolovat celý lidský 

život a všechny jeho funkce. Dle úryvků těchto definic a aplikací charakteristiky totální 

instituce, bychom tedy mohli tvrdit, že stát je také totální institucí. Goffman ve své 

charakteristice totiž žádným způsobem neurčuje velikost teritoria, o kterém pojednává. I 

fakt, že mluví o podléhání stejné autoritě, lze vnímat dvojznačně, a tedy i tak, že stát je 

jedna velká autorita nad všemi ostatními. Vynecháme-li možnost, že jako jednu velkou 

autoritu aplikujeme stát, narazíme na chybné ukázky jednotné autority v konkrétních 

institucích. Například psychiatrická léčebna má dvě autority, a to autoritu 

administrativní a autoritu lékařskou [Perry 1974: 346]. 

Další kritika se týká té charakteristiky, která říká, že každá denní aktivita je sdílena se 

skupinou lidí. Toto tvrzení zde Perry vyvrací předložením pohledu na fungování lodi, 

která je brána Goffmanem jako další ukázka totální instituce. Na lodi se běžně vyskytuje 

okolo třiceti pěti lidí. Proto, aby daná loď fungovala, je zapotřebí zhruba dvaceti lidí, 

kteří celých dvacet čtyři hodin denně obstarávají její chod. Tyto činnosti musí být 

prováděny na směny a vyskytuje se zde mnoho specializovaných činností, které neumí 

vykonávat každý člen posádky. I místa, na nichž je tato činnost vykonávána, nejsou 

nutně blízko sebe. Dále jsou na lodi kajuty, které jsou buď pro jednotlivce, nebo 

maximálně pro 3 osoby, tedy ani při spánku není přítomno mezi sebou velké množství 

lidí dané posádky [Perry 1974: 347]. Jako další příklad Goffmanovi chybné definice 

totální instituce uvádí Perry koncentrační tábory. Zde také nejsou všichni vězni přítomni 

jedné činnosti, ale jsou rozděleni do skupin, které mohou denní náplň vykonávat na 

místech vzdálených mezi sebou i několik kilometrů [Perry 1974: 348]. 

Kritika další charakteristiky totální instituce tvrdí, že pevný rozvrh aktivit a jejich přísné 

střídání a dodržování časů při střídání, můžeme nalézt i u továrních dělníků za 

průmyslové revoluce. Dále Goffman připouští možnost se některým těmto činnostem 

vyhnout a nebýt tedy součástí tohoto plánu a jeho plnění. To, že tyto činnosti mají za 

úkol plnit cíle, které si daná instituce dala, není podle Perryho nic neobvyklého ani pro 

firmy, politické strany nebo univerzity. A vezmeme-li v potaz důraz na rozdíl mezi 
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formálními a reálnými cíli, opět nás tato definice nezastaví pouze u totálních institucí, 

ale opět tento jev můžeme nacházet ve velkých firmách [Perry 1974: 348]. 

1.1.4.2. Kritika vybraných aspektů totální instituce 

Další skupina kritiky, na kterou bych se ráda zaměřila, jsou tři výše zmiňované aspekty 

totální instituce. Ke kritice použití modelu totální instituce tak, jak jej Goffman používá 

ve své knize Asylums, se negativně staví Levison a Galagher. Zastávají názor, že dávat 

do stejné skupiny psychiatrickou léčebnu, vězení a koncentrační tábor činí celou tuto 

teorii přeceněnou a zároveň její důkazy ukazuje jako podvržené. V Goffmanově 

formulaci jsou vážné trhliny. Ve svém modelu Goffman zcela ignoruje odlišnosti cílů, 

profesní ideologie a osobnosti personálu, které se u každé psychiatrické léčebny liší. 

Jeho forma také pracuje s až příliš homogenními modely. S touto kritikou souhlasí i 

další dvojice autorů a to Leiger a Osmond, kteří dále uvádějí, že Goffman se nezaměřuje 

na to, jak se pacienti do léčebny dostali, ale vyzdvihuje jejich omezování bez toho, aniž 

by připustil, že tito lidé jsou skutečně nemocní a potřebují jiné zacházení než zdraví 

členové společnosti, kteří nemají v psychiatrické léčebně co dělat [Weinstein 1994: 

269]. Goffman zde také podle Leigra a Osmonda nutí představu, že nejsou nemocní, ale 

že se jedná pouze o společenskou fikci, což jim pouze prohlubuje jejich utrpení. Autoři, 

místo Goffmanova přístupu k pacientovi, doporučují nahlížet na diagnózu a 

společenskou odpovědnost nemocné léčit. Oproti těmto dvěma kritikám stojí 

Lambertova, která zpochybňuje data, která Goffman získal při svém výzkumu 

v nemocnici. Ta vzhledem k tomu, že se v ní schovávalo mnoho zločinců před 

zákonem, jejich těsným vazbám s vládou a národním ústavem duševního zdraví netvoří 

reprezentativní vzorek mezi nemocnicemi [Weinstein 1994: 270]. 

Další kritika se týká ponižování. Goffman ve výsledcích studie ukazuje ponižování jako 

něco, co se běžně vyskytuje v totálních institucích. Naopak mnoho autorů, kteří 

prováděli studie týkající se psychiatrických léčeben, vykazuje zcela jiné výsledky a 

nemluví ani o ponižování ani o upírání vlastní identity pacientovi. Na základě 

Goffmanova tvrzení provedla Karmel výzkum, který se tázal pacientů v padesáti 

různých nemocničních zařízeních. Tázala se pomocí asi třiceti otázek na míru sebeúcty, 

kterou pacienti vykazují, také na míru sociální identity. Po měsíci položila stejným 

pacientům stejné otázky. Výsledky výzkumu ukazují, že vnímání jak sebeúcty, tak 

uvědomění si sebe sama se u pacientů buď neměnilo, anebo se naopak zvyšovalo. 

Kromě vyvracení pravdivosti o ponižování přidává Townsfeld ještě celkovou kritiku 
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vnitřní konzistence Goffmanovy teorie. Dle Townsfelda si Goffman protiřečí například 

v tom, když nejprve tvrdí, že pacienti v dané instituci nejsou schopni přijmout obraz, 

který o nich daná instituce má a brání se mu. Na straně druhé píše, že všichni pacienti 

věří svým ošetřujícím, že jsou psychicky nemocní a potřebují tedy setrvávat 

v psychiatrické léčebně [Weinstein 1994: 270-272]. 

Kritika výše zmiňovaných aspektů se dá shrnout jako četné dokazování nefunkčnosti 

Goffmanovy teorie a hlavně toho, že celý jeho koncept je podvrh včetně jeho výsledků. 

Kritici uvádějí, že je jediný, který zaznamenal ponižování a negativní vztah k nemocnici 

u pacientů v takové míře, v jaké je prezentuje Goffman. Ten ovšem svoji teorii staví 

hlavně na výsledcích z daného výzkumu, což ji v očích kritiky činní nesmyslnou a zcela 

vyfabulovanou. 

1.1.5. Primární a sekundární přizpůsobení 

Goffman ve svém textu rozlišuje u chovanců dvojí přizpůsobení se na instituci. Jedná se 

o primární a sekundární přizpůsobení. O primárním přizpůsobení můžeme mluvit, když 

daný jedinec vykonává požadovanou činnost za požadovaných podmínek v dané 

instituci, podporuje nějaký institucionalizovaný standart a sdílí hodnoty této instituce. 

Pak se stává normálním nebo také zabydleným členem dané instituce. Existuje i další 

možnost, a to že si sama organizace vytváří primární přizpůsobení na jedince. Touto 

možností se ovšem Goffman v knize nezabývá, pouze ji uvádí k doplnění druhého 

pohledu na primární přizpůsobení, které nastává. Na primární přizpůsobení můžeme 

tedy nahlížet jako na proces, kdy se pacient plně začlenil do instituce a přijal její 

pravidla, aniž by měl tendenci je porušovat a v rámci těchto pravidel žije v instituci. 

Tento termín je podle Goffmana konstruován pouze z jediného důvodu, a to proto, aby 

bylo možné proti němu položit termín druhý, a to sekundární přizpůsobení. Primární 

přizpůsobení jako termín je tedy dle Goffmana zbytečný a uměle konstruovaný pouze 

pro účely druhotného přizpůsobení [Goffman 1968: 172]. 

Sekundární přizpůsobení je způsob, jakým jednotlivec sám sebe odděluje od role a 

sebeurčení, které se mu instituce snaží vnutit. Je to jakékoliv uspořádání, kterým člen 

dané instituce pracuje s nepovolenými nebo zakázanými prostředky, cíli nebo obojí. Je 

to přístup, kdy se chovanec učí, jak tyto prostředky opatřit nebo směnit, aby získal to, 

po čem doopravdy touží nebo co pro svůj kvalitnější život v instituci potřebuje 

[Goffman 1968: 172]. Sekundární přizpůsobení na rozdíl od primárního, není ani tak 

záležitost jednotlivce jako spíše skupiny. Sekundární přizpůsobení tvoří sérii takového 
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chování, které všichni členové jednotlivé instituce dodržují. Z toho souboru pravidel 

chování poté vzniká tzv. underlife neboli šedá struktura dané instituce. Tedy sekundární 

přizpůsobení je takové přizpůsobení na instituci, které dává možnost chovancům žít 

druhý, neoficiální život, plný výhod a obchodování se zakázanými komoditami v té 

dané instituci. Dalo by se to vyložit i tak, že je chovanec na instituci a její řád 

přizpůsoben natolik, že je schopen najít v řádu trhliny či ho obejít pro svůj prospěch či 

pro prospěch svého kamaráda [Goffman 1968: 180]. Jedná se o autorizované všem 

známé chování, které není zcela oficiální a vyslovitelné v široké veřejnosti. Samotné 

sekundární přizpůsobení a jeho míra je velmi závislá na místě, kde se udává. Můžeme 

tedy tvrdit, že sekundární přizpůsobení jako jev je kulturně podmíněný [Goffman 1968: 

190]. Chování, které exprimuje odolnost proti organizaci, může být rozděleno do dvou 

kategorií. Jeden druh napadá nebo vyvrací určitá organizační pravidla a druhý druh stojí 

na popření celé organizace, které se týká [Goffman 1968: 139]. 

1.1.6. Underlife 

Underlife, šedá zóna nebo také neoficiální život v instituci, který se odehrává tajně 

vedle toho oficiálního nebo je s ním částečně propojen. Můžeme ho charakterizovat 

v pěti následujících bodech.  

Za prvé underlife slouží k tomu, aby chovancům instituce vytvářel lepší podmínky. Pro 

chovance je důležité získat navíc cigarety, noviny a časopisy, ušít si na léto kraťasy ze 

starých nemocničních kalhot nebo jen mít možnost sníst si jídlo v lepším a klidnějším 

prostředí, než je kantýna [Goffman 1968: 190-203]. 

Za druhé underlife není kolektivní spolupráce, Goffman sice šedou zónu charakterizuje 

tak, že existuje ve skupině, ovšem nikoliv jako skupinová spolupráce, ale jako 

kolektivní tajemství. Za třetí systém instituce jsou schopni nejlépe využívat ti chovanci, 

kteří měli nebo mají ve společnosti problémy s přijetím. Ať už mluvíme o 

homosexuálech a jejich výhody ze společných pánských ložnic nebo o černých 

pacientech, kteří by jinak nedostali šanci sblížit se s bílými ženami, nebýt 

v psychiatrické léčebně [Goffman 1968: 190-203].  

Za čtvrté oficiální činnost jako je zaměstnání může sloužit k určitým neoficiálním 

benefitům, kterých mohou pacienti dosáhnout lepšími vztahy s personálem nebo jen 

tím, že mají přístup do více prostorů v nemocnici. Práce, kterou vykonávají chovanci, 

ovšem nemusí být pouze oficiální, ale může to být součást jakési šedé zóny, kterou 
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v nemocnici praktikují její zaměstnanci. Ti své chovance často využívají k pracím na 

zahradě, úklidu domu nebo mýtí auta [Goffman 1968: 190-203].  

Za páté pacienti v nemocnicích nemají všichni stejné postavení. Nejjednodušší cesta, 

jak si toto postavení vylepšit je účastnit se jednotlivých terapií, a především odvádět 

nějakou práci jak už pro personál nebo pro instituci. Takoví obyvatelé instituce poté 

mají vyšší status, který jim umožňuje menší dozor anebo také možnost dostat se do 

míst, kam ostatní pacienti nemají přístup. Všechny tyto možnosti poté mohou využívat 

k tomu, aby získali cenné komodity k vylepšení svého pobytu v nemocnici [Goffman 

1968: 190-203]. 

Neoficiální život v instituci se zaměřuje na konkrétní místa.  Každé místo má pro 

chovance jiný význam, a také se tam odehrávají různé věci. Existuje prostor mimo 

léčebnu, který mohou navštěvovat pouze ti chovanci, kteří mají speciální jednání a 

nějaké výhody u dozorců. Tvoří ho okolí nemocnice, chovanci se sem mohou dostat 

pouze proto, že mají méně dozoru než ostatní. Dále jsou v nemocnici místa s dohledem 

personálu. Jsou to místnosti určené pro pacienty podle jejich rozvrhu. Při obědě je to 

například jídelna. Aby chovanci měli trochu klidu, snaží se před takovým dozorem 

unikat, a to zejména na chodby nebo toalety, kde není taková pravděpodobnost, že se 

tam bude vyskytovat personál. Dále se v institucích vyskytují místa, která jsou jak bez 

dozoru, tak i bez ostatní komunity. Taková místa slouží zejména k sexuálním hrátkám. 

Mohou to být jak místa reálná nebo místa domnělá, která hrají důležitou roli v mytologii 

daného ústavu. Dále jsou zde místa, ve kterých vznikají klepy, jsou to hlavně jídelny a 

kuřárny, kde mají chovanci možnost komunikovat, aniž by je personál slyšel nebo 

kontroloval natolik, aby se tyto domnělé informace dozvěděl. Poslední místo, které je 

pro underlife důležité, je místo, které slouží pacientům z jednotlivých oddělení, kde 

tráví svůj volný čas [Goffman 1968: 202-220]. 

1.2. Řeholní instituce 

1.2.1. Zachování kázně v řeholním institutu 

I když každý jedinec při vstupu do řádu slibuje, že bude dodržovat jednotlivá pravidla 

instituce, církev zdůrazňuje potřebu vnější kontroly před individuální zodpovědností 

každého jedince. V případě porušení řádu dochází k napomínání či kázeňským 

opatřením dle závažnosti porušení pravidel. Většinu kázeňských prohřešků řeší 

jednotlivé místní představené. Největší problém je při dodržování určité normy 
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odloučenosti od okolního světa. Určitá odloučenost je podle představených prospěšná. 

K dodržování odloučení tedy platí klauzura [Jakšičová 2012: 282]. 

Každý katolický mnišský řád má od svého počátku určitý stupeň klauzury. Tato 

klauzura se postupem času měnila tak, aby vyhovovala dané době a potřebám řádu. 

K velkému uvolnění klauzury došlo v 16. století, kdy začaly vznikat činné řády, které se 

zaměřily na pomoc potřebným. Vzhledem k charakteru jejich povolání bylo nutné 

uvolnit klauzuru tak, aby toto povolání mohly bez porušování řádu vykonávat. Tento 

trend uvolňování klauzury ovšem skončil Tridentským koncilem, který klauzuru naopak 

zpřísnil, anebo u nově vzniklých řádů trval na jejím zavedení, popřípadě skončení 

existence takového řádu. Tridentský koncil tedy poslal mnichy a mnišky zpět za 

klášterní zdi a trval na odloučení od světských záležitostí. Tím, jak se měnila doba, 

docházelo k opětovnému uvolňování klauzury, až vznikly její jednotlivé formy tak, aby 

odpovídaly jednotlivým potřebám sester a jejich povolání [Jakšičová 2012: 283]. 

V dnešní době můžeme v Čechách sledovat dva typy řádů, podle toho, jakou mají 

klauzuru. Jsou řády kontemplativní a řády činné. Kontemplativní řády mají zpravidla 

přísnější klauzuru než řády činné a také nevykonávají světská povolání. Některé řády 

v rámci klauzury neopouštějí klášter a návštěvy přijímají skrz mříže v návštěvní 

místnosti, jiné pouze dbají na to, aby nevpouštěly k sobě návštěvy mimo místnosti na to 

určené. Oproti tomu činné řády mají klauzuru dle potřeb svého povolání a často se od 

sebe jednotlivé domy liší tím, jak dalece danou klauzuru dodržují a vztahují ji pouze na 

své pokoje a přilehlou chodbu. 

K zachování kázně mimo klauzury slouží také mlčení, které se praktikuje stejně jako 

klauzura u každého řádu jinak a některé řády ho téměř nepraktikují, dále slouží také 

askeze, jejíž dnešní podoba má mnoho možností, dle jejího pojetí jednotlivých domén. 

Konkrétní obraz těchto prostředků k zachování či utváření kázně často záleží na 

jednotlivých matkách představených, které vedou komunitu [Jakšičová 2012: 285]. 

2. Praktická část 

Ve své praktické části jsem se přiklonila k popisné interpretaci dat, jelikož žádný 

z rozhovorů nebyl nahráván a sběr dat byl formou terénních poznámek, a tudíž 

rozhovory nelze přímo citovat. V této části své práce nejprve stanovím výzkumné 

otázky, zdůvodním výběr konkrétních klášterů, představím metodu použitou pro 

analýzu dat a zhodnotím všechny její přednosti a nedostatky. Dále se budu věnovat 

etickým otázkám, které vyvstaly z mého výzkumu a pokusím se zde reflektovat svou 
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pozici výzkumníka. Součástí této kapitoly jsou také stručné popisy obou komunit, ve 

kterých jsem svůj výzkum prováděla, následná analýza sebraných dat a závěr. 

2.1. Metodologie 

Pro odpovědi na své výzkumné otázky jsem zvolila kvalitativní výzkum, který mi 

umožní popsat jednotlivé řeholní domy jako sociální doménu. Kvalitativní výzkum mi 

také umožní získat detailnější informace ohledně mnou zkoumaného jevu [Strauss, 

Corbin 2013: 11]. 

Pro získání dat v komunitě jsem si nakonec vybrala zúčastněné pozorování a neformální 

polostrukturované rozhovory. Tato metoda sice vyžaduje velké množství času, ale 

zároveň zde je i velké množství důvodů, pro které zúčastněné pozorování použít. 

Zúčastněné pozorování poskytuje přístup k informacím, které by jinak zůstaly skryté. V 

případě, že se podaří do dané skupiny dostatečně začlenit, je možné studovat normální 

chování skupiny a také se dovoluje zaměřit se na jinak nestudovatelné jevy. 

K nevýhodám mnou zvolené metody můžeme zmínit časovou náročnost sběru dat. 

Veškerá sebraná data totiž podléhají přímo subjektivitě výzkumníka.  Zúčastněné 

pozorování s sebou nese také etická dilemata, o kterých se zmíním v další podkapitole 

[Soukup 2014: 95-96]. 

Mé pozorování proběhlo ve dvou komunitách řádových sester de Notre Dame. Jednalo 

se o komunitu v Praze – Krči, kde se nachází provinciát a komunitu v Horažďovicích. 

Pražský provinciát tvoří sedm sester a komunitu v Horažďovicích sestry čtyři. 

Komunita v Krči byla první komunita řádových sester, která byla ochotna mne mezi 

sebe přijmout a zároveň byla tvořena více než dvěma sestrami. Věkové rozložení sester 

bylo v rozmezí od 35 let do 75 let.  Komunitu v Horažďovicích jsem zvolila z toho 

důvodu, že se jedná o nejnovější uměle vytvořenou komunitu a zajímalo mne tedy 

soužití sester, které se do ní dostaly náhodným výběrem z komunit v Praze, Českých 

Budějovicích a Kardašově Řečici. Zde jsou sestry pouze čtyři, a to ve věku od 35 do 73 

let. Pozorování probíhalo v prosinci 2016, během kterého jsem navštívila obě 

zmiňované komunity a zúčastnila se příprav na vánoční oslavy. 

Sběr dat pomocí zúčastněného pozorování bylo pro můj výzkum zcela ideální, protože 

mi dalo možnost nových výzkumných otázek a hlavně témat, na které bych se jinak 

nezaměřila. A také mi tato metoda poskytla mnoho příležitostí, při kterých jsem se 

mohla nenuceně sester ptát na některé nejasnosti. Díky zvolené metodě jsem získala 

velké množství dat, které jsem poté mohla zpracovávat [Soukup 2014: 96]. 
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Data, která jsem získala během výzkumu, jsem kódovala pomocí otevřeného kódování.  

Je důležité z toho hlediska, že nejprve je třeba pojmenovat jevy, na které se 

zaměřujeme, abychom s nimi dále mohli pracovat [Strauss, Corbin 2013: 43]. „Otevřené 

kódování je část analýzy, která se zabývá… kategorizací pojmu.“ [Strauss, Corbin 2013: 

43]. 

Získaná data jsem kódovala postupně tak, jak jsem data zapsala. Poté co jsem v textu 

označila všechny kategorie mnou určené, začala jsem je spojovat. Při kódování jsem 

postupovala po odstavcích, tak jak doporučuje ve své knize Strauss a Corbinová. 

Takovéto kódování je méně náročné než při postupu po větách ovšem mnohem 

detailnější než při kódování celého dokumentu [Strauss, Corbin 2013: 51]. 

Při kódování jsem také musela rozšířit řádu mnou zvolených kategorií tak, abych 

nespojovala kategorie s odlišnými vlastnostmi. Kódování po odstavcích má pro mě tu 

výhodu, že se zaměřuji na konkrétní malý celek, který znázorňuje daný jev. Jednotlivé 

kategorie jsem kódovala dle výzkumných otázek. U každé kategorie jsem označovala 

také jejich vlastnosti a dimenzi, většinu z nich jsem určila před kódováním, některé bylo 

třeba v jeho průběhu doplnit nebo naopak ubrat. Zakódovaná data jsem poté 

zpracovávala do větších celků, ze kterých jsem tvořila jednotlivé podkapitoly práce. 

Kódovala jsem pouze zápisky z pozorování, jelikož jsem rozhovory nenahrávala, mám 

pouze jejich krátké interpretace či myšlenku sdělení v terénním deníku. Rozhovory tedy 

tvoří část těchto zápisků, tudíž všechna získaná data prošla stejným kódováním. Pro ně 

jsem nepoužívala žádný z programů a vystačila jsem si pouze se zvýrazňováním v textu, 

čímž byl celý proces náročnější. Při odpovědích na výzkumné otázky mezi sebou vždy 

porovnávám jednotlivé komunity, čímž zároveň odpovídám na jednu ze svých 

výzkumných otázek [Strauss, Corbin 2013: 48-50]. 

2.1.1 Výzkumné otázky 

Má bakalářská práce se týká života řádových sester de Notre Dame. Ve své práci bych 

ráda odpověděla na následující výzkumné otázky: 

1. Jak jsou interpretována oficiální pravidla řádu v praxi? 

2. Jakým způsobem si sestry personalizují své oblečení? 

3. Jak se od sebe odlišují zkoumané komunity? 

4. Mají sestry individuální finance? 
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2.1.2 Výběr komunit 

V mém případě byl výběr komunit velmi zúžen. Celý proces zahrnoval několikaměsíční 

práci, během které jsem oslovovala jednotlivé ženské řádové komunity a setkávala se 

s představenými, které byly ochotné se mnou ohledně mých požadavků jednat. Mnoho 

komunit mi nabídlo rozhovory, přičemž některé matky představené byly ochotné mi 

nechat volnou ruku při výběru otázek, jiné požadovaly zaslat jejich přesný seznam 

předem e-mailem. Dvě komunity byly ochotné mě přijmout na delší výzkumný pobyt, 

avšak jednalo se o komunity malé, tvořené pouze dvěma sestrami, bez propojení s další 

komunitou. Jedna komunita nedopovídala potřebám mého výzkumu, jelikož byla až 

příliš otevřená a sestry zde nenosily řeholní roucho, ale civilní oblečení. Dále jsem často 

v klášterech narážela na přísnou klauzuru, a to u kontemplativních řádů, která můj 

výzkum v dané komunitě znemožňovala. Do komunity v Krči jsem se dostala po 

telefonátu a osobní schůzce, po které následovalo ještě pár spíše informačních e-mailů a 

následně má návštěva. Fakt, že jsem měla domluvenou návštěvu v komunitě v Krči, mi 

otevřel dveře do komunity v Horažďovicích, kde stačil jeden krátký telefonát, který se 

zmiňoval o Krči. Má situace v Horažďovicích byla také zjednodušena tím, že jsem se 

s tamější matkou představenou setkala již v Krči a měla tak možnost zažít to, že 

nenarušuji nijak komunitu. Celý výběr komunit tedy nestál příliš na mém rozhodování, 

ale na ochotě celé komunity pustit k sobě výzkumníka. Rušila jsem pouze pozvání do 

malých řádů s jedním zastoupením a to proto, že se mi podařilo získat možnost návštěvy 

více komunit jednoho řádu. 

2.1.3 Etika 

Co se týče etické stránky mého výzkumu, nejprve jsem získala ústní souhlas a povolení 

ke vstupu do daných komunit. Na základě doporučení jsem dále také zajistila písmenný 

souhlas e-mailem se zpracováním dat. Tento souhlas jsem psala v souladu s požadavky 

na informovaný souhlas dle dostupné literatury a vzorových formulářů. Informovaný 

souhlas je k nahlédnutí na vyžádání. Tento souhlas byl poslán společně se zpracovanou 

bakalářskou prací do obou komunit. Svoboda odmítnutí se v mém výzkumu projevovala 

tím, že pro mou návštěvu byla v případě Horažďovic vyhrazena kratší doba, než jsem 

tam reálně strávila s tím, že v případě bezproblémového průběhu mohu svůj pobyt 

prodloužit. Sestry mě o zachování anonymity nijak nežádaly, avšak rozhodla jsem se 

změnit jejich jména. Jelikož jsou zde dané komunity představeny a jedná se o poměrně 

malý řád, není dle mého názoru možné zachovat absolutní anonymitu respondentů, 
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avšak jak jsem již zmiňovala o něco takového jsem ani požádána nebyla. Co se týče 

zneužití dat a ohledně citlivého zacházení s nimi jsem ubezpečila sestru provinciální při 

mé první návštěvě v Krči a tento slib byl dodržen [Bryman 2012: 136].  

Sestra provinciální byla seznámena před začátkem výzkumu s tématem mé práce a 

způsobem sběru dat a také přiblížení činností, na které se mám v plánu zaměřit. Další 

sestry se tyto informace dozvěděly ode mě u první večeře. Podmínkou mé účasti 

v klášteře v Krči byl souhlas všech sester. V Horažďovicích k tomuto souhlasu postačila 

většina. 

Během mého pozorování docházelo i na krátké rozhovory s jednotlivými sestrami. U 

těchto rozhovorů jsem se snažila vynechávat až příliš citlivá témata anebo vynechávat 

dodatečné otázky v případě, že bylo vidět, že se téma ubírá směrem, který je sestře 

nepříjemný. Snažila jsem se tedy vyhnout se tomu, aby se respondentky nenacházely 

v nepříjemných situacích či jsem jim tyto situace nepřipomínala. Bryman ve své knize 

také upozorňuje, že neopatrné nakládání s daty může v účastníkovi výzkumu vzbudit 

negativní emoce stejně jako v případě necitlivého dotazování se. Mnou získaná data 

beru jako velmi citlivá a nezveřejňuji své terénní zápisky [Bryman 2012: 118].  

2.1.4 Sebereflexe 

Když jsem se rozhodla zkoumat život řádových sester, často jsem v dotazovaných 

komunitách narážela na to, že jsem nevěřící a některé komunity mě mezi sebe z toho 

důvodu nechtěly přijmout. Obě zmiňované komunity sester s tímto faktem neměly 

sebemenší problém a přijaly mě velmi otevřeně. Jako největší problém, ale zároveň i 

výhodu bych označila fakt, že jsem se předtím nikdy osobně nesetkala s řádovými 

sestrami a ani velkým množství náboženských obřadů, které běžně praktikují. 

Nevýhodu v tom spatřuji proto, že jsem měla o sestrách vytvořenou určitou představu 

na základě novinových článků a televizních pořadů. Sestry mě z této představy často 

vyváděly a samy s tímto případem i počítaly předem a snažily se mi vysvětlit, že jsou 

více lidské a obyčejné, než čekám. Myslím si, že se mi nepodařilo přemoci veškerá 

očekávání, které jsem od sester měla, na druhou stranu to jsou pro mě zajímavá data. 

Výhodu v mé nezkušenosti s náboženstvím spatřuji v tom, že pro mě byla většina věcí, 

které se při mém pozorování odehrály nové, a ne samozřejmé, měla jsem tedy možnost 

s nimi pracovat odlišně, než kdybych věřící byla. Tento pohled mi také umožnil 

zaznamenat data, která by věřícím člověkem mohla být pokládána za samozřejmá a 

vůbec by se na ně nezaměřil. Na druhou stranu jsem se setkala s tím, že jedna ze sester 
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byla otevřeně proti mé návštěvě a jejímu účelu a prvních pár hodin našeho setkání mě 

ignorovala, ovšem poté co jsem jí poskytla informace, které jí o mě zajímaly, své 

chování zcela změnila a byla velmi přátelská. Co se týče určitých předsudků vůči 

sestrám, v mém případě byly zaměřeny pouze v kladném slova smyslu. Sestry jsem před 

bližším setkáním s nimi vždy vnímala jako dokonalé bytosti, které nedělají morální či 

životní chyby a dokáží se vždy ovládat. Setkání se sestrami mé představy o nich 

nezklamalo, ba naopak, je udělalo lidštějšími. 

2.1.5. Představení komunit 

Zde bych ráda krátce představila dvě komunity, ve kterých jsem prováděla zúčastněné 

pozorování v období prosince 2016. V každé komunitě jsem strávila 3 dny včetně nocí. 

Komunita v Krči je zároveň i provinciát české pobočky řádových sester de Notre Dame. 

Jak jsem se již zmiňovala, celá tato komunita je tvořena sedmi sestrami. V areálu 

kláštera je škola a mateřská školka, ve kterých sestry vyučují. Jedna ze sester učí také na 

biskupském gymnáziu. Krčská komunita obývá dvoupatrový zrekonstruovaný klášter. V 

prvním patře se nachází klauzura, ve které jsou pokoje sester a koupelna. Sestry bydlí 

v pokojích po jedné. V přízemí se nachází hostinský pokoj, kde jsem byla ubytována, 

dále kaple a obytné prostory. Můj pokoj se skládal z ložnice, chodby a koupelny. Vše 

bylo nové a byly zde připraveny i hygienické potřeby, které byly značkové. Klášter 

provincie působí bohatě. Dokazuje to i výzdoba chodeb a kaple, na které se podílel 

sochař Petr Váňa. V soukromé kapli o víkendech probíhají mše, které jsou určené pouze 

sestrám a popřípadě jejich návštěvám. Do kláštera z tohoto důvodu dojíždějí kněží, aby 

sloužili mši. Po dobu mého pobytu jsem měla možnost se setkat se dvěma z nich. Tato 

komunita se mi jevila chodem domácnosti poměrně oficiální. Každý zde má své místo a 

matka představená komunitu vede s autoritou, která z ní přímo vyzařuje. I vztahy mezi 

sestrami mi přišly chladnější, než jsem vzhledem k povaze jejich soužití očekávala. 

K areálu patří také obrovský pozemek, o který se v současné době nikdo příliš nestará. 

V této komunitě se dodržovala večerka a večerní mlčení. Čas jeho začátku, stejně jako 

večerky, nebyl dodržován zcela striktně. 

Jako další jsem navštívila komunitu v Horažďovicích. Tato komunita se ve městě znovu 

obnovila na žádost tamních obyvatel. Sestry byly součástí Horažďovic již od samotného 

založení řádu roku 1854 do padesátých let dvacátého století. Sestry se rozhodly utvořit v 

 Horažďovicích opět komunitu sester, které by pečovaly o vzdělávání a výchovu dětí. 

Komunita v Horažďovicích aktuálně zahrnuje čtyři členky, tři sestry učí a jedna se stará 
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o domácnost. Sestry mimo své profese učitelek také organizují akce pro mládež 

s nejrůznějšími tématy. Ty bývají často i přes celý víkend, přičemž se pro ně využívají 

prostory kláštera, který sestry zrestituovaly. Klášter v Horažďovicích sousedí s velkým 

kostelem a sestrám byl navrácen při poslední vlně církevních restitucí. Do nich byla 

zahrnuta i střední škola, která se nachází v klášterním areálu, tu sestry přenechaly obci. 

Klášterní dům je dvoupatrový, sestry obývají pouze poslední patro, které je 

zrekonstruované, zbylá část objektu teprve čeká na plánovanou rekonstrukci, která 

v klášteře vytvoří i komerční prostory k pronájmu. Klauzura je u sester v jejich obytné 

části na chodbě s koupenou a v kuchyni. Často se ovšem z organizačních důvodů 

porušuje, tak tomu bylo i za mé návštěvy. Sestry mají v klášteře kapli, v níž se slouží 

mše pouze při významných událostech spojených s klášterem a řádem, jinak sestry 

docházejí do dvou kostelů v Horažďovicích, ve kterých se mše pravidelně střídá.  

Horažďovický klášter působí méně organizovaně a bohatě, než je řád v Krči. 

2.2. Pravidla a jejich dodržování 

Jednou z dalších oblastí, kterou se Goffman ve své knize zabývá, jsou formální a 

neformální pravidla instituce. Formální pravidla jsou předem daná, zatímco neformální 

pravidla vyplývají během samotného fungování instituce. V této kapitole bych ráda 

porovnala oficiální pravidla jednotlivých domů s jejich reálným dodržováním a jeho 

formou [Goffman 1968: 189-193]. Kategorii dodržování pravidel bych ještě ráda 

rozdělila na dodržování pravidel týkajících se času a týkajících se činností. Mezi časová 

pravidla patří sled přesných, předem stanovených časů výkonu určitých činností. Ve 

dvou z mých výzkumných otázek lze najít zastoupení kategorie pravidel a jejich 

dodržování. V jedné z nich je obsažena nepřímo, protože se ptá na rozdílnost komunit, 

která se dá mimo jiné vyjádřit právě touto kategorií. 

2.2.1. Dodržování časových pravidel 

V krčské komunitě, která je zároveň provinciátem řádu školských sester de Notre Dame, 

jsem zaznamenala naznačení či doslovné upozornění na několik málo pravidel, kterými 

se sestry řídí. Jednalo se o večerku, která byla stanovena na devátou hodinu večerní, půl 

hodinové mlčení a rozjímání před večerkou, každá ve svém pokoji, také se zde 

dodržoval budíček, jehož čas záležel na tom, o který den se zrovna jednalo. Mše, 

modlitby a čas jídla má alespoň o víkendu, kdy jsou sestry doma, také přesně stanovený 

režim. V pátek sestry dodržovaly půst. Účast na modlitbách a mši je povinná, stejně 
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také účast na domácích pracích, které zajišťují chod komunity a o které se setry 

spravedlivě střídají. Tato drobná pravidla určují matky představené dané komunity, 

ovšem často je pouze přenášejí jako stálý řád. 

Komunita A  

Nejprve se zaměřím na komunitu v Praze Krči, kde jsem pobývala poprvé. Komunita na 

mě již z počátku působila velmi striktně a dle toho jsem také očekávala denní rozvrh. 

Ten se ukázal mnohem uvolněnější, než jsem očekávala, přičemž se do normálního 

harmonogramu dne přidaly ještě přípravy na Vánoce. První den se veškerý 

harmonogram dodržoval na minutu přesně. Na modlitbu přímo navazovala večeře, při 

níž matka představená hlídala čas, aby sestrám připomněla, kdy nastal čas ubrat se do 

svých pokojů a rozjímat. Přísné dodržování harmonogramu komunity jsem přikládala 

tomu, jak oficiálně celá komunita působí, autoritě matky představené a tomu, že jsem 

zde jako výzkumník první den, tudíž se setry snaží ukázat důraz na dodržování řádu. 

Druhý den probíhal dle harmonogramu až do oběda, kdy nastalo dohadování ohledně 

času oběda a jelikož oběd navazuje přesně na modlitbu, byla posunuta i modlitba. Další 

významnou změnu způsobila výjimečná událost, respektive výstava, na kterou byly 

sestry pozvány a jejíž začátek se kryl s dobou večeře. Doba večeře se tedy štěpila na čas 

před odchodem z kláštera pro sestry, které se výstavy zúčastnily, a dobu večeře podle 

harmonogramu, která platila pro sestry, které zůstávaly v klášteře. Na výstavu mne 

vzaly sestry s sebou. Z výstavy jsme dorazily pozdě a matka představená zrušila 

povinné večerní rozjímání a posunula večerku tak, abychom si ještě stihly popovídat. 

Tento nečekaný čin matky představené jsem zdůvodňovala mimořádnou událostí, která 

měla přesný časový rámec a také tím, že se atmosféra od včerejšího večera výrazně 

uvolnila a bylo možné sledovat, že sestry na dodržování harmonogramu nelpí tak silně, 

jak se mi snažily ukázat první den. Dále je možné, že brzkou večerku navrhla matka 

představená zcela záměrně, aby tím zkrátila čas, kdy se mnou sestry rozmlouvaly a jak 

já, tak ony jsme byly velmi nejisté, což netvořilo zcela ideální atmosféru. Ranní 

vstávání, rozjímání, mše a snídaně na sebe přímo navazovaly a jejich plánovaný čas se 

dodržoval. Na polední modlitbu dorazilo několik sester později, jelikož se zdržely úkoly 

jim přidělenými. Oběd se posunul, než jsme se všechny sešly a po něm následovala již 

pouze neoficiální svačina, shrnutí celé návštěvy a rozloučení. Na dodržování 

harmonogramu bylo vidět, jak se postupem času prolamovaly bariéry a sama matka 

představená je v rámci určitých pravidel postupně opouštěla. 
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Komunita B 

Dále bych ráda pospala dodržování časových aktivit v komunitě v Horažďovicích. 

Horažďovická komunita na mě hned od příjezdu působila mnohem rodinnějším a 

otevřenějším dojmem. S matkou představenou jsem se již poznala, což mohl být jeden z 

důvodů přirozenějšího průběhu celé mé návštěvy. V Horažďovicích mi matka 

představená říkala vždy pouze denní harmonogram a upozornila mě pouze na to, kdy se 

koná mše v kostele a kdy se ráno vstává a dále na průběh modlitby. V mém přístupu na 

modlitbu vycházela ze zkušeností z Krče. Na mši sestry chodí samostatně zhruba 15 

minut předem, jelikož se koná v městském kostele, dále následovala večeře a setkání s 

mládeží. Žádný z večerů, který jsem zde strávila, matka představená nevybízela 

k večernímu rozjímání či večerce. První den jsme šly spát okolo desáté hodiny, kdy 

skončil film, sestra Jana šla spát později, jelikož ještě debatovala s mládeží ohledně 

filmu. Večerka byla vždy spíše dohodou mezi všemi sestrami než zahánění sester do 

pokojů. Naopak budíček se dodržoval striktně. Ostatní činnosti kromě mší a budíčku 

vždy závisely na tom, jak se stihl předchozí úkol nebo jaká byla nálada na práci či 

naopak na odpočinek. Několikrát jsme vyrážely za prací později, protože jsme se 

zapovídaly. V této komunitě se harmonogram dne podřizuje aktuální situaci. 

V horažďovické komunitě sestry zastanou mnohem více fyzických aktivit, než tomu 

bylo v Krči a čas se rozděluje podle těchto aktivit. Dodržování jakéhokoliv časového 

harmonogramu, popřípadě jeho změny, nebyly v této komunitě nijak odlišné po celou 

dobu mé přítomnosti, myslím si, že tomu bylo také proto, že jsem do této komunity 

zapadla mnohem lépe než do komunity v Krči a také cíle komunity a její charakter jsou 

od té v Krči významně odlišné již na první pohled. Co se týče časového harmonogramu 

ve všedních dnech, sestry dodržují opět budíček, ranní modlitbu a nástup do práce.  Ve 

dnech, kdy se v kostele nekoná mše, závisí jejich harmonogram pouze na dohodě mezi 

nimi samotnými. Pravidla ohledně časového rozvržení dne nejsou nijak předem dána a 

tvoří je vždy matka představená komunity, která vychází z potřeb dané komunity a také 

ze svého rozhodnutí. 

2.2.2. Dodržování pravidel spojených s činností 

Stejně jako jsem se v předchozí podkapitole zaměřila na dodržování pravidel v klášteře, 

která nějakým způsobem souvisí s časem, v této podkapitole bych se ráda věnovala těm 

pravidlům komunity, která nějakým způsobem souvisí s výkonem nejrůznějších činností 

a dodržováním všech pravidel, která mi byla sdělena nebo která vyvstala během mé 
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návštěvy v obou komunitách. Sestry mají velké množství činností ať se jedná o činnosti 

hromadné nebo individuální. Mezi hromadné, na které se mám v plánu zaměřit, 

můžeme zařadit například činnosti jako je dodržování půstu či provádění domácích 

prací. 

Komunita A 

Nejprve bych se ráda zaměřila opět na komunitu v Praze Krči. Provádění běžných 

domácích činností v této komunitě mi nastínila sestra provinciální již při mé první 

krátké návštěvě. Sestry se snaží provádět veškeré činnosti spojené s údržbou kláštera 

v sobotu, jelikož neděle je určená k odpočinku a rozjímání. Úklid kláštera probíhá 

jednou týdně, a to v sobotu.  Tuto činnost mají sestry rozdělenou dle jednotlivých 

místností, přičemž každá uklízí svůj pokoj dle svého uvážení. Hromadný je tedy úklid 

pouze společných prostor. Úklid si setry rozdělují dle místností, v mé přítomnosti byla 

jedna ze sester nemocná a v době úklidu se dvě nacházely mimo klášter, dvě sestry si 

tedy rozdělily úklid podle pater, přičemž matka představená se později postarala o 

podlahu v kuchyni. Co se týče vaření, v této činnosti se střídají pouze dvě sestry, jelikož 

ostatní neumějí příliš vařit. Příprava teplých jídel probíhá pouze na sobotní a nedělní 

oběd. Jinak sestry konzumují jídlo v práci nebo mají studené večeře. V čase 

předvánočním se k přípravě jídla připojuje i pečení, které zajištují v nejvyšší míře 

sestry, které mají na starosti vaření a dále se každá ze sester pokusí upéct jeden druh 

cukroví. Sestry se nemusí dělit o mytí nádobí, jelikož mají myčku, kterou nejčastěji 

obsluhuje ta sestra, která vařila. Stejně tak na ni připadá i úklid kuchyně. Poměr práce, 

kterou vykoná každá ze sester, by měl být rovnoměrný, ovšem dle mého názoru mají 

sestry s přípravou jídla a pečením, které není vázáno pouze na Vánoce, ale i na víkendy, 

neúměrně více práce. V tomto směru se tedy v komunitě pravidlo střídání a stejného 

zaměstnání příliš nedodržuje, jelikož sestry, které umějí vařit, se ocitají v nevýhodě, 

protože na ně připadá kromě přípravy pokrmu i úklid kuchyně. 

Další pravidla, která mají, co dočinění s činnostmi, je dodržování pravidel půstu, který 

náleží vždy na pátek, jelikož se při něm nesmí konzumovat maso. Sestra, která má na 

starosti nákup, obstará nejčastěji nějakou studenou rybí pochoutku, jelikož v pátek večer 

sestry nevaří. Toto náboženské pravidlo se dodržuje velmi snadno, tudíž není důvod ho 

porušovat. Zvláštní je, že sestry v obou komunitách jedí v pátek rybu, a ne například sýr 

čin jiné postní jídlo. 

Komunita B 
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Dále se zaměřím na komunitu v Horažďovicích. Jak jsem jíž uváděla, horažďovická 

komunita je mnohem více orientovaná na výkon a provádí se zde také více pracovních 

úkonů než v komunitě v Krči. Zde se také razí pravidlo společné dělby domácích prací 

s tím, že některé konkrétní práce zastává stále ta samá sestra, jelikož na ně má buď 

talent nebo k nim má bližší vztah. Co se týče vaření, to zde obstarává nejstarší ze sester, 

která je již v důchodu a má tedy na rozdíl od ostatních, které se podílejí na pedagogické 

činnosti, více času. Jelikož má bezlepkovou dietu, vaří spoustu jídel ve dvou variantách, 

v jedné pro sestry a v druhé pro sebe. Pečení moučníků zde zastává další sestra, která se 

při mé návštěvě společně se mnou věnovala výrobě cukroví a čokolády. Úklid kuchyně 

je zde kolektivní záležitost, jelikož sestry nemají myčku nádobí a v této činnosti se 

spravedlivě všechny střídají. Veškerý úklid kláštera zastala tedy matka představená. Ta 

se podílí výrazným způsobem na chodu domácnosti a je velmi pracovitá. Dělba práce 

v Horažďovicích působila mnohem více přirozeně a matka představená nerozdávala 

úkoly, jelikož každý měl ten svůj předem daný. Úklid prostorů se ani zde nezaměřuje na 

úklid jednotlivých pokojů sester, který si každá uklízí sama dle svého uvážení a volného 

času. Kromě práce v domácnosti, která má v Horažďovicích jasná pravidla, sestry chodí 

pomáhat i do kostela. Tato práce vyjde často na toho, kdo má v danou chvíli volno, 

jelikož dvě nejmladší sestry pracují s mládeží a vedou velké množství zájmových aktivit 

a další sestra je již starší a mnoho činností již vykonávat nezvládne, zde práce zbývá na 

matku představenou. Po dobu mé návštěvy vykonala nejvíce společné práce matka 

představená, která tím dává prostor sestrám pro jiné aktivity. Rozvrh prací se určuje dle 

času a možností sester. Jediné pravidlo, které je zde striktně dodržováno je to, že do 

práce je zapojena každá sestra, která je práce schopná, rozdělení poté zaleží na 

preferencích a v této komunitě daném rozložení určitých rolí. 

2.2.3. Dílčí shrnutí  

Zjištěním této části výzkumu bylo, že dodržování pravidel v obou komunitách není 

nijak striktní. Komunita v Krči zastává městskou komunitu, která vede oficiální úřad a 

snaží se tak vystupovat i na venek, i když ne všechna pravidla jsou poté v reálu 

dodržována. Je zde také mnohem méně práce, jelikož sestry mají na pomoc velké 

množství moderních spotřebičů a starají se pouze o klášter. Sestry také nevykazují 

žádnou další pravidelnou komunitní činnost, která by je zaměstnávala. Oproti tomu je 

komunita v Horažďovicích velmi rozdílná. Veškerý volný čas je orientován na výkon a 

není zde příliš prostor pro dodržování pravidel, která matka představená vidí jako 
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zábranu mezi pracovním výkonem. Sestry mají velké množství zájmových činností, 

které musí stíhat. Důvod, proč se v Horažďovicích ve větší míře vyskytuje přesné 

dodržování dělby práce, je dle mého názoru spíše snaha o efektivitu než fakt, že by 

místní matka představená tíhla k dodržování pravidel jako takových, což bylo zřejmé při 

jejím velmi benevolentním přístupu k večerce i k vedení sester.  

Komunita v Krči na dodržování pravidel lpí mnohem více a také bylo zřejmé, že matka 

představená mi chtěla během mé návštěvy prezentovat přísný řád, který v její komunitě 

panuje. Během celého mého pobytu dávala sestrám doporučení hlavně ohledně 

dodržování předem stanovených pravidel. Zatímco krčská komunita na mě působí 

výrazně městským dojmem a oficiálně oproti tomu komunita v Horažďovicích působí 

vesnicky a stojí na zdravém rozumu a pracovitosti tamější matky představené, která do 

komunity vnáší velmi svěží a benevolentní přístup. Ani v jedné z komunit jsem 

nezaznamenala, že by se nějaká sestra snažila vyhnout svému úkolu, nebo si ho s jinou 

sestrou prohodit.  Některé sestry si na sebe braly více práce, než jiné a u mnohých to 

byla zcela dobrovolná činnost. U obou komunit se dá také zpozorovat, že ani jedna 

z nich nestavěla dodržování pravidel nad rozumné jednání a snažily se všechna pravidla 

konfrontovat se zdravým rozumem, popřípadě si je přizpůsobit. Obě navštívené 

komunity také patřily mezi menší, tudíž dodržování pravidel pro ně nepředstavovalo 

formu zjednodušení soužití velkého množství osob, jak by tomu mohlo být ve velkých 

klášterech. 

 

2.3. Personalizace oblečení 

Jako další kategorii jsem si zvolila personalizaci oblečení. Vstupem do řádu sestry 

získávají jednotně vypadající hábit, který v několika obdobách nosí po celý svůj život. 

Stejně tak Goffman ve své knize Asylums popisuje jako jednu z částí umrtvování 

přidělení jednotného oblečení v totální instituci. Dále Goffman nahlíží na personifikaci 

oblečení v kapitole underlife, kde je tato činnost brána jako vytváření si lepších 

podmínek v dané instituci v rámci sekundárního přizpůsobení [Goffman 1968: 223-

227]. 

Na první pohled se není možné v tomto směru nijak odlišovat a zachovat si zde projev 

určité individuality. Sestry na rozdíl od Goffmanových pacientů nemění svým šatům 

střihy, popřípadě je nezkracují, na druhou stranu mají poměrně velkou možnost vyjádřit 

se skrze jednotlivé doplňky, které k šatům přidávají. Tyto doplňky lze rozdělit na 
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doplňky nezbytné a doplňky určené k ozdobě. Mezi nezbytné doplňky oděvu bych 

zařadila to oblečení, které slouží jako další vrstva k zahřátí a je tedy pro normální 

fungování nezbytné.  Jedná se zejména o kabáty, svetry, boty a jiné. Naopak mezi 

doplňky zdobné bych zařadila šperky v různé podobě a kabelky. Každá sestra vlastní 

své doplňky k oblečení, které jsou jí pořizovány buď matkou představenou dle jejího 

výběru nebo je může dostat darem od své rodiny. Častěji však dochází k první situaci a 

je tedy téměř bezvýhradně na sestřině volbě, jaký styl oblečení bude nosit. Všechny 

nezbytné doplňky oděvu jsem v obou komunitách potkala až na jednu výjimku v černé 

barvě, která splývá s většinovou částí hábitu. 

Komunita A  

V krčské komunitě se doplňky sester na první pohled zásadně neodlišovaly. Všechny 

sestry totiž striktně dodržovaly nepsané pravidlo černých doplňků. Při bližším zkoumání 

zde bylo patrné poměrně velké množství odlišností. Sestry v této komunitě uznávaly 

převážně sportovnější styl. Většina z nich tedy nosila přes hábit fleecové mikiny a ven 

černé delší zimní bundy z nepromokavé látky, které byly velmi volné. Boty měly černé 

a kotníčkové. Jedna ze sester ovšem nosila raději elegantnější módu, převažovaly u ní 

tedy propínací svetry a ven nosila dlouhý flaušový kabát a černé kožené kozačky. Ona a 

matka představená také nosily černou kabelku, zatímco ostatní měly praktičtější tašku 

přes rameno. I když byla velká zima, nepotkala jsem žádnou sestru v rukavicích a také 

žádná z nich nepoužívala šálu. Další zajímavostí je zvolená velikost oblečení. Většina 

sester, až na dvě, zde nosila zhruba o velikost větší svršky, než byla jejich reálná 

velikost. Velké odlišnosti mezi sebou měly sestry v domácím úboru. Pokud začneme od 

nohou, některé sestry nosily teplé vlněné ponožky, jiné měly jen černé tenké punčochy. 

Styl oblečení, které sestry nosily na ven, dodržovaly i doma, a to často proto, že 

oblečení na doma bylo oblečení, které původně sloužilo na nošení ven. Velké rozdíly 

měly sestry mezi tím, co nosily pod hábitem. Z něho totiž kouká část bílého oblečení na 

krku. V některých případech je to nákrčník, který působí jako bílý pletený rolák, tento 

nákrčník měly celkem čtyři sestry, ovšem u jedné se lišil vzor úpletu. Zbylé sestry měly 

vidět bílé až světlé béžové halenky většinou ze silné bavlny, které byly ke krku, ale 

mnohem nižší než rolák. V této části oblečení, které patří přímo k hábitu, měly sestry asi 

největší volnost výběru. Byla to jediná věc, u které se mezi sestrami lišil jak materiál, 

střih, tak i barva. Kromě pletených bílých nákrčníků, které vyrábějí sestry v Bavorsku, 
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se žádný kus tohoto oblečení neopakoval a každá sestra jej měla jiný. Stejně tak se 

lišilo, zda se jedná pouze o nákrčník nebo pouze o vsadku. 

Co se týče šperků, mnoho sester nosilo prsten, který dostávaly při vstupu do řádu a 

slouží jako snubní. Našly se i sestry, které nenosily žádné šperky. Velmi populární byl u 

sester tzv. růžencový prsten, který nosily spíše z praktických důvodů. Tři sestry včetně 

matky představené nosí hodinky, které byly vždy málo výrazné. Jednalo se o malý 

ciferník, kde se měnila pouze barva kovu a barva řemínku. Jinak si byly tyto hodinky 

poměrně podobné. Jedna ze sester nosila jemný zlatý náramek a drobné náušnice, které 

schovávala pod závojem a občas jí vykoukly ven. Závoje si setry udržovaly vždy 

upravené tak, aby jim nebyl vidět ani kousek vlasů. Nehty měly krátké a nikdy ne 

nalakované. 

Komunita B  

Komunita v Horažďovicích byla v tomto ohledu, tak jako skoro ve všech, poměrně 

pestřejší. Sestry zde nosily jak bundy, tak kabáty, vždy podle příležitosti, na kterou se 

oblékaly. Jediný, kdo nosil neustále na ven flaušový dlouhý kabát, byla matka 

představená. Ostatní sestry měly podobné kabáty až na nedělní mši do kostela. Jinak 

nosily delší černé bundy, podobné těm, jaké nosily sestry v Krči. Jako obuv preferovaly 

středně vysoké černé kozačky což bylo možná dáno tím, že v Horažďovicích bývá větší 

zima než v Praze. Sestry se ani nevyhýbaly šálám, přičemž matka představená ji měla 

v tlumených odstínech tmavě červené, jedna ze sester měla béžovou. Nosily také 

převážně kožené rukavice. Tři ze sester nosily výrazně dámsky působící černé kabelky, 

pouze jediná sestra upřednostňovala látkovou tašku přes rameno, která byla také v černé 

barvě. Oblečení na doma bylo v této komunitě ovšem mnohem veselejší a barevnější. 

Zejména jedna ze sester měla ručně pletené teplé ponožky modro šedivé barvy, jako 

domácí přezůvky nosila světle modré crocsy. Na doma v komunitě nepřevažovaly u 

sester ani svetry ani mikiny. Sestry nosily klasické černé pantofle, které byly zdravotní a 

černé ponožky. Nikdo zde nenosil slabé punčochy, což mohlo být dáno teplotou 

v klášteře. Nákrčníky nosily, až na jednu sestru, stejné a to pletené, které vyrábějí sestry 

v Bavorsku. Jediný, kdo měl jiný nákrčník, byla sestra Tereza, která nemá ráda roláky, a 

proto nosí bavlněnou vsadku ke krku. Všechny sestry nosí pouze vsadky a pod hábitem 

mají trička s krátkým rukávem pro snadnější údržbu. 

Ohledně doplňků je zde opět výrazná stejná sestra, která nosila barevné ponožky. Na 

pravé ruce měla pletené bavlněné náramky různých barev, kromě snubního a 
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růžencového prstenu nosila ještě jeden vlastní. Všechny sestry z komunity nosily 

hodinky. Jedná se o hodinky malé a nenápadné, typem podobné jako jsem popisovala 

v komunitě v Krči. Jedna ze sester nosí delší, ale upravené nehty, ostatní je mají velmi 

krátké. Matka představená a nejstarší ze sester nosí závoj tak, že jim z něho koukají 

vlasy, které mají obě již prošedivělé. Není to ovšem dáno tím, že by si závoj během dne 

neupravovaly, ale závoj takto oblékají zcela záměrně. Matka představená nechává 

vykukovat často velké množství pramenů dlouhých vlasů. Žádná ze sester nenosí 

náušnice.  

2.3.1. Dílčí shrnutí 

V horažďovické komunitě je, pokud jde o barevnost a zdobivost, jedna sestra velmi 

výrazná. Velkým překvapením pro mě byl fakt, že tato sestra má jedno 

nejkonzervativnějších smýšlení v celé horažďovické komunitě. Na druhou stranu svou 

osobností mi připadala od ostatních sester velmi odlišná. Jako jedna z mála je upnutá na 

rodiče, náramky a prsten jsou od její rodiny a sourozenců a nosí je na památku. Tato 

sestra působí svým vzezřením velmi vesele a výrazně, k čemuž jí mezi sestrami stačí 

minimum barevných doplňků.  

Jako nejvýraznější rozdíl v obou komunitách bych zmínila nošení závojů. Zatímco 

v Krči se na upravený závoj, ze kterého nekoukají vlasy, velmi dbá, v Horažďovicích 

jsou sestry, které nechávají své vlasy záměrně vykukovat ven. Dále chodí sestry 

v Horažďovicích oblečeny v elegantnějším stylu, pokud se jedná o nějakou událost než 

sestry v Krči. Toto porovnávám na příkladu návštěvy vernisáže a návštěvy nedělního 

kostela. 

Sestry mají velký prostor k tomu, aby si vybraly různé střihy či materiály, barva je však 

u svrchních oděvů vždy černá, aby korespondovala s hábitem. V případě, že sestry volí 

barvené doplňky, jedná se vždy o tlumené barvy, které na sebe nestrhávají velkou 

pozornost. Největší rozmanitostí u sester je nošení šperků, zde můžeme narazit na 

nespočetně kombinací od sestry, která šperky nenosí vůbec, po sestru, která nosí 

všechny zmiňované šperky a ještě je doplňuje vlastními ozdobami. Velice populární 

jsou u sester také brože s motivem řádu, které sestry nosí při slavnostní příležitosti, ale 

některé si je oblíbily natolik, že je mají připnuté i na domácím oblečení. Tolerované 

projevy individuality jsou v řádu sice v drobnostech, ovšem takových drobností, ve 

kterých mají sestry volnost, je tolik, že se mají možnost od sebe odlišit celkem znatelně. 
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Tyto odlišovací prvky jsou však pro běžného kolemjdoucího těžko zaznamenatelné a je 

potřeba je hledat. I po kratším pobytu v komunitě lze tyto rozdíly označit za velké. 

2.4. Finance 

V kapitole underlife v knize Asylums se Goffman dotýká vyprávění o ekonomickém 

fungování totálních institucí, respektive o ekonomickém underlife v nich. V tomto 

případě, ve kterém o financích hovořím je můžeme brát jako rituální dary, které lze 

předat dále, pouze v jiné formě, jelikož sestry za tyto finance nejčastěji kupují dary 

rodině či matce představené. Můžeme tedy na koloběh peněz v komunitě nahlížet nejen 

jako na ekonomickou nýbrž i na sociální směnu [Goffman 1968: 234-252]. 

Školské sestry de Notre Dame při vstupu do řádu slibují1 mimo jiné chudobu. Jak mi 

bylo řečeno sestrou Annou, tento slib neznamená, že celý řád či komunita bude žít 

v chudobě, ale znamená to finanční závislost jednotlivých sester. Dle slov sestry Anny 

se setry považují za domácnost střední třídy a netrpí nedostatkem, což ovšem 

neznamená, že mají velké přebytky. Slib chudoby tedy znamená, že žádná ze sester 

nemá k dispozici finance pro vlastní potřebu. V případě, že si sestra potřebuje něco 

nového pořídit, musí o to vždy žádat svou matku představenou. Většina sester pracuje 

jako učitelky v mateřských, základních či středních školách, a tak dostávají plat jako 

všichni ostatní zaměstnanci. Tento plat je poukazován ovšem na jeden společný účet, 

který má pod správou matka představená dané komunity a ta z něj platí společné účty a 

vše, co je třeba k chodu v domácnosti. Sestry dostávají peníze pouze v případě, že je 

třeba, aby něco obstaraly v zastoupení. Tuto částku poté musí matce představené přesně 

vyúčtovat tak, aby jim u sebe nic nezbylo. Dle sestry Anny by u sebe běžná řádová 

sestra neměla mít finanční obnos ani na to, aby si cestou z práce koupila v případě hladu 

rohlík. 

Komunita A 

Jako první se opět zaměřím na komunitu v Krči. Zde jsem čerpala informace ohledně 

finanční otázky především od matky představené a sestry Kristýny. Tato komunita, jak 

jsem již uváděla, je mnohem přísnější než komunita druhá. Matka představená zde 

přesná vyúčtování striktně dodržuje a snaží se, aby byl tento slib chudoby přímo 

naplňován. Na druhou stranu je poměrně paradoxní, že se u sester nějaké vlastní peníze 

nepřímo očekávají. A to v čase Vánoc, kdy sestry obstarávají dárky po své blízké. Byla 

                                                 
1 Mezi řeholní sliby patří slib čistoty, chudoby a poslušnosti. 
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jsem svědkem, jak se setry bavily o tom, že jedna ze sester kupovala od matky 

představené ručně dělané ubrousky, které vyrobila jedna z žen v kostele a dala jí je. 

Matka představená byla udivena tím, že daná sestra nemá buď představu o penězích, 

nebo má na dárek pouze sto korun. Když se nad touto historkou zamyslíme, očekávání 

matky představené je v tomto směru zcela proti pravidlům řádu, který očekává absolutní 

chudobu, která je navíc v této komunitě přísně dodržována. Matka představená tedy 

počítá, že se setry i přes tato oficiální pravidla řádu, dostanou k nějakému finančnímu 

obnosu. Ovšem u toho obnosu se předpokládá, že nebude vynaložen na uspokojení 

vlastních potřeb, ale na obdarování jiného. Sestry provozují další výdělečné činnosti, 

které ovšem slouží primárně k výdělku na charitu domova pro mentálně postižené, který 

zakládala jedna z jejich již zesnulých sester. V rámci tohoto bazaru by tedy bylo možné, 

aby sestry prodávaly samy své výrobky, čímž by si mohly pomoci k nějakému 

drobnému obnosu. Ovšem nikdo z nich mi tuto zkušenost nepotvrdil. 

Komunita B 

Dále se budu věnovat komunitě v Horažďovicích. Zde jsou oficiální pravidla chudoby 

stanovena stejně jako u komunity v Krči, a to z toho důvodu, že slib chudoby je v celém 

řádu. Proto se oficiální pravidla komunit v tomto směru od sebe nijak neliší. V praxi, 

kterou přiznává sama místní matka představená, to ovšem funguje poněkud odlišně. 

V této komunitě se dbá na to, aby každá ze sester u sebe měla neustále zhruba 1000 Kč, 

a to z toho důvodu, že je velmi pohodlné požádat některou z nich, ať cestou z práce 

nakoupí, a tudíž se o vše nemusí starat sama matka představená. Vyúčtovávání peněz 

z nákupu v této komunitě sice probíhá, ale nikdy to není v přesné částce, a řeší se tedy 

zhruba v řádech deseti korun. Díky tomuto ledabylému vyúčtování peněz, matka 

představená nepřímo umožňuje sestrám, aby měly nějaký malý obnos financí přímo pro 

sebe. Dá se říci, že matka představená sestrám ponechává nepřímo drobné obnosy, ze 

kterých si poté mohou našetřit. Na druhou stranu tyto peníze nejsou používány z velké 

části sestrami k jejich osobním potřebám, ale většina z nich jde zpět matce představené, 

a to v podobě darů, které jí sestry za své ušetřené peníze kupují k Vánocům. Dva z nich 

mi přímo ukazovala matka představená. Jednalo se o praktické části oblečení v tradiční 

černé barvě. Cena, kterou jsem se u obou darů dozvěděla, přesahuje v obou případech 

500 Kč. Obstarat tedy peníze na takovýto dar musí být pro sestry otázkou poměrně 

dlouhého časového úseku. S tím, že sestry vlastní nějaké peníze, se i v této komunitě 

nepřímo počítá. I zde sestry kupují za ušetřené peníze drobné dárky své rodině. Často se 
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jedná o výrobky žen z kostela, které je matce představené poskytnou bezplatně 

například pro charitativní bazar a některá ze sester je poté odkoupí. Matka představená 

na jednu stranu respektuje pravidla chudoby a závislosti sester, na druhé straně se snaží 

poskytnout sestrám možnost alespoň nepatrné finanční nezávislosti. Tato nezávislost se 

týká sice drobných peněz, ovšem v takto nastaveném režimu může mít pro sestry 

zásadní význam pro udržení jejich individuality a důstojnosti. 

2.4.1. Dílčí shrnutí 

Co se týče finanční závislosti sester, každá z komunit má svou výhodu. V komunitě 

v Krči mají sestry dle mého názoru více možností, jak si finance opatřit, aniž by se to 

kdokoliv dozvěděl, a to zejména prodejem ručních prací. Velké město, ve kterém mají 

svobodný pohyb, jim nabízí jak anonymitu, tak i tyto možnosti. Další výhodou jsou 

bazary, které sestry pravidelně organizují a na kterých je také možné nějaký svůj 

výrobek prodat. Na druhou stranu matka představená sestry nijak nepodporuje v tom, 

aby nějaké finance vlastnily, i když na druhou stranu ví, že sestry peníze mají a nijak se 

nesnaží jim v tom aktivně bránit. V této komunitě sestry matce představené dárky 

nekupují, ale kupuje je matka představená celé komunitě. Počítá se tedy s tím, že sestry 

nedosáhnou zdaleka takových úspor, aby byly schopné obstarat dárek pro svou 

biologickou rodinu a pro rodinu klášterní.  

Sestry z komunity v Horažďovicích naopak nemají takové možnosti, jak si nějaké 

peníze samy vydělat, ovšem i zde se určité možnosti najdou. Některé sestry chodí hrát a 

zpívat na pohřby, přičemž by se dalo předpokládat, že jako projev díků dostanou 

nějakou malou odměnu ať již v podobě nějaké domácí komodity nebo drobných peněz. 

Další možností, jak přijít k penězům, jsou také drobné finance, které sestrám záměrně 

přenechává matka představená. Pokud jde o výdaje, které mají sestry za dary, jsou na 

tom sestry v Horažďovicích ohledně individuálních financí mnohem lépe než sestry 

v Krči. Na druhou stranu tím, že sestry zde mají přiznaný určitý příjem a mají větší 

možnost ho utratit tak, aby jim za to nehrozil postih. Oproti tomu sestry v Krči žádný 

polooficiální příjem, o kterém by se vědělo, nemají. Koupě daru matce představené by 

tedy byla v jejich případě nápadná a vyvstávala by zde otázka, kde sestry na takový dar 

vzaly prostředky. I když tedy komunita v Krči působí na první pohled dojmem mnohem 

bohatším, převládá zde bohatství kolektivní, zatímco v komunitě v Horažďovicích jsou 

sestry individuálně bohatší. 
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Závěr 

Hlavním tématem mé práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem probíhá v komunitách 

řádu sester de Notre Dame určitá forma personalizace a jak se v tomto směru od sebe 

odlišují dvě z vybraných komunit. V průběhu výzkumu jsem zjistila, že oficiální 

pravidla řádu, popřípadě jednotlivých komunit, jsou velmi snadno upravitelná a hlavní 

slovo v těchto věcech má matka představená, která formuje celou komunitu. Pravidla 

řádu jsou dodržována v mezích potřeb dané komunity a jsou přizpůsobována tak, aby 

tato pravidla byla komunitě přínosem a nikoli naopak. Za svůj pobyt v obou komunitách 

jsem vypozorovala, že zdravý rozum a potřeby komunity mají pro matky představené 

větší váhu než soubor pravidel, z nichž některá tvořily samy matky představené. Na 

druhou stranu sestry se, až na výjimky, snaží tato pravidla dodržovat a využívat je ve 

svůj prospěch. 

Pokud jde o projev individuality v oblasti oblečení a doplňků mají sestry poměrně 

široké možnosti. Každá ze sester si doplňky k hábitu vybírá sama za asistence matky 

představené. Jedinou podmínkou tohoto oblečení je, aby bylo černé, jinak všechny další 

atributy zaleží pouze na dohodě jich obou. V řádu se tak objevují velmi rozdílné 

doplňky od sportovního stylu módy až po velmi elegantní a ženský. Sestry také mají 

spoustu možností, co se týče doplňků. Některé sestry nosí barevné šály, jiné se těchto 

doplňků zcela vzdávají. Stejně je tomu i v případě šperků. Jsou sestry, které se snaží 

projevit svou individualitu, jak jen to je možné pomocí darovaných náramků a 

barevných ponožek, jiné zase chodí zcela stroze oblečené, což je ovšem mezi sestrami 

v tomto řádu také výjimka. V obou těchto extrémech se setry odlišují od komunity, kde 

je středem nošení dvou prstenů, které patří k řádu a hodinek. 

Zkoumané komunity se od sebe v některých směrech zásadně odlišují, v některých 

směrech nikoli. Krčská komunita působí mnohem přísnějším a strohým dojmem než 

komunita v Horažďovicích. Pravidla jsou zde stanovena mnohem přísněji a také jsou 

více dodržována. Denní harmonogramy jsou zde přímo dané a komunita je bez obtíží 

dodržuje. Naopak v Horažďovicích se pravidla i harmonogram upravují dle množství 

práce, kterou je třeba vykonat. Ohledně finanční stránky je horažďovická komunita 

mnohem liberálnější a matka představená zde nepřímo podporuje částečnou finanční 

nezávislost sester. V Krči se počítá s tím, že sestry nějaké peníze mají, ale matka 

představená k tomuto faktu nijak nepřispívá.      I pokud jde o oblečení, tak sestra, která 

chodí s mnohými doplňky a doma nosí barevné ponožky a papuče, pochází z komunity 
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v Horažďovicích. I tam některé sestry nosí vlasy vyčnívající ze závoje, zatímco v Krči 

se vyskytují spíše konzervativněji vypadající sestry. Na základě výsledků srovnání lze 

říci, že v Krči se uznává spíše praktičnost a strohost, zatímco horažďovické sestry jsou 

zdobnější a uvolněnější, avšak také mnohem pracovitější a uspořádanější. 

Sestry v obou komunitách vlastní drobné finance, které patří pouze jim. Pravidla 

kláštera takovýto stav zakazují s odvoláním se na slib chudoby, který se projevuje 

závislostí jedince na instituci. V každé komunitě je to s takovými financemi odlišné. 

Sestry v Horažďovicích mají polooficiální přísun peněz od matky představené, která 

v tomto zastává velmi liberální přístup. V Krči sestry žádný takový přísun peněz nemají, 

což neznamená, že nějaké drobné finance nevlastní. Sestry v Praze mají určité možnosti, 

jak si přivydělat pomocí vlastních výrobků. Tyto finance sestry nejčastěji vynakládají na 

dary pro své příbuzné u příležitostí či k Vánocům. Sestry v Horažďovicích své finance 

oproti tomu velkým dílem vracejí matce představené zpět, a to také ve formě darů 

k narozeninám či Vánocům. Tím, že matka představená sestrám umožní příjem, sestry jí 

to oplácejí zpětným výdejem většiny toho příjmu. Ostatní finance včetně těch, které si 

setry vydělají svým povoláním, jsou na jednom účtu, který spravuje matka představená, 

která také rozhoduje o všech výdajích s větší či menší pomocí sester. 

Přínos své práce spatřuji především v tom, že se mi podařilo alespoň částečně popsat 

zajímavou stránku života řádových sester de Notre Dame, které nejsou pro českou 

populaci příliš známé. Z dostupných výzkumů života řádových sester jsem nezjistila nic 

o životě tohoto konkrétního řádu. Tato má práce může posloužit jako zdroj informací 

pro ty, kteří o daném tématu mají představy pouze na základě bulvárních médií. Dále je 

možné část této práce použít jako podklad pro zkoumání trendu zavádění uniforem na 

soukromých základních školách v České republice. 

Naopak mezi limity mé práce patří fakt, že jsem pro svůj výzkum zvolila pouze dvě 

komunity a dále případně i to, že jsem v daných komunitách své návštěvy neopakovala 

vícekrát. V případě prozkoumání dalších komunit by bylo možné dojít ke zcela jiným 

závěrům, než k jakým se mi podařilo dojít na základě mnou nashromážděných dat. I 

když jsou dané komunity součástí jednoho řádu, jsou od sebe velmi odlišné. 

Jsem přesvědčena, že můj výzkum přináší nové poznatky, které by mohly být blíže 

rozpracovány v nějaké obsáhlejší práci týkající se života řádových sester de Notre 

Dame. Další výzkum, který by byl dlouhodobějšího rázu, bych směřovala ke zkoumání 

důvodu vstupu sester do instituce uzavřeného charakteru. 
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Na základě srovnání výsledků mého výzkumu a Goffmanovy knihy Asylums, ze které 

vychází celá má práce mohu potvrdit, že já i Goffman jsme došli k velice podobným 

závěrům. Ohledně dodržování oficiálních pravidel řádu mohu říci, že obě z mnou 

zkoumaných komunit si fungování upravují podobně, jako se upravuje fungování 

mentálních zařízení dle Goffmana. Velký rozdíl na druhou stranu vidím v tom, že zde 

není tak silné hierarchické dělení, tudíž oficiální a neoficiální pravidla se na úrovni 

komunit často spojují či doplňují. 

Dále jsem nezaznamenala tak silnou personalizaci oblečení sester, o které mluví v části 

o sekundárním přizpůsobení Goffman, i když mnoho sester se snaží viditelně projevovat 

v oblasti doplňků oblečení a často si ho přizpůsobují tak, aby bylo praktičtější pro jejich 

využití. Tyto praktické úpravy však nejsou na rozdíl od pacientů mentálních nemocnic, 

na kterých to popisuje Goffman tak viditelné. 

Jako poslední srovnám otázku financí, které se s Goffmanem také oba dotýkáme. 

Zatímco chovanci v knize Asylums často provádějí ekonomickou a sociální směnu pro 

svůj osobní prospěch, sestry se v tomto případě drží převážně formy rituálních darů, 

které předávají dál. Takové rituální dary dle Goffmana slouží k sociálnímu uspokojení 

jedince. 

Celkově bych Goffmanovu teorii svým výzkumem potvrdila, avšak jsou zde okamžiky, 

kdy bych se přikláněla k jeho kritikům, a to hlavně v síle daných jevů. V porovnání 

mých a Goffmanových zjištění se jedná o mnohem méně zřetelné jevy, kterými se 

underlife v této totální instituci projevuje. Dále stejně jako Davies jsem po celou dobu 

výzkumu nezaznamenala výraznou formu ponižování, kromě toho, že sestry musí o 

koupi předmětů denní potřeby žádat matku představenou. 
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