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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá podobou liminality v moderních přechodových 

rituálech, které zde představuje program Erasmus+, a jak jsou některé její aspekty 

odlišné od liminální fáze rituálu, jak ji popsal Victor Turner. Práce vznikla na základě 

výzkumu, který probíhal během pětiměsíčního studia na KTU (Kaunas University of 

Technology) v Litvě právě v rámci Erasmu. Data byla získána skrze zúčastněné 

pozorování a také pomocí devíti polostrukturovaných rozhovorů s dalšími účastníky 

programu. Z výzkumu bylo zjištěno, že k modifikování charakteristiky liminality 

v moderních přechodových rituálech dochází skrze působení procesu globalizace. Práce 

se pak detailněji zabývá jednotlivými fenomény s procesem globalizace spojenými. 

Jedním z nich je například vývoj moderních technologií, který má za následek uvolnění 

izolace liminálních osob a také jim umožňuje zachování kontaktu s domovem a původní 

strukturou. Dalším bodem je zmenšení časoprostorových vzdáleností a usnadnění 

mobility, což kromě již zmíněného zachování kontaktu také umocňuje pocit vytržení ze 

struktury společnosti, ve které se liminální osoby nachází. Globalizace má také vliv na 

intenzitu communitas, jelikož skrze proces multikulturalizace dochází k vytváření 

segregovaných skupinek stejné národnosti uvnitř samotné communitas. Naopak 

navenek je odlišnost od hostitelské kultury důvodem pro utužení obrazu „Erasmáků“ 

jako rovnostářské a ucelené skupiny. Dále se také zmiňuji o snaze o přerod 

v transkulturální osobu jako o nové motivaci k podstoupení přechodového rituálu. Práci 

uzavírám prozkoumáním faktorů, které mohou být důvodem vyloučení z možnosti 

participovat se na rituálu v podobě pobytu Erasmus.  

 

Annotation 

This bachelor’s thesis focuses on the topic of liminality in modern rites of passage 

which are represented here by the Erasmus+ programme. It looks at how some of its 

aspects differ from the liminal phase of ritual as described by Victor Turner. The work 

is based on research that took place during five-months studies at KTU (Kaunas 

University of Technology) in Lithuania within the frame of Erasmus study programme. 

The data was obtained through participant observation and also nine semi-structured 

interviews with other program participants. The research discovered that a change in 

liminal characteristics in modern rites of passage occurs through the globalization 

process. The thesis deals in detail with individual phenomena connected with the 



 

process of globalization. One of them is, for example, the development of modern 

technologies, which results in loosening of isolation of liminal persons and it also 

allows them to maintain contact with their home and the original structure. Another 

point is the reduction of space-time distances and the simplification of mobility, which 

also increases the sense of detachment from the structure of the society in which these 

liminal persons are located. Globalization also has an impact on the intensity of 

communities, because through the process of multiculturalism segregated groups of the 

same nationality are created within the community itself. On the other hand, the 

difference from the host culture, outwardly, is a reason for enhancing the image of 

Erasmus as an egalitarian and integrated group. I also mention the attempt to transcend 

to a transcultural person as a new motivation to undergo a rite of passage. I conclude by 

examining factors that may be the reason for exclusion from participating in a ritual 

which is in the form of Erasmus stay. 
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ÚVOD 
 

Již od té doby, co jsem se dozvěděla o možnosti vyjet v průběhu studií na vysoké 

škole na Erasmus, jsem věděla, že i já se jednou tohoto programu zúčastním. To, že této 

jedinečné příležitosti budu chtít využít při psaní své bakalářské práce, bylo pro mě 

samozřejmostí. Věděla jsem, že se zapojením do zmíněného programu přede mnou 

rozprostírá možnost terénního výzkumu mezi lidmi, se kterými budu během půl roku 

v neustálém kontaktu a zároveň však budu také po dobu zkoumání jednou z nich, tedy 

účastníkem Erasmu.  

Studování v zahraničí je moderní a rychle se rozvíjející trend. V posledních 

letech se průměrný počet studentů vyjíždějících s programem Erasmus do zahraničí 

pohybuje okolo 270 000 za rok, což je mnohonásobně větší úspěšnost než tomu bylo 

například v prvním roce spuštění tohoto programu (1987), kdy se do něj zapojilo pouze 

3 244 studentů [European Commission]. Jedná se tedy o fenomén, který se stává 

nepřetržitě populárnějším a který začíná stále větší procento studentů brát jako 

nepovinnou, ale zato vcelku běžnou součást studia.  

Vzhledem k tomu, že nejen tento druh mobility, ale fenomén mobility obecně se 

v posledních letech stává stále více a více diskutovaným tématem, je způsobů a úhlů, ze 

kterých lze na program Erasmus nahlížet, nepřeberné množství. A také vznikla řada 

výzkumů s Erasmem spojených, ať už jde například o výzkumy na téma kulturního 

šoku, integrace či vzniku nových možností do budoucna. Já jsem se rozhodla zaměřit na 

problematiku přechodových rituálů s důrazem na jejich liminální část, jelikož mě 

v průběhu mých studií velmi zaujala práce Victora Turnera. Stěžejní výzkumnou 

otázkou této práce však nebylo, zdali můžeme či nemůžeme Erasmus považovat za 

přechodový rituál a to z toho důvodu, že práce na toto či podobné téma (místo Erasmu 

bylo použito například fenoménu au-pair) již byly napsány. Já jsem se zaměřila na 

jednotlivé aspekty liminality tak, jak je popsal Victor Turner, a snažila jsem se zjistit na 

příkladu Erasmu, jak a proč se tyto aspekty mění v podmínkách současných moderních 

společností.  

 Během semestru, který jsem strávila na KTU (Kaunas University of 

Technology) v Litvě, mi pak následkem průběžného pozorování a práce na terénním 
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deníku stále častěji vyvstávalo téma globalizace jako možného faktoru, který ovlivňuje 

a přetváří některé aspekty liminality v moderních společnostech, a z tohoto důvodu jsem 

se také rozhodla se na globalizaci v praktické části této práce zaměřit. 

Práce je rozdělena na tři části: teoretickou část, metodologii a praktickou část. 

V teoretické části se budu zabývat problematikou přechodových rituálů se zaměřením 

na liminální část. Avšak kromě rozboru těchto fenoménů, které popsali primárně Arnold 

van Gennep a Victor Turner, se budu věnovat také často opomíjenému termínu 

liminoid, kterým Victor Turner označoval svou představu liminality v moderních 

společnostech. Dále se také zaměřím na autory, kteří vytváří kritiku Turnerova díla a 

z nichž někteří také poukazují na to, že tuto problematiku tak, jak ji pospal Turner, již 

dnes na některé situace není možno aplikovat. 

V metodologické části nedříve představím celý výzkum, jeho výzkumné otázky, 

prostředí, ve kterém probíhal apod. Následně popíšu použité metody výzkumu a 

nakonec se pokusím vykreslit reflexy výzkumníka. V praktické části se pak budu 

věnovat tématu globalizace a těm aspektům tohoto fenoménu, které určitým způsobem 

ovlivňují liminální období, jež vzniká během Erasmu, a které jsem vymezila na základě 

analýzy mnou získaných dat. 

 Tato práce by tak měla pomoci lépe pochopit nejen některé rysy a hlediska 

Erasmu, ale také doufám, že pomůže v modernizaci jedné z nejzákladnějších a 

nejdůležitějších antropologických teorií, které dnes známe.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Rites de passage 

 Jak jsem se již zmínila v úvodu této práce, s pojmem rites de passage (neboli 

přechodové rituály) začal jako první pracovat francouzský antropolog Arnold van 

Gennep. Van Gennep jako první přichází s určitou klasifikací rituálů, přičemž 

poukazuje například na rozdíly mezi rituály animistickými a dynamistickými, 

sympatetickými a kontaktními či negativními a pozitivními. Myšlenka, kterou však 

vyzdvihuje nejvíce, je myšlenka přechodu, ať už se jedná o přechod v čase nebo 

přechod z jednoho stavu do druhého. Sám tedy zdůrazňuje, že: „Život jedince bez 

ohledu na typ společnosti spočívá v postupném přecházení od jednoho věku k dalšímu a 

od jednoho zaměstnání k jinému.“ [Van Gennep 1997: 12]. Vzniká tak nová kategorie 

rituálů (přechodové), které se dále dělí na rituály odluky, jež by se také daly označit za 

rituály preliminální, rituály pomezní či prahové (tedy liminální) a rituály sloučení nebo 

také postliminální. Jedinec se tak během přechodového rituálu posunuje ze světa 

profánního do světa posvátného a znovu zpět [Van Gennep 1997: 12-19]. 

 Turner připisuje nejlépe pozorovatelné přechodové rituály spíše jednodušším 

společnostem (Turner je charakterizuje jako menší, cyklické a stabilní), ve kterých se 

jedná o změny spojené například s počasím, ročním obdobím či biologickými aspekty 

života jedinců. Avšak obecně můžeme říci, že se v přechodovém rituálu jedná o změnu 

mezi stavy. Zde je důležité si vymezit rozdíl mezi stavem a statusem. Turner se k této 

diferenci staví tak, že status je pouze podmnožinou stavu. Změna stavu tak může 

znamenat změnu statusu, hodnosti, profese, ale také se může jednat o jedincův 

psychický či fyzický stav (člověk ženatý/vdaný, těhotná žena apod.). Stav je tedy podle 

Turnera „(…) více inkluzivní koncept než status nebo hodnost a odkazuje na jakýkoliv 

typ stabilní či opakující se podmínky, která je kulturně uznávána.“
1
 [Turner 1967: 46]. 

 Každá změna stavu je však podmíněna přítomností jakési zkoušky, podmínky či 

obřadu. Pokud se chce člověk stát knězem, musí splnit určité požadavky. Když někdo 

usiluje o přijetí do zaměstnání, musí projít vstupním pohovorem či splnit podmínky 

zadané zaměstnavatelem. Než se následník trůnu může stát panovníkem, musí projít 

korunovačními obřady. Nezáleží tedy na tom, zda se jedná o iniciační rituály u kmene 
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indiánů nebo o svatbu na obecním úřadě v Praze, vždy je zde přítomno cosi, co 

umožňuje a také podmiňuje dokončení daného přechodu. 

 Již van Gennep ve své práci poukazuje na to, že liminální část rituálu, tedy to 

období, při kterém je člověk odtržen od původní struktury a nachází se v jakémsi 

mezidobí (tedy již mu nenáleží jeho původní stav, ale ještě se nedostal do stavu 

nového), může představovat delší časový úsek. Například pokud se podíváme na 

zásnuby, tak zde se jedná o přechodové období mezi svobodným stavem a manželstvím 

či v některých společnostech může jít i o přechod mezi dospíváním a 

dospělostí/manželstvím. Takové zásnuby však mohou trvat i několik let [Van Gennep 

1997: 18-20]. Více dopodrobna však fenomén liminality popsal až o 60 let později 

Victor Turner. 

1.2. Liminalita 

 Van Gennepova práce o přechodových rituálech a především liminálním období 

byla „znovu objevena“ Victorem Turnerem, který následně tuto teorii a celý Gennepův 

model přechodových rituálů použil na popis rituálů ve kmeni Ndembu, ale také mimo 

jiné například na nám bližší éru hippies. 

 Thomassen ve svém díle poukazuje na tři dimenze v rámci předmětů liminality a 

tři dimenze v návaznosti na její časovou stránku. Vysvětluje, že pokud bereme 

liminalitu jako něco napůl cesty (v originále používá Turner těžko přeložitelné spojení 

„betwixt and between“) může se tato situace týkat jednotlivých jedinců, sociálních 

skupin anebo dokonce celých společností či civilizací. Liminalita z časového hlediska 

pak může označovat určitý moment či jednu událost, delší časové období, do kterého 

mohou spadat i měsíce a roky anebo celé epochy [Thomassen 2014: 89-90]. Pokud 

vezmeme v úvahu například některé války, kolonizace či náboženské problémy 

(inkvizice, židovská otázka) apod., zjistíme, že liminální fáze se mohou protáhnout až 

na celá staletí.  

 Podobné dělení lze aplikovat také na prostorovou klasifikaci liminální fáze. 

Thomassen i zde nabízí tři stupně dělení, kde první kategorii představuje specifické 

místo, které je myšleno jako určitý práh či hranice (např. dveře od domu). Druhý prostor 

vymezuje jako větší zóny či plochy, do kterých řadí například letiště, kláštery či vězení. 



6 

 

Poslední kategorie pak zahrnuje celé země a potažmo i kontinenty [Thomassen 2014: 

91]. 

1.2.1. Liminální bytost 

 Turner se podrobně zaměřil na rysy takzvané liminální bytosti (v některých 

překladech se setkáme s termínem liminární). Liminální bytost je tedy jedinec, který se 

v danou chvíli nachází v liminálním období. Nejčastěji jsou označováni jako novicové, 

zasvěcenci, ale v některých společnostech jsou také považováni za neviditelné či 

nečisté. Podle Turnera liminální bytosti „(…) nejsou ani tady ani tam, nacházejí se mezi 

postaveními určenými a uspořádanými zákony, zvyklostmi, konvencemi a obřady.“ 

[Turner 2004: 96]. Tito jedinci se tak vyskytují mimo normální klasifikaci a také mimo 

strukturu. Turner je staví do opozice proti profánnímu světu a označuje liminalitu za 

formu anti-struktury. Liminální bytost je tak brána za neviditelnou v některých 

společnostech ve fyzickém slova smyslu, avšak v ostatních případech je tato 

neviditelnost myšlena spíše strukturálně. Lidé jako společnost jsou učeni určité sociální 

klasifikaci a jsou na ni zvyklí, což je také jeden z důvodů, proč jsou liminální bytosti, 

které jsou takto vytrženy ze struktury, spojovány se symboly smrti, temnoty, nečistoty, 

neviditelnosti či bisexuality. Takový jedinec však není například pouze sám nečistý, ale 

v některých společnostech se věří, že může znečistit i ostatní. Proto jsou takové osoby 

často odděleny od společnosti nejen strukturálně, ale také prostorově. Novici jsou tak 

skrýváni pod různé masky či přesouváni na tajná a exkludovaná místa [Turner 1967: 47-

49].  

 Jelikož liminální bytosti jsou vytrženy ze struktury a nachází se na pomezí, tedy 

nejsou například ani mrtví ani živí, ani děti ani dospělí, ani svobodní ani ženatí/vdaní, 

ztrácí nejen své postavení (svůj stav) ale také majetek. Nic jim tedy nepatří, smazávají 

se rozdíly mezi jednotlivými novici ať už v podobě bohatství, postavení či moci. 

Výsledkem tak je, že nejsou navzájem rozlišitelní, nemají nic, co by je vyzdvihovalo 

nad ostatní a naopak. V rámci skupiny, která prochází liminální fází, dochází proto 

k rozpuštění hierarchie a panuje v ní naprostá rovnost. Pouze ke svému instruktorovi či 

jiné osobě, která má nad danou skupinou autoritu, jsou jedinci v submisivním vztahu 

[Turner 1967: 47-51]. 

 Turner se ve své práci také zaměřuje na některé aspekty liminality, které jsem 

zde již také zmínila, ale jež nejsou pro zkoumání přechodových rituálů v komplexních 



7 

 

společnostech příliš použitelné. V návaznosti mimo jiné na Ndembuské rituály detailně 

popisuje takzvané „sacra“. Do tohoto označení spadají různé symboly v podobě masek, 

karikatur, představ liminálních bytostí jako napůl zvířete a napůl člověka, čímž jsou 

ještě více odlučováni od zbytku společnosti [Turner 1967: 50-52].  

1.2.2. Communitas 

 Jak jsem se již zmínila dříve, během liminální fáze rituálu dochází ke vzniku 

skupin liminálních osob (samozřejmě za předpokladu, že rituálem neprochází osoba 

sama), které mají odlišnou charakteristiku od skupin lidí, jež se jinak vytvářejí v rámci 

struktury společnosti. Tento jev nazval Turner latinským slovem communitas, což 

představuje nestrukturovanou skupinu či společenství navzájem si rovných jedinců. Nad 

celou skupinou pak stojí jeden člověk (potažmo tuto funkci může zastupovat i instituce), 

který představuje autoritu a zastává pozici vyšší, než ostatní. Jelikož podobně jako 

liminalita i communitas stojí prakticky v opozici proti každodenní struktuře, ztrácí její 

účastníci své postavení a původní role, avšak na druhou stranu rovnostářský charakter 

communitas přispívá k vytváření silného přátelství a pocitu sounáležitosti v rámci 

skupiny. Turner popisuje důležitost rovnocennosti a představy přechodného ponížení 

během rituálu takto: „Liminarita znamená, že vyšší postavení neexistuje bez nižšího a 

ten, kdo zastává vyšší pozici, musí zažít jaké to je být ponížený.“ [Turner 2004: 98]. 

 Pozice mimo strukturu a rovnost účastníků také podporuje nespoutaný charakter 

skupiny. Communitas jsou zaměřeny na současnost, na momentální prožitky a na vznik 

pevných svazků mezi jedinci. Tuto intenzitu prožívání Turner ukazuje například na 

skupinách hippie: „Hippiovský důraz na spontánnost, bezprostřednost a „bytí“ ukazuje 

jeden ze způsobů, jak communitas stojí v protikladu vůči struktuře.“ [Turner 2004: 

111]. 

 Právě Turnerova představa communitas je jeho kritiky nejčastěji diskutována. 

Thomassen například poukazuje na přílišnou romantizaci celé liminální fáze a také na 

vyznění jeho práce jako pobídky k vytváření communitas jako opozice proti struktuře. 

Doslova píše: „Turnerova práce může být čtena (a také čtena často byla) jako výzva 

k tomu, aby se lidé nekriticky angažovali v akcích inspirovaných communitas, 

vzdorovali společenskému řádu tím, že obrátí nebo dokonce zneužijí jeho strukturální 

požadavky (…).“
 2

 [Thomassen 2014: 83]. 
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 Pozitivní a až lákavou představu communitas podle mého názoru Turner také 

podporuje důrazem na její lidskost. Tím mám na mysli vylíčení communitas jako 

opozice sociální struktury v tom smyslu, že jsou v ní jedinci svobodni mezi sebou 

komunikovat a interagovat bez jakéhokoli zatížení svazujícími rolemi a povinnostmi 

spojenými s jejich místem ve struktuře. Communitas tak ve své podstatě kritizují 

sociální strukturu, na kterou jsou lidé zvyklí, a představují jakousi utopickou verzi 

mezilidských vztahů. Communitas tedy ztělesňují nebezpečí pro zavedenou strukturu, 

ale zároveň jsou vykreslovány jako nový model společenství, který by měl nahradit ten 

starý v nejlepším případě natrvalo. Bobby C. Alexander, americký profesor, který se 

detailně věnuje Turnerově práci, popisuje stále se opakující vytváření rituálů jako snahu 

o nalezení východiska z života v omezeních, která jsou nám nastavována právě skrze 

sociální strukturu [Alexander 1991: 19]. Pojem communitas a to, co se za ním skrývá, 

tak můžeme popsat jako jakýsi ideální stav společenství či skupiny, ke kterému ovšem 

v reálných společnostech dochází jen velmi výjimečně, spíše se určité situace Turnerově 

vymezení pouze přibližují. V Turnerově pojetí však představuje nepostradatelnou 

součást lidské společnosti a je možnou odpovědí na základní lidskou potřebu svobody. 

Thomassen však varuje, že naše humanita spočívá v každodenních strukturách, kdežto 

naopak během liminality dochází k dehumanizaci (jako příklad uvádí armádu) 

[Thomassen 2014: 83-84]. 

 Turner v rámci teorie přechodových rituálů vymezil tři typy communitas: 

existenciální či spontánní, normativní a ideologickou. Ideologická communitas se 

nejvíce přibližuje právě výše zmíněné diskuzi, kdy Turner vzal tuto kritiku o krok dále a 

namísto obrazu communitas jako utopické představy společenství zde vytváří přímo 

„utopické modely společenství založené na existenciální communitas.“ [Turner 2004: 

130]. Normativní communitas pak představuje existenciální/spontánní communitas, 

které vznikají ve chvíli, kdy je communitas uspořádána a zahrnuta do stálého sociálního 

systému z důvodu potřeby sociální kontroly. Jako příklad této communitas může složit 

třeba Řád menších bratří (jedno z odvětví františkánů). Existenciální communitas se 

projevuje důrazem na osobní upřímnost, otevřenost a pravdomluvnost a zavrhuje 

okázalost a namyšlenost. Účastníci takové communitas mají pocit, že se dokáží 

ztotožnit s ostatními, rozumět jim a brát je bez jakýchkoliv předsudků spojených s jejich 

pohlavím, společenskou třídou, rolí, statusem, reputací apod. [Turner 1974: 79]. Tedy 

pouze existenciální forma communitas je reálně mimo strukturu, trvá také kratší časový 
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úsek, jelikož rovnostářské vztahy a spontánní charakter skupiny se jen těžko udrží po 

delší dobu. Tyto communitas tak jsou, pokud postupně nepřejdou do strukturované 

podoby (tedy normativní communitas), odsouzeny k brzkému zániku [Turner 2004: 

130]. 

1.3. Liminoid 

 V reakci na nedostatečné zakotvení teorie liminality v rámci komplexních 

společností a pravděpodobně také v reakci na kritiku své práce vytvořil Turner pojem 

liminoid, který měl sloužit pro popsání liminality v moderní době. Pojem liminoid 

vznikl přidáním přípony –oid, znamená tedy „liminal like“, podobný liminalitě. 

Fenomén liminoidu tak můžeme podle Turnera pozorovat v moderních průmyslových 

společnostech (potažmo v post-průmyslových), kde existuje jasné vymezení mezi prací 

a volným časem. Práce a volný čas spolu interagují, doplňují se. Bez práce by nemohl 

být volný čas, ten tudíž představuje jakousi odměnu za pracování. Volný čas tak spadá 

do Turnerovy kategorie „betwixt and between“ neboli mezimezí, jelikož ho můžeme 

brát například jako prostor (čekání) mezi dvěma pracovními bloky. V kmenových 

společnostech toto rozdělení velmi často nenajdeme, ani během rituálů ne. "(…) práce a 

hra stejnou měrou tvořily část rituálu, pomocí něhož muži hledali spojení s duchy 

předků. Náboženské festivaly obsahovaly jak práci, tak i hru.“
3
 [Dumazedier in Turner 

1974: 67]. 

 Jak již jsem se jednou zmínila, pojem liminoid tedy obecně zahrnuje náš volný 

čas. To není však jediný aspekt, kterým se liší od původního pojmu liminalita. Zatímco 

v liminální fázi je důraz kladen na anonymitu, rovnost a vytváření communitas, 

v liminoidu (který představují oblasti jako je umění, literatura či dokonce věda) je tlak 

vyvíjen spíše na jedince a jeho individualitu, inovativnost, kreativitu a unikátnost 

[Turner 1974: 83]  

Dalším rozdílem mezi pojmem liminalita a liminoid je to, že liminální jev má 

tendenci převládat v kmenových či agrárních společnostech, které mají takzvanou 

mechanickou solidaritu (Durkheimův termín), což je jakási kolektivní povaha 

společnosti, která příliš nepodporuje individualitu a je zaměřena na dosažení 

skupinových cílů. Tyto společnosti jsou spíše menší, orientované na jasnou dělbu práce 

a dominuje jim status. Liminoidní jev se naopak objevuje ve společnostech s organickou 

solidaritou, které jsou definovány spíše smluvními vztahy. Liminální fenomén také bývá 
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více kolektivní a zaměřuje se převážně na biologické, sociální a strukturální aspekty 

společnosti. Liminoid sice může také představovat kolektivní jev, avšak většinu času 

převládá jeho individuální povaha. Liminoidní žánry však často mívají takzvaný 

skupinový efekt. Liminoid také není cyklický, kdežto, jak jsem již zmínila dříve, 

liminalita je často spojována například s ročními obdobími nebo počasím [Turner 1974: 

84-85]. 

Pokud je přítomen, je fenomén liminality přítomen prakticky ve všech aspektech 

společnosti, ovlivňuje ekonomiku, politiku a další sociální procesy. Na druhé straně 

liminoid je vytvářen mimo tyto procesy, existuje spíše jako doplněk. Turner připouští, 

že oba tyto jevy existují v moderních společnostech současně, avšak již jim nepřisuzuje 

celospolečenský charakter. Liminoid omezuje na umění, sport, hru atd. a liminalitu 

umisťuje do prostředí různých sekt a kostelů. S tím bych úplně nesouhlasila, jelikož si 

myslím, že v dnešní době stále najdeme mnoho liminálních situací, které by se za 

celospolečenské označit daly (válka, uprchlíci apod.). O fenoménu liminoidu by se však 

každopádně dalo říci, že je jaksi volnější než liminalita, představuje naši volbu (často 

také komoditu), ne však povinnost. „Člověk pracuje v liminalitě, avšak hraje si 

s liminoidem.“
4
 [Turner 1974: 86]. 

1.4. Kritika Victora Turnera 

 Část debaty, která se vytvořila okolo díla Victora Turnera, jsem již zmínila při 

popisování pojmu communitas. V tomto případě šlo tedy o kritiku communitas jako 

utopické představy, která vybízí jedince k bouření se proti zavedené struktuře 

společnosti. To však není jediný bod, ve kterém se někteří autoři s Turnerem rozcházejí. 

 První případ, který bych chtěla zmínit, není avšak ani tak kritika Turnera, jelikož 

se jedná o článek z roku 2016, jako spíše jakási snaha o modernizaci jeho teorie a to 

v návaznosti na zkoumání současných pracovních kariér. Jde tedy o něco podobného, o 

co se pokouším já, avšak autoři článku se nesnaží najít příčinu, spíše ukazují v jakých 

směrech je v moderních společnostech fenomén liminality jiný, než jak ho popsal 

Turner. Mimo jiné autoři tvrdí, že původní charakteristika Turnera, co se týče například 

ztráty rolí jedinců během liminality či její časové parametry, doslova limituje 

„konceptuální potenciál konstruktu liminality“
5 

[Ibarra 2016: 49]. Využiji tedy jimi 

vytvořené tabulky, abych mohla ilustrovat možný pohled na moderní pojetí Turnerovy 

teorie. 



11 

 

Tabulka 1: Současné rozšíření liminality 

Turnerova klasická konceptualizace Současné rozšíření 

Současné odložení role a identity Nepropojené nebo postupné odložení role a 

identity 

Konečná, uzavřená časový úsek Otevřený, prodloužený časový úsek 

Velmi institucionalizovaný rituál vedený staršími; 

zabudovaná communitas spolu-liminárů 

Samostatně řízený proces, samovolně vytvořené 

communitas 

Sociálně legitimní příběh Nedokončený a/nebo kulturně problematický 

příběh; vznik nových skriptů 

Povinná povaha: liminár nemá jinou možnost, než 

projít liminalitou 

Dobrovolná povaha: liminár se může rozhodnout 

začít liminalitu 

Výsledek je vždy jistý. Pouze jeden výsledek je 

možný: Jedinec převezme další status v 

„přirozeném řádu.“ 

Výsledek může být nejistý. Více výsledků je 

možných: progresivní změna, regresivní změna 

nebo nevyřešená nehybnost. 

Originální znění a podoba tabulky je v přílohách; zdroj: [Ibarra 2016: 50] 

 Nebudu zde projednávat jednotlivé body této tabulky a celého článku, avšak 

podle mého názoru se autoři snaží vypustit tuto teorii z její „konzervativní formy“ a 

sama jsem při svém výzkumu na některé z těchto bodů, které uvádí zde v tabulce, 

narazila. Každá z těchto modifikací teorie liminality je v článku dopodrobna 

rozpracována, konečná myšlenka je však jasná: liminalita v moderních společnostech 

přechází z „velmi institucionalizované zkušenosti“ na „nedostatečně 

institucionalizovanou zkušenost“ [Ibarra 2016: 50]. 

 Nyní bych se však přesunula již k reálné kritice Turnerovy teorie, kterou se 

zabývá například Donald Weber, jenž se zaměřuje mimo jiné i na práci dalšího 

Turnerova kritika, Renata Rosalda, a také na pojem „border“, tedy hranice, jakožto 

výrazu, který by měl nahradit méně jasný pojem liminalita.  

Jako jeden z největších problémů Turnerova pojetí liminality a liminárů 

(liminálních bytostí) vidí Weber jeho neschopnost vypořádat se s takzvanými 

okrajovými osobami (v originále „marginals“, dnes také „border figures“), které se 

odmítají zapojit do rituálního konsensu. Mezi tyto osoby mohou patřit například 

migranti, Američané druhé generace, osoby smíšeného etnického původu apod. Tyto 

okrajové osoby tak vzdorují začlenění, nechtějí být součástí communitas a zapojovat se 
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do jejich rovnostářského systému. Tímto bodem se mimo jiné zabývá také Rosaldo, 

který patří mezi takzvané hraniční antropology („border anthropology“). Rosaldo 

Turnerovi především vytýká, že příliš zjednodušuje pohled na složitý soubor lidských 

vztahů a dramat [Weber 1995: 529-531]. 

 Donald Weber vysvětluje tyto kritiky velmi povedeně na příkladu, který 

využíval i sám Turner a kterým jsou dvě postavy ze známé Shakespearovy hry Bouře. 

Hlavní postava, Prospero, představuje (v Tunerových vlastních slovech) „pána 

liminality“. Prospero je zobrazován jako člověk mezi dvěma zeměmi, dvěma kulturami, 

tedy jako liminální postava. Na druhou stranu Kaliban (ostrovní obluda, která mu 

slouží) představuje právě okrajovou či hraniční osobu (tedy „border figure“, 

„marginal“). „(…) on je hybridní postava, hraniční osoba, která si nárokuje politické a 

imaginativní posílení tím, že se chopí jazyka dominantní kutury.“
6 

[Weber 1995: 531]. 

Rosaldo i Weber jakožto kulturní antropologové tedy vyčítají Turnerovi jeho zaměření 

čistě na principy sociální struktury, přičemž nebere v úvahu kulturní aspekty problému, 

lidské procesy a dokonce i politické aspekty liminality. Rosaldo například poukazuje na 

to, že existuje jakési politické soupeření právě mezi okrajovými osobami a communitas 

[Weber 1995: 531-532]. 

 Avšak ani koncept liminoidu jakožto pojetí liminality v moderních 

společnostech neušel kritice. Thomassen, o kterém jsem se již zmiňovala mimo jiné ve 

spojitosti s kritikou fenoménu communitas, například poukazuje na to, že vytvořením 

pojmu liminoid Turner naprosto vyloučil jeden z hlavních aspektů liminality a tím je 

nebezpečí. Návštěva kina či divadla postrádá to nebezpečí, které jinak plyne ze vstupu 

do liminální fáze. Součástí liminality je ničení norem, rolí, statusů, přičemž pozdější 

fází přechodového rituálu je jejich následné znovuzískání. Tento aspekt v pojetí 

liminoidu naprosto vymizel [Thomassen 2014: 83-84]. 

Thomassen dále poukazuje na to, že liminoidní jev je čistě naší volbou, 

neobsahuje tedy žádnou změnu statusu či osobní krizi, která je spojována s liminalitou a 

přechodovým rituálem obecně. Liminoid, píše Thomassen, je pauza (únik) od normality, 

nepředstavuje to tedy žádný přechod. Liminoid také postrádá jakýkoliv politický (a 

prakticky i sociologický) aspekt a zabývá se čistě kulturou, i když tyto složky jsou 

v moderních, komplexních společnostech, pro které byl pojem liminoid vytvořen, 

samozřejmě velmi důležité [Thomassen 2014: 84-85]. 
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 Thomassen však kritiku Turnera bere o krok dál a dokonce vytváří svůj vlastní 

pojem – limivoid (zakouší prázdnotu). Tento pojem se dá použít na dnešní oblibu 

adrenalinových/extrémních sportů a zábav. Autor zmiňuje například bungee jumping, 

který popisuje jako: „(…) pobízení zkušeností blízkých smrti, skok do prázdna, zoufalé 

hledání zkušeností ve světě ontologických přebytků.“
7
 [Thomassen 2014: 169]. Existují 

také různé adrenalinové zkoušky či dokonce i rituály (například pro mladistvé, zvyšují 

si tím svou prestiž). Thomassen popisuje mimo jiné takzvané voladores v Mexiku, což 

jsou lidé, kteří jsou přivázáni hlavou dolů k vysokému stožáru, kolem kterého pak 

„lítají“. Lidé tak zakouší pocit nebezpečí, skok do prázdna, pocity pádu či letu a 

„zkušenost blízkou smrti“, než se vrátí zpět do normality [Thomassen 2014: 175-176]. 

Další problém vidí autor v nejasném rozlišování mezi tradičním a moderním 

typem symbolických systémů a také v zjednodušování jejich rozdělení, kdy Turner 

jasně rozděluje tyto systémy na ty před a po Průmyslové revoluci. Přesto však 

v některém ze svých děl uvádí, že moderní období vznikalo v 16. století (což je dlouho 

před Průmyslovou revolucí) s rozvojem knihtisku, moderního divadla apod. 

[Thomassen 2014: 84].  

Dalším autorem, který se velmi detailně zabýval zkoumáním Turnerovy teorie, 

je také již zmíněný Bobby C. Alexander. Alexander vytvořil celou studii, zahrnující 

nejen diskuzi k teorii přechodových rituálů, ale její součástí jsou také jednotlivé 

případové studie, na kterých se dá tato teorie popsat. Tato studie (především tedy její 

první část) se snaží najít místa, kde Turnerova teorie laicky řečeno pokulhává, a pokouší 

se vytvořit způsoby, kterými by se mohla zlepšit její použitelnost. Jeden z hlavních 

problémů vidí autor již v samotné Turnerově definici rituálu. Ten ho popsal jako: 

„předepsané formální chování pro příležitosti neodkázané na technickou rutinu; 

odkazuje na víru v neviditelné bytosti či síly pokládané za první a poslední příčiny 

všech účinků.“
8
 [Turner in Alexander 1991: 13]. Problémem však je, že tato definice 

nezahrnuje možnost rituálu, tedy chování, které nikterak nesouvisí s žádnými 

nadpřirozenými silami a nepokládá je za zdroj rituálních změn. Dále také kritizuje 

Turnerovu generalizaci rituálu jako vždy zformalizovaného. Tímto tedy nedává prostor 

žádné spontánnosti či improvizaci. Autor tedy jako první navrhuje, že by měla být 

pozměněna samotná definice rituálu, aby mohla být aplikovatelná na veškeré situace. 
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V tomto ohledu však neposkytuje sám svou vlastní definici, spíše popisuje, co vše by 

měla zahrnovat [Alexander 1991: 13-20].   

1.5. Moderní přechodové rituály 

 Jak již jsem se zmínila v úvodu této práce, existují další studie, jež se zabývají 

tématem fenoménu, který bych označila jako „moderní přechodové rituály“, tedy ty, o 

kterých Turner ani jeho současníci nepojednávali. Většina těchto prací se teorii 

přechodových rituálů a liminality ve své studii věnuje jako jednomu z více témat, není 

to většinou zaměření hlavní. Avšak těmto autorům jde pouze o popsání jejich 

zkoumaného fenoménu jako přechodového rituálu, potažmo dokázání, že jím opravdu 

je. Málokdy hledají nějaké odchylky od původní teorie a téměř nikdy se nesnaží 

dopátrat příčinám těchto rozdílných aspektů a pohledů na věc.  

 Co se týče kategorie moderních přechodových rituálů, tak do ní podle mého 

názoru patří povětšinou fenomény, rituály či akce spojené s mobilitou. Mobilita je 

v posledních letech velmi probírané téma a výzkumů na toto téma je možné najít 

poměrně mnoho. Já se však zaměřím pouze na pár z nich a to ve snaze přiblížit další 

možné fenomény, na které by se daly uplatnit výsledky mé bakalářské práce. 

 Jako první bych ráda poukázala na nejen mezi antropology velmi známou knihu 

Au-pair od Zuzany Búrikové a Daniela Millera, která se sice fenoménem au-pair zabývá 

velmi zeširoka a zahrnuje v sobě mnoho teorií a konceptů, avšak i přesto věnují část 

svého díla tématu přechodových rituálů. Autoři na základě dat sesbíraných během svého 

výzkumu potvrdili možnost nahlížení na au-pair jako na formu přechodového rituálu, 

kdy sami účastníci těchto pobytů popisovali zkušenost jako zkoušku či jakousi cestu 

k dospělosti a osobnímu růstu. „Podle nás většině chování au-pair (…) lze lépe 

porozumět, chápeme-li toto jejich období v Londýně jako rite de passage, který je 

vystavuje dualitě krátkodobých svobod v protikladu k dlouhodobým závazkům, jež jsou 

běžné v moderním životě.“ [Búriková 2013: 193-194].   

 Dalším fenoménem, který bych zařadila mezi moderní přechodové rituály, je 

něco, co bych označila jako putování. Ať už se jedná o poutníky, cestovatele 

s baťůžkem, stopaře či jiný druh cestování, můžeme o jejich putování mluvit jako o 

liminální fázi. O tématu poutníků píše například Tommi Mendel, který mimo jiné o 

tomto fenoménu natočil i několik dokumentů. Ve své studii Foot-Pilgrims and 
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Backpackers (2010) se dostává právě i k otázce přechodových rituálů a doslova píše: „V 

tomto kontextu můžeme chápat výlet poutníků a cestovatelů s baťůžky jako ideální 

způsob, jak uniknout denní rutině a sociálnímu tlaku, za účelem hledání jiného způsobu 

života.“
9
 [Mendel 2014: 312]. Turner se ve své práci také zmiňuje o poutnících jako o 

příkladu přechodových rituálů, avšak tuto tématiku rozebírá čistě z pohledu nábožensky 

motivovaných poutí, kdežto v dnešní době stále více nabývají na popularitě (převážně u 

mladých lidí) právě tyto levné a svobodu dodávající formy cestování, které jsou však 

oproštěny od jakýchkoli náboženských aspektů.  

 Mezi další podobné fenomény můžeme řadit například poměrně novější program 

Work and Travel, zapojení se do dobrovolnické činnosti ať už na vlastní pěst nebo skrze 

organizace k tomu vytvořené (např. AIESEC) či účast na takzvaných workcampech, o 

nichž jako o liminální fázi rituálu například pojednává studentka Univerzity Karlovy 

Tereza Sedláčková ve své bakalářské práci [Sedláčková 2015].  
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2. METODOLOGIE 

2.1. Představení výzkumu 

 V této části práce bych se nejdříve ráda zaměřila na krátké představení výzkumu 

a jeho výzkumných otázek a následně bych podrobněji rozebrala výzkumné metody, 

které jsem použila. Tato kapitola bude uzavřena zamyšlením nad výzkumem, jeho 

objektivitou a aplikovatelností. 

 Výzkum probíhal po dobu pěti měsíců a to od ledna do června roku 2017, tedy 

během letního semestru (v terminologii litevského školství se toto období rovná 

semestru jarnímu). Jak jsem již zmínila, výzkum probíhal v rámci mého výjezdu skrze 

program Erasmus+ do Litvy, přesněji řečeno do města Kaunas, kde jsem studovala na 

KTU (Kaunas University of Technology) v rámci Fakulty sociálních věd, umění a 

humanitních věd (Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities). Výzkum tedy mohl 

probíhat jak během školy a během akcí školou a ESN (Erasmus Student Network) 

pořádaných, tak i během volného času, jelikož jsem zároveň byla ubytována na kolejích, 

na kterých žila také většina ostatních Erasmus studentů. 

 Hlavní výzkumnou otázku, tedy jak a proč se liší liminální část přechodových 

rituálů v moderních společnostech od toho, jak ji pospal Victor Turner, jsem sice mohla 

stanovit již před odjezdem na Erasmus, avšak upřesnění dalších otázek se poté odvíjelo 

až od dat, které jsem byla schopna nashromáždit v první části pobytu. Teprve po 

několika měsících pozorování a analýze terénního deníku jsem byla schopna jako své 

hlavní téma (nebo spíše hlavní příčinu) určit fenomén globalizace, od čehož se následně 

i odvíjel průběh rozhovorů a formulace jednotlivých otázek. 

2.2. Metody výzkumu 

 Svůj výzkum jsem mohla pojmout jako etnografický, jelikož jsem zkoumala 

celou skupinu osob a zároveň jsem měla přístup do terénu po delší dobu a také v rámci 

každodenních situací a interakcí. Jednou ze specifikací terénního výzkumu je podle 

Martina Soukupa fakt, že je v tu chvíli výzkumník sám sobě týmem. Tedy záleží na 

něm, zdali má na provádění výzkumu dostatečné jazykové schopnosti, pozorovací talent 

či dovednost najít během celodenního pozorování „to podstatné“. „Jinými slovy, musí 

se rozhodovat, čemu dá přednost a co ponechá stranou zájmu. Úspěšná antropologická 
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práce tedy nezbytně vyžaduje určitou dávku pozorovacího talentu, díky němuž 

výzkumník dokáže identifikovat důležité sociální a kulturní jevy a procesy ve zkoumané 

komunitě.“ [Soukup 2014: 80]. 

 V rámci svého výzkum jsem využila metodu zúčastněného pozorování, jelikož, 

jak jsem se již zmínila, jsem byla součástí skupiny Erasmus studentů na KTU a měla 

jsem k nim tudíž neomezený přístup. V rámci kolejí jsme také všichni bydleli na 

pokojích po dvou osobách, je tedy možné říci, že jsem byla s někým z „Erasmáků“ 

(tento termín budu nadále používat pro označení studentů, kteří studovali v Kaunasu 

v rámci programu Erasmus+ ve stejnou dobu jako já) v kontaktu prakticky neustále. 

Data jsem poté získávala ze svých osobních terénních poznámek a také pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. V rámci rozhovorů si pouze jeden respondent vyžádal 

vytvoření přezdívky při přepisování záznamu. Avšak při citování z terénního deníku 

budou v rámci zachování anonymity zúčastněných osob všechna jména změněna. 

 Celkem jsem během výzkumu provedla devět rozhovorů (délka rozhovorů se 

pohybovala mezi 30 a 105 minutami) a to s respondenty z různých zemí, různého 

pohlaví a s různým studijním zaměřením. Krátké představení respondentů je možno 

nalézt v příloze na konci této práce. Respondentů bylo celkem devět, tři muži a šest žen. 

Národnostní rozložení pak je následovné: dvě osoby z České republiky, jedna ze 

Slovenska, jedna z Francie, dvě z Litvy, dvě z Chorvatska a jedna z Turecka. 

Respondenti byli vybíráni z okruhu studentů, se kterými jsem měla blízký vztah, jelikož 

jsem věděla, že nebudou mít problém si se mnou povídat i o tématech osobnějšího 

charakteru. Pouze sedm respondentů však v tu chvíli se mnou absolvovalo Erasmus, dva 

respondenti (Litevci) již své studium v rámci tohoto programu měli za sebou. Vybrala 

jsem si je právě z tohoto důvodu, jelikož jsem tak mohla získat náhled na jejich pobyt a 

zkušenosti, které během něj nasbírali, s odstupem. Dále bylo také možné se jich 

vyptávat i na život po Erasmu, čímž jsem si mohla doplnit data, která jsem od ostatních 

respondentů získat nemohla. Jedna z těchto respondentů, Greta, byla zároveň součástí 

skupiny ESN (Erasmus Student Network), kteří měli Erasmáky na starost jako takzvaní 

mentoři a také pro ně připravovali veškeré oficiální akce.  

Z tohoto důvod však nebyly všechny rozhovory stejně strukturované. Na začátku 

každého rozhovoru jsem požádala respondenta o to, aby se představil a něco mi pověděl 

o sobě a o svém životě. Dále pak rozhovor probíhal v rámci okruhů, které však neměly 
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pevně stanovené otázky. Mezi tyto okruhy patřil například kontakt s domovem, 

zkušenosti s Erasmus skupinou či názory na život v Litvě. Jelikož jsme rozhovory dělala 

až ke konci svého pobytu, věděla jsem již, že hlavní příčinou obměny liminality, kterou 

budu zkoumat, je globalizace, mohla jsem tedy rozhovory této vědomosti přizpůsobit.  

Jedním z důvodů, proč jsem také volila polostrukturovaný rozhovor, byl fakt, že 

vzhledem k různosti národností respondentů musely rozhovory probíhat v angličtině a 

pro respondenty tak bylo těžší se vyjádřit, nežli by tomu bylo při použití jejich rodného 

jazyka. Z tohoto důvodu jsem také do výzkumu zapojila hned dvě Češky a jednoho 

Slováka, jelikož jsem věděla, že pro ně tyto rozhovory budou jednodušší a budou mi 

schopni předat více informací bez jakékoli frustrace z jazykové bariéry. 

Mé každodenní zapojení do života Erasmáků a také do kolejního života se 

ukázalo jako velmi důležité i během rozhovorů. První výhodou bylo, že jsem byla 

obeznámena prakticky se všemi událostmi a aktivitami a tak, pokud na ně někdo 

odkazoval během rozhovorů (samozřejmě pouze pokud tyto události byly použity jako 

příklad či ilustrace něčeho, ne při jejich samotném popisu z pohledu respondenta), 

nemusel mi nejdříve zdlouhavě vysvětlovat, co se kdy a kde stalo a také to navazovalo 

větší pocit přátelství a blízkosti mezi výzkumníkem a respondentem. Důležitým 

následkem mého zúčastnění v terénu byla také moje obeznámenost s jazykovým 

vyjadřováním Erasmáků, kdy během semestru samozřejmě vznikaly specifické výrazy 

pro různé věci, aktivity či chování. Někdo mimo komunitu Erasmáků by tak měl 

problémy s pochopením některých výroků. 

 Během pořizování rozhovorů jsem se nesetkala s žádnou neochotou či odporem 

ze strany respondentů. Všechny osoby, které jsem o rozhovor požádala, s jeho 

uskutečněním bez zaváhání souhlasily a naopak většina z nich i projevila další zájem o 

celý výzkum, jeho téma a průběh. Všichni respondenti byli před rozhovorem 

obeznámeni s tématem výzkumu. Dále jsem je také požádala o souhlas s nahráváním 

rozhovorů a jejich následným využitím pro účely mého výzkumu. Respondentům jsem 

dala možnost si vybrat, zdali mohu používat jejich křestní jméno či jim mám přidělit 

přezdívku. Pouze jeden respondent se rozhodl zůstat v anonymitě. 

 Metoda, kterou jsem ve svém výzkumu použila pro zpracování získaných dat, se 

jmenuje kategoricky-obsahová analýza. Pro tuto analýzu jsem se rozhodla při studiu 
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materiálů k přechodovým rituálům a to přesněji při čtení studie profesora Alejandra 

Iborra, který tuto metodu používá pro zkoumání změn po proběhnutí přechodového 

rituálu [Iborra in Watzlawik 2017: 39-52]. Tuto metodu detailněji popsala ve své knize 

například Amia Lieblich a spol. Analýza spočívá v tom, že si výzkumník vytvoří 

kategorie tématu, kterým se zabývá a pomocí těchto kategorií si poté rozdělí svá data. 

V praxi jde tedy o to, že hledá v rozhovorech (potažmo terénních zápiscích) části, ve 

kterých se respondent zmiňuje o některé z těchto obsahových kategorií. Specifičnost 

kategorií je pak subjektivním rozhodnutím výzkumníka, může tedy do jedné skupiny 

zařadit části dat, která se zmiňují o konkrétní události, avšak také může vytvořit 

kategorii, do které budou spadat například jakékoli zmínky o politické situaci Litvy 

[Lieblich 1998: 13]. 

2.3. Reflexe výzkumníka 

 Reflexivita v rámci výzkumu je jedním z velmi důležitých aspektů. Jde o 

„zaujímání pozic či odstupu, vědomí vlastní role, artikulace situovanosti a perspektivy a 

interpretativní povaha všech sociálních vztahů.“ [Stöckelová 2013: 19]. 

 Díky mému přímému zapojení do zkoumané skupiny jsem se vyhnula jednomu 

ze základních problémů, který výzkumníci v terénu zažívají, a tím je přijetí osoby 

výzkumníka jednotlivými členy zkoumané komunity. Tento problém jsem vzhledem ke 

svému statusu studenta Erasmu řešit nemusela. Byla jsem pro Erasmáky včetně osob, 

které se následně staly i mými respondenty, v první řadě kamarádka a spoluúčastník 

pobytu a až v druhé řadě výzkumník. Většina z nich si mě dokonce s rolí výzkumníka 

neztotožnila vůbec, ačkoli o mém výzkumu byli informováni. Pro ně jsem byla prostě 

jen člověk, se kterým trávili v průběhu pěti měsíců většinu svého času. 

 Avšak s takto intenzivním zapojení do komunity na druhou stranu vyvstává 

otázka objektivity výzkumníka. Byl to pro mě stejně jako pro všechny Erasmáky, které 

jsem v Litvě poznala, první účast v tomto programu a tak jsem prožívala naprosto to 

samé, co oni a se stejnou intenzitou. Bylo tedy občas těžké se například vrátit po dni 

zpátky na kolej a snažit se napsat svůj terénní deník jako něco jiného než jen explozi 

pocitů a dát všem událostem určitý prostor a nesoustředit se pouze na jednu. Snažila 

jsem se tedy vědomě o objektivitu, avšak nemohu zaručit, že jsem vždy byla úspěšná. 

Objektivitu, co se týče nahlížení na již získaná data, jsem se pokusila zajistit 

dostatečným časovým odstupem od samotného výzkumu Analýzu rozhovorů a 
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terénního deníku jsem tak prováděla až po návratu a s asi dvouměsíčním časovým 

odstupem. Tato pauza se mi projevila jako pozitivní, jelikož již při přepisu rozhovorů, 

který proběhl také až po návratu z Litvy, jsem na jeho obsah nahlížela úplně jinak, než 

v době jejich nahrávání a i mé vnitřní reakce na některé výroky a prohlášení 

respondentů se odlišovaly od toho, co jsem si pamatovala. 

 Co se týče mého výběru respondentů, jak již jsem se jednou zmínila, snažila 

jsem se zapojit osoby obou pohlaví, různých kultur a také studijních oborů, což je velmi 

důležité. Nechtěla jsem používat jako respondenty studenty sociologie či antropologie, 

jelikož to by mohlo ovlivnit finální výsledky a tak jediný člověk, který byl alespoň 

trochu obeznámen s výzkumnými metodami a sociologickými či antropologickými 

teoriemi byla respondentka Alexandra, která dříve studovala religionistiku. Najít 

respondenty z jiných studijních oborů pro mě nebylo příliš těžké, jelikož univerzita, na 

které jsem studovala, je označována jako technologická a tak velká část studentů 

studovala obory spojené s inženýrstvím, matematikou či chemií.  

 Dalším faktorem, který by mohl ovlivnit můj výzkum, byly rozdílné jazykové 

znalosti jednotlivých respondentů, avšak se třemi z nich (Češky a Slovák) probíhal 

rozhovor v jejich rodných jazycích a ostatní respondenti měli angličtinu na velmi dobré 

úrovni. Jediný člověk, který měl problém se v odpovědích vyjadřovat, byl Francouz 

Pawel, jehož angličtina nebyla, co se týče slovní zásoby, dostatečná, což by mohlo 

ovlivnit reliabilitu jeho rozhovoru. Avšak jak jsem se již popisovala dříve, tyto 

rozhovory jsem dělala s blízkými přáteli (9 respondentů z přibližně 200 Erasmáků), 

takže nikomu z nich nevadilo se v rozhovoru zastavit a hledat to správné slovo, nevadilo 

jim přiznat, že je to slovíčko v angličtině nenapadá. Chtěli mi s mým výzkumem 

pomoci, takže se mi například nestalo, že by některý z nich na nějakou odpověď řekl, že 

neví a nesnažil se nad ní dále zamyslet. 

 Dalším potenciálním problémem by mohl být fakt, že od lidí, se kterými jsem 

dělala rozhovory v Litvě, mi chybí vyjádření jejich myšlenek a zkušeností po tom, co se 

vrátili domů. Tento problém jsem však předvídala již během svého pobytu v Kaunasu a 

byl to také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla zapojit do výzkumu dva respondenty, 

kteří se již ze svého studijního pobytu vrátili. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Téma globalizace 

To není jako jen o tom, že ty někam jedeš a jsi schopný se někde sám uživit a tak, ale že 

dneska jak se jede takové to multikulturní a jak je to špatné, tak prostě podle mě je to 

důležité potkávat lid, kteří nejsou z tvé země, protože zjistíš, že jsou úplně stejní jako ty a 

mají stejné problémy, možná řeší trochu jiná náboženství, ale jinak jsou úplně stejní. 

Možná vaří blbě, možná nevaří, možná to jídlo smrdí. Ale podle mě teď je to důležitější, 

než to kdy bylo dříve. (…) se současnou situací ve světě, s globalizací. (Alexandra) 

Globalizace je pojem, pod kterým si každý z nás představí něco trochu 

odlišného. I celkový náhled na tento fenomén je často diametrálně rozdílný. Pro některé 

představuje negativní následek rozmachu západních kultur, zánik unikátnosti 

jednotlivých společností v důsledku amerikanizace, uniformizaci světa a dezintegraci 

tradic a lokálních kultur. Na druhou stranu v jiné části lidí vyvolává pojem globalizace 

naopak pozitivní pocit. Tento fenomén pro ně zjednodušeně symbolizuje budoucnost a 

lepší či jednodušší život. Ať už se jedná o rozvoj technologií, otevírání hranic mezi 

státy, světový trh či volný obchod, globalizace vytváří snadnější, avšak mnohem 

soutěživější formu života, který je silně zaměřený na konzumenství. „Globalizace je 

zobrazována jednou jako hrozba katastrofálního směru vývoje současného světa, 

podruhé zase jako šance pokroku, rozvoje, prosperity, ekonomického růstu, 

technologické inovace, šíření demokracie, spolupráce všech lidí a kultur, kulturního 

obohacení a multikulturní pestrosti anebo rozšiřování svobody autonomních voleb.“ 

[Suša 2010: 19-20]. 

 Jak již může napovědět i přechozí citace, fenomén globalizace se pojí 

s nepřebernou řadou dalších pojmů a globalizace jako taková zároveň ovlivňuje většinu 

aspektů našeho života. V tom také tkví problém, na který narazí každý, kdo se zajímá o 

globalizaci. Tím je obtížnost vytvořit obecně uznávanou definici či teoretický pohled na 

tento fenomén. Na jedné straně stojí dichotomie globalizace jako pozitivního či 

negativního procesu, na straně druhé pak možnost studování globalizace ze strany 

kultury, ekonomie, technologie, politiky apod. (nehledě na to, že ji také můžeme 

zkoumat na lokální, národní či nadnárodní úrovni). Mezřický tak tvrdí: „Globalizace je 

především spontánní, neřízený proces. V jisté míře vede k vzájemné integraci některých 

společností na vyšší, právě globální úrovni. Jednoznačná definice globalizace přitom 
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však neexistuje, tak jako neexistuje její jednotná a ucelená teoretická reflexe.“ 

[Mezřický 2003: 10]. 

 Pro potřeby mé práce tak poslouží jen malá část ze všech segmentů našeho 

života, které globalizace ovlivňuje. V rámci analýzy dat jsem tedy vymezila kategorie 

globalizace, které jsou relevantní vzhledem k tématu liminality v moderních 

společnostech a o těch se zmíním podrobněji a popíšu, jak ovlivňují a pozměňují 

původní teorii liminality (tak, jak ji popsal Turner). Vyhnu se například úplně tématu 

ekonomie a z velké části i politického aspektu globalizace. Tyto procesy se sice 

programu Erasmus+ také týkají, avšak nemají tak zřetelný vliv na Erasmus jako 

přechodový rituál. 

3.2. Technologie 

 Jedním z průvodních jevů globalizace je také proces, který bychom mohli nazvat 

jako informační revoluce. Prudký rozvoj technologií a moderních přístrojů měl za 

následek také transformaci dalších sektorů společnosti jako například trhu práce, avšak 

já se v této části zaměřím čistě na základní představu rozvoje technologií a to především 

na takzvanou komputerizaci. Prudký nárůst využívání počítačů, telefonů, internetu ale i 

moderních dopravních prostředků měl za následek nejen urychlení komunikace mezi 

lidmi ale zároveň i redukci „časoprostorové vzdálenosti“ [Suša 2010: 108]. 

3.2.1. Izolace 

 První aspektem původní teorie liminality, který je ovlivněn rozvojem 

technologií, je izolace. Turner popisuje izolaci liminální bytosti jako jeden z hlavních 

bodů této fáze rituálu, ať už se jedná o zavření jedince do jeskyně, dobrovolné 

nastoupení do kláštera, kde má člověk žádný či velmi omezený kontakt s okolím nebo o 

čekání na letišti. Toto dříve velmi přísné odloučení od společnosti a původní sítě 

mezilidských komunikací se však během moderních přechodových rituálů znatelně 

uvolňuje, často dokonce vymizí úplně.  

Příliš často jsem svým rodičům nevolala, oni vždy volali mě. Moje mamka mi pořád píše. 

Jako co dnes budeš jíst, co budeš dělat? Můj táta jenom tak dvakrát týdně. Já jim volala 

možná tak desetkrát, víckrát ne. Ale oni mi volají hodně. Hlavně moje mamka, každý den. 

Ale tak pro ni je to taky poprvé, já jsem vždycky byla doma, vždycky. Taky se bavím 

s přáteli. Ne každý den, ale možná čtyřikrát za měsíc. Ale na Skypu nebo tak. Protože 

všichni si moc píšeme, mladí lidé si pořád píší. Jako já nejsem ten typ člověka, co volá 
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rodičům a přátelům každý den. Ale někdy opravdu chci slyšet jejich hlasy, protože mi 

chybí.
10

 (Gizem) 

 Takto fungovala většina Erasmáků. Všichni z mých respondentů se během 

rozhovoru zmínili, že volají pravidelně domů nebo kamarádům. Někteří častěji, jiní 

méně. Je však pravdou, že ať už byla jakákoli denní hodina, člověk se nemohl projít po 

koleji, aniž by neslyšel někoho na telefonu či na Skypu (video-hovory přes internet). 

Jedna z respondentek (Karla) se mi dokonce přiznala, že je během Erasmu s rodiči 

v kontaktu mnohem více než doma, jelikož doma bydlí v jiném městě, než zbytek 

rodiny. 

Opravdu si nepřipadám, jako kdybych byla daleko. Protože v Záhřebu je to to samé. No 

v Záhřebu si ani neskypujeme, protože, víš co, máme tu psychologii, že jsme ve stejné 

zemi. Ale nevidíme se navzájem dva měsíce.
11

 (Karla) 

Pocit izolace a odloučení od rodiny a přátel, který je typický nejen pro liminální období, 

ale také je (nebo spíše byl) obecně spojován s jakýmkoli typem cestování, zde zcela 

vymizuje. Zmenšení prostorové vzdálenosti a pocit, že vlastně nejsme tak daleko od 

domova byl ještě umocněn tím faktem, že díky možnostem moderní dopravy prakticky 

každého Erasmáka za jeho pobyt někdo přijel navštívit a stejně tak velká část z nich 

(určitě většina těch, kteří na kaunaské univerzitě strávili celý ročník) odjela někdy 

v průběhu pobytu domů. Jejich liminální období tak bylo dokonce přerušeno, když se na 

nějaký čas navrátili zpět na své původní místo ve struktuře společnosti.  

Když jsem dnes vešla do naší kuchyňky, potkala jsem tam jen Pierra, který si právě 

připravoval palačinky ke snídani. Zeptala jsem se ho, proč je na koleji tak podivné ticho. Se 

smíchem mi odpověděl: „Užívej si to, dokud můžeš. Tak za týden tu bude zase narváno. 

Máme teď u nás doma ve Francii zkouškové období, takže většina Francouzů jela domů 

složit nějakou zkoušku.“ (terénní deník) 

Dalším častým tématem, které se objevovalo v rozhovorech, byla snaha sledovat 

přes internet dění doma, v zemi původu. Tato možnost také napomáhala ve zmenšení 

pocitu odtržení od původní společnosti a kultury. Většina respondentů vypověděla, že 

pozorují zprávy doma ať už skrze webové stránky novin nebo pomocí online rádia. 

Jedna z respondentek dokonce vypověděla, že normálně doma zprávy nesleduje, ale 

během Erasmu, že se o to pokouší, jelikož má pocit, že by měla vědět, co se doma děje. 
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Kdybychom brali Erasmus jako přechodový rituál, který představuje jakýsi 

přechod k dospělosti, tak vytrácení prvku izolace a stále se zvyšující možnost kontaktu 

s okolním světem také zmenšuje pohled na Erasmus jako na zkoušku, kterou si liminální 

osoby mají projít, aby mohly být považovány za dospělé. Erasmus je sice z velké části o 

tom, vystoupit ze své komfortní zóny a vydat se do neznáma, avšak právě aspekt 

neznáma a nebezpečí spojeného s opuštěním pohodlí domova z této zkušenosti 

vyprchává. Ten, kdo se chce zúčastnit programu Erasmus, má vlastně vše zařízené 

dopředu. Jedná se sice o spoustu papírování, avšak když si člověk projde touto fází, má 

ještě před odjezdem vyřešeny přes internet věci okolo ubytování či místní univerzity. 

Alexandra to označila jako že nás „trochu vodí za ručičku“ a tomu tak bylo i během 

celého pobytu.  

Tak koukl jsem na Wikipedii, ale jsou i různé stránky jako businessinfo.cz a tak a 

tam jsou různé takové články. Ale hlavně předtím, než jsem se přihlásil na Erasmus sem a 

už jsem byl tedy vybrán a už jsem měl poslat teda tu aplikačku a bylo to víc jisté, že sem 

tedy pojedu, tak jsou začal víc hledat informace hlavně teda o Litvě a o hospodářství a o 

takovém to sociálním prostředí. Jací jsou lidi. (…) Ale samozřejmě prošel jsem i nějaké 

blogy Erasmus studentů, kteří tu už byli. To jsou takové ty blogy, nevím jak u vás, nevím 

jak u nás, ale studenti ze Španělska, z Portugalska, u nich je to takové populární, že si 

vytvoří svůj vlastní blog a píšou tam. (Roman) 

Psaní blogů a možnost zjistit si prakticky vše o místě, kam člověk jede je další 

prostředek, jak zmírnit ten takzvaný krok do neznáma. Někteří studenti také využívali 

ještě před odjezdem technologií k tomu, aby si našli někoho ze své vlastní země, kdo 

také jede do Kaunasu a nejeli tak sami. Například během druhého semestru přijelo 22 

Francouzů, kteří byli všichni z jedné univerzity. 

3.2.2. Role, majetek, autorita 

 Jednou z charakteristik přechodového rituálu je to, že osoby v liminální fázi 

ztrácí své původní role a majetek, aby se tak mohly zařadit do rovnostářského prostředí 

vzniklých communitas. Následně pak po skončení rituálu nabývají rolí nových. Pomocí 

technologie však k tomuto již dnes nedochází nebo alespoň ne v takové míře. Nejdříve 

se zaměřím na role. Jaké nové role má Erasmák získat po návratu záleží převážně na 

tom, jaký má vůbec důvod či motivaci k odjezdu. Tomuto faktoru moderních 

přechodových rituálů se budu více věnovat později v této práci, nebudu to tedy nyní 
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nikterak rozebírat. Avšak obecně můžeme říci, že díky propojenosti s „domácí“ 

strukturou a lidmi pomocí technologií je Erasmák schopen si uchovat své původní role.  

Sedíme s Marthou (pozn. první spolubydlící) každá na své posteli a pijeme tureckou kávu. 

Martha vypadá naštvaně a tak se jí ptám, jestli se něco nestalo. „Nic důležitého, jen jsem 

volala s kamarádkami z Německa, jsme taková parta 4 holek a jedna z nich má nějaké 

problémy s expřítelem, nějak se pohádali na jedné akci, to není důležité. Ale já prostě teď 

strávila asi dvě hodiny na Skypu a ony ode mě očekávaly, že budu vědět, co se všechno 

stalo a že jí budu radit, jak kdybych byla normálně s nimi doma!“ (terénní deník) 

I během pobytu tak Erasmákům zůstávaly role jako například kamarádka a 

poradkyně, student na domácí univerzitě či dokonce i zaměstnanec. Jeden ze studentů 

mi vyprávěl, že z Kaunasu pořád pracuje pro firmu, ve které byl zaměstnaný i před 

odjezdem. Dokázal se s nimi domluvit na práci přes internet. 

Dalším faktorem liminality, který je ovlivněn technologickou evolucí, je majetek 

a jeho ztráta během rituálu. Tento aspekt již během většiny současných rituálů není 

dodržován, avšak i během normálního cestování dochází alespoň k jakémusi omezení 

majetku (fyzického), neboť člověk si ho prostě neveze s sebou. Avšak během pobytu 

v Litvě jsem narazila na velké množství situací, podobných této: 

Potkala jsem na schodech Davida s obrovskou krabicí, kterou byl sotva schopný udržet. 

„Co v tom táhneš?“ ptám se. „Začíná se tu trochu oteplovat a tak mi mamka poslala nějaký 

lehčí oblečení, ať mám prý všechno, co potřebuju. No tak jí posílám nazpátek nějaký 

teplejší bundy a tak. Nebudu to pak na konci Erasmu vozit všechno zpátky.“ (terénní deník) 

 Posledním aspektem liminality, který bych chtěla v kontextu moderní 

technologie zmínit, je autorita. Jak jsem popsala v teoretické části této práce, v rámci 

communitas jsou si všichni rovní, avšak existuje osoba, která má nad takto vzniklou 

skupinou autoritu a ostatní jsou vzhledem k ní v submisivním postavení. Avšak během 

svého výzkumu jsem nebyla schopná určit, kdo by měl být tou autoritou nad skupinou 

Erasmáků. Samozřejmě existovaly osoby, za kterými jsme měli jít, pokud nastaly nějaké 

problémy, ať už to byla ve škole mezinárodní koordinátorka nebo na koleji 

administrátorka. Nikdo z nich však autoritu pro celou komunitu nepředstavoval. Když 

jsem se na toto téma zeptala respondentů, většina mi odpověděla, že na rozdíl od 

domova tu nepociťují přítomnost žádné autority, někteří však přiznali, že jako autorita 

jim i zde funguje jejich domovská univerzita. 
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Já si radši dodělám ty úkoly, co mi zadali doma na univerzitě, a vykašlu se na to (pozn. 

úkol z KTU). Tak tady mi nic neudělaj, když to odevzdám později, ale když bych to 

nestihla doma, no to by byl průšvih. Tady je jim to celkem jedno, moc to tu neřeší. A když 

se něco pokazí, tak to stejně musím řešit u nás doma na škole. Občas si normálně připadám, 

že dělám tenhle semestr jako hlavní školu VŠCHT a KTU mám jako nějaký vedlejší 

koníček. (Jitka) 

 Je tedy pravděpodobné, že v moderních společnostech se autorita nad skupinou 

communitas roztřišťuje mezi více figur anebo si liminální bytosti zachovávají 

autoritativní postavy z období před přechodovým rituálem. 

3.3. Geografie a mobilita 

 V současné době můžeme o vzdálenosti mluvit jako o sociálním produktu. 

Vzdálenost, kterou je třeba překlenout při cestování, již není fyzikální veličinou, ale 

spíše se na ní odráží dostupnost technických vymožeností, tedy přesněji finanční 

možnosti člověka. Když dnes člověk cestuje, neřeší již, zdali je možné trasu zdolat, ale 

jak rychle. Můžeme říci, že tak dochází ke konci geografie a nastává období volné 

mobility. Bauman ve své práci rozděluje geografickou vnímavost lidí na „blízko“ a 

„daleko“. Blízko pak představuje povětšinou náš domov, tedy místo, kde se cítíme 

bezpečně, víme, jak zde společnost funguje, jak jednat. Opakem je daleko, které 

představuje prostor, ve kterém se pohybujeme jen velmi málo či vůbec, moc o něm 

nevíme, neumíme v rámci něj reagovat. Svět se nám tak rychle smršťuje na domov a 

zbytek [Bauman 1999: 20-23]. 

 Jak jsem se již zmínila, toto globální zkracování vzdáleností („zmenšování 

světa“) má v realitě Erasmu za následek možnost přerušení liminální fáze odcestováním 

domů. Rozhodování ohledně okolností návratu se pak neodvíjí v rovině, zdali člověk 

může odjet nebo ne, ale spíše jestli se dostane domů rychleji a finančně náročněji či 

levněji a pomaleji. 

 Rozšířená dostupnost mobility má tedy na jedné straně za následek možnost 

zůstat v původní sociální struktuře či se k ní na čas vrátit, avšak na straně druhé 

způsobuje ještě razantnější vytržení ze struktury (neboli lépe řečeno nezapojení se do 

struktury) v místě, kde liminální fáze rituálu probíhá. Mám teď na mysli ten fakt, že 

následkem možnosti vycestování do jiných zemí během Erasmu se nemusí ani člověk, 
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který zde tráví celý rok studia, přihlašovat na imigrační úřad a není tak vedený v rámci 

státu, ve kterém několik měsíců žije. 

„Hele musíme chodit do té Migration Office? Já ani nevím, kde to je,“ zeptala se mě 

Slavica během večeře. „Ne, nemusíme. Stačí, když myslím alespoň jednou za tři měsíce na 

dva nebo víc dní vycestuješ někam do zahraničí, což tu dělá každý, a znamená to, že tvůj 

pobyt byl přerušený a nemusíš se tak nikam hlásit. Funguje to, už mi to říkali i lidi, co tu 

byli na první semestr,“ odpověděla jsem. Slavica se zasmála. „To je dobrý, fakt se mi tam 

nechtělo chodit a řešit všechny ty papíry. Ale teď si zas připadám, jak kdybych sem vůbec 

nepatřila, jak kdybych tu byla ilegálně a nikdo o mě nevěděl.“ (terénní deník) 

3.4. Multikulturalismus 

 Multikulturalismus je jedním z nejdiskutovanějších aspektů či lépe řečeno 

následků globalizace a vhledem k současné světové situaci pravděpodobně ještě dlouho 

diskutovaným bude. Já bych však chtěla ještě před analýzou tohoto fenoménu v rámci 

Erasmu upřesnit rozdíly mezi pojmy multikulturalismus, transkulturalismus a kulturní 

hybridizace a také vymezit, kdy tyto termíny budu používat.  

 Multikulturalismus je koncept, který představuje situaci, kdy ve společnosti 

dochází k soužití několika kultur. Je však založený na myšlence jednotlivých kultur jako 

oddělených sfér, které se snaží o toleranci a porozumění. V reakci na potřebu popsat 

jedince, jejichž identita jde skrze kulturní hranice, vzniká pojem transkulturalita. 

„Transkulturalita je důsledek vnitřní diferenciace a komplexity současných kultur. 

Zahrnuje mnoho způsobů života a životních forem, které se navzájem pronikají. 

Moderní život je realizací několika rozdílných identit, které formují transkulturní vlivy.“ 

[Kreuzzieger 2012: 48]. Pojem multikulturalita tedy již pro tyto situace nestačí. Nejedná 

se o snahu koexistence jednotlivých kultur, ale jde více o jejich prolínání a překrývání 

kulturních vzorců.  

 Pokud pak vystoupíme z dimenze kultury a rozšíříme náš pohled na věc, 

můžeme mluvit i o transnacionalitě či kulturní kosmopolitizaci. Transnacionalita pak 

podobně jako transkulturalita přesahuje hranice, avšak zde se jedná o národně-státní 

hranice v oblasti nejen kulturní, ale i hospodářské, politické, finanční apod. Vznikají tak 

globální sítě transnacionálních vztahů [Suša 2010: 256-257]. 

 Poslední termín, který jsem na začátku kapitoly zmínila, je kulturní hybridizace. 

Jak již pojem napovídá, jedná se o míšení kultur a vznik kultur nových, hybridních. 
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Daly by se také označit jako translokální, jelikož dochází k odtržení kulturních forem od 

lokálních kontextů a vzniku forem, které v sobě sdílejí charakteristiky a hodnoty 

globálního původu [Kreuzzieger 2012: 34]. 

 Já budu v celé této kapitole využívat termínu multikulturalismus a to z toho 

důvodu, abych zdůraznila koexistenci mnoha kultur v rámci jedné komunity. Pouze při 

zkoumání motivací k odjezdu na Erasmus využiji výraz transkulturalismus. 

   Jelikož je Litva v porovnání s většinou evropských zemí velmi levným státem, 

byli součástí naší Erasmus skupiny představitelé nepřeberného množství různých kultur 

a to nejen z Evropy. Mezi Erasmáky byli také počítáni (a sami se tam zařazovali) i 

takzvaní „international students“ (mezinárodní studenti), do kterých patřili účastníci 

meziuniverzitních dohod a studenti, jež studovali celý bakalářský či magisterský 

program v Kaunasu. Některé země jako například Indie či Ázerbájdžán mají dokonce 

bakalářské i magisterské studium v Litvě podporováno nemalými finančními granty. Jak 

jsem tedy řekla, nejednalo se jen o evropské studenty, ale i studenty z jiných zemí, 

převážně tedy Asie. Z evropského hlediska bylo rozdělení studentů poměrně vyrovnané 

vyjma většího množství účastníků z Francie a Španělska a nulové účasti ze strany 

skandinávských států. Co se týče mimoevropských Erasmáků, tak ti pocházeli, jak jsem 

již zmínila, převážně z Asie a to hlavně z Indie, Ázerbájdžánu, Ruska a Jižní Koreji. 

Můžeme tedy v našem případě mluvit o koexistenci kultur v rámci jedné komunity, 

které si nejsou nikterak blízké ani prostorově, ani myšlenkově či v pojetí tradic.  

3.4.1. Communitas 

 Jeden z aspektů communitas ovlivněných procesem globalizace jsem již zmínila. 

Tím je nejistá představa autority jako jedné osoby (či instituce) dominující nad členy 

communitas a pravděpodobná změna v rozdělení této role mezi několik subjektů nebo 

v zachování autorit starých, bez vytváření jedné společné v rámci pobytu Erasmus. U 

moderních přechodových rituálů však také dochází k modifikaci v rámci prakticky té 

nejhlavnější charakteristiky tohoto fenoménu, kterou je rovnostářský charakter vztahů 

mezi jejími členy. 

3.4.1.1. Segregace 

 Hlavním důvodem narušení rovnosti v rámci skupiny nejsou však ani tak obecně 

kulturní rozdíly mezi liminálními osobami, avšak tato změna je vyvolána spíše rozdíly 
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jazykovými. Dohromady je sice celá komunita charakterizována používáním anglického 

jazyka, jakožto jazyka univerzálního, kterým se všichni její členové přinejmenším na 

základní úrovni domluví, ale ani tato charakteristika však nedokáže vymazat fakt, že 

angličtina není nikoho ze skupiny mateřským jazykem.  

Já myslím, že jsou tu skupinky. To je podle mě vždycky a všude. Jako ve chvíli kdy máš 

víc jak....tři lidi, tak se vytvoří skupinky. (…) Že prostě máš obrovskou skupinu lidí, kteří 

se dokáží spolu bavit, ale ve chvíli, kdy řeší důležité věci, tak se stejně seskupí do těch 

malých skupin. A většinou je to podle těch národností no. A já nevím proč, ale je to prostě 

tak. A hodně to je ovlivněné podle mě jazykem. Protože někdy se chceš s někým bavit a 

zjistíš, že ten člověk je vlastně strašně super a dojdeš k tomu, že prostě chceš se s ním bavit 

ve tvém rodném jazyce, protože mu prostě chceš říct některé věci, které mu normálně 

nevysvětlíš, i když máš perfektní angličtinu. Ta mentalita je prostě strašně s jazykem 

svázaná. Takže se prostě skupinuješ do těch svých kroužků. Ale podle mě je to naprosto 

přirozené. (Alex) 

Pro každého člověka je samozřejmě jednodušší a pohodlnější mluvit svým 

rodným jazykem a ne každý je ochotný se tohoto komfortu vzdát na delší dobu. Kvůli 

rozdílné národnosti se tak v průběhu pobytu odtrhávaly jednotlivé skupinky, přičemž u 

některých docházelo k silnější segregaci, než u jiných. 

Martha přišla do pokoje a hodila svou kabelku na postel, na kterou se následně taky 

s hlasitým oddechnutím svalila. „Kde jsi byla?“ ptám se jí. „Se španělskou mafií,“ odpoví 

se smíchem. „Je to můj poslední týden tady v Litvě, tak jsem byla přes noc u kamaráda a 

byla tam i španělská mafie. Ale ty je pravděpodobně ani nepotkáš, řekla bych. Jsou pořád 

jen spolu, vlastně jako všichni ze Španělska. Já se tam dostala (pozn. Martha je z Německa) 

jen díky mému kamarádovi, který byl vlastně takový můj přítel tady na Erasmu. A tohle 

byla poslední možnost, kdy jsem se s ním mohla vidět, tak jsem šla k němu domů a byla 

tam strašná spousta lidí a hlavně teda Španělé. Ale většina se alespoň snažila mluvit občas 

anglicky kvůli mně, takže to bylo celkem fajn.“ (terénní deník) 

Pojem „španělská mafie“ byl používán během celého pobytu, avšak takovýchto 

odloučených skupin vzniklo samozřejmě více. Snaha zůstávat pouze se „svými“ se 

odvíjela bezpochyby od počtu lidí z jednotlivých národností přítomných ve skupině. 

Dobrým příkladem jsou například Francouzi, kterých z celkových asi 200 Erasmáků 

nebylo méně než 50 (bohužel přesné počty neznám). Své soukromé skupinky vytvořili 

také mimo jiné již zmínění Španělé či Indové. Jejich každodenní interakce tak probíhala 

v rámci těchto skupinek a člověk je jen zřídkakdy viděl asociovat se s jinými 
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národnostmi. Oproti tomu národy, které byly méně zastoupené ve spektru Erasmáků, 

problém se socializací s ostatními neměli.  

Byli jsme ve skupině, ale měli jsme také podskupiny. A bylo to dobře viditelné ten 

druhý semestr. Bylo tam mnoho lidí z muslimských zemí a ti byli sjednocení. A stejné to 

bylo s Portugalci. Máš ty stejné spojující věci jako jazyk, náboženství například během 

Ramadánu. (…) Jako byli tam diaspory, malé diaspory, ale já bych udělal to samé. Kdyby 

tam bylo víc Litevců, tak bych udělal to samé, řekl bych.
14

 (Arnoldas – o svém uplynulém 

Erasmu v Německu) 

Těžko si tak svou vlastní skupinku vytvoří například Bulhar, Rumunka či 

Slovinec, kteří byli v komunitě jedinými zástupci ze své země. Podobně však fungovali 

také dvě Chorvatky, dva Slováci atd.  

Téměř všichni se tu známe navzájem, ale vytváří se tu také jakési podskupiny. Jako 

lidi, se kterými se bavíš nejvíc. Ale nevím, proč se například Francouzi baví jenom mezi 

sebou. Možná je to pro ně více pohodlné, mluvit svým vlastním jazykem. Jo, já vím, ale je 

důležité poznat i jiné kultury. Je skvělé potkat lidi například z Japonska nebo tak. A zeptat 

se na jejich zemi.
12

 (Slavica) 

Myslím si však, že počet lidí ve skupině není jediným faktorem, který ovlivňuje 

potřebu sdružovat se do skupin podle národností. Velmi důležitá je taky nátura 

jednotlivých kultur. Mám tím na mysli individualistický či kolektivistický charakter 

národa. Například jižanské národy jako Španělé či Francouzi jsou nejen zvyklí na to, že 

ať se hnou kamkoli, je jich všude hodně, ale také jsou spíše kolektivní kulturou. Této 

teorii také nasvědčuje fakt, že například Italů nebylo v rámci naší komunity tak 

markantní množství, avšak i italští Erasmáci vytvořili sice ne tak sekludovanou, avšak 

stále svou vlastní podskupinu. Naopak národy střední či severní Evropy mají obecně 

spíše individualističtější ráz. Zde mě napadají jako vzor studenti z Německa. I když jich 

bylo v komunitě přítomno větší množství než třeba Italů, neviděla jsem nikdy 

dohromady více než dva německé studenty a Erasmáci z této země si vždy vytvářeli 

vztahy v rámci multikulturních skupin. Byl to také jeden z národů, podobně jako 

například Češi nebo Slováci, u kterých jsem si všimla, že se často bavili anglicky i 

navzájem mezi sebou. 

To je také důvod, proč jsem nikdy nezůstával tak moc s ostatními Francouzi. Stejně jako 

Španělé nebo Italové byli pořád dohromady a mluvili francouzsky a nesnažili se stýkat 

s ostatními lidmi. Můj první semestr…půlka byla strávená s Kazachstánci, protože můj 
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spolubydlící byl Kazach, takže jsem s nimi pobýval často. To bylo zajímavé. A po nějaké 

době jsem potkal další lidi.
13

 (Pawel) 

 Zde však musím upozornit, že by z mé strany nebylo korektní celou situaci 

generalizovat a tvrdit, že všichni účastníci z jedné země se chovali naprosto stejně. 

Samozřejmě záleží i na charakteru jednotlivých osob a touhu poznat jiné kultury a 

socializovat se s lidmi rozličných národností nepociťovali výlučně jen členové méně 

zastoupených nebo individualistických národů. Bohužel však musím přiznat, že zde je 

vhodné použít staré přísloví, že výjimka potvrzuje pravidlo. Můj kamarád Pawel 

(Francouz) byl právě takovou výjimkou. 

3.4.1.2. Jedna rodina 

 Na druhou stranu však byl pobyt na Erasmu a komunita Erasmáků 

charakterizována odlišností od ostatních, tedy od Litevců. Většina Erasmáků sama naši 

komunitu popisovala jako tým Erasmus nebo častější „Erasmus family“ (Erasmus 

rodina).  

Je to jako tým, tým Erasmus. Jo, vážně. Například lidi z Chorvatska, znám spoustu případů 

pomlouvačných lidí tam. Jako co tu on nebo ona děla? Ale víš co, tady můžeš například 

v pátek v noci jít do jakékoli kuchyňky a kamkoli přijdeš, nikdo ti nebude říkat jako: proč 

jsi tady? Jako oni to ani nemusí říkat, ty to neucítíš. (…) Všichni jsou tu otevření. Jako pojď 

a napij se s námi.
15

 (Karla) 

 Navzdory segregaci skupin na základě národností, jsou si stále všichni členové 

komunity vědomi jakési obecně uznávané představy Erasmáků jako sjednocené 

skupiny. Určitý typ očekávaného Erasmus chování a pocit nezapadnutí do společnosti 

hostitelské země tak naopak utužuje komunitu a vytváří velmi silné communitas.  

No a kdybys chtěla popsat Erasmus jedním slovem, co bys řekla? 

No já bych použila slovo hyped. Proč? No podle mě je to dost tím, že jsou tady ti lidi 

mladší jako třeba 21, 22. Nebo možná to je prostě mnou, já třeba tady to moc nemusím. Mě 

to nějak moc nebere, tady ty skupinový věci jako Erasmus hype. Že všichni jsou nadšení a 

volají, že jsme jedna rodina a v hospodě najednou někdo vykřikne Erasmus family. A 

najednou se všichni zvednou a jdou dělat paquito (pozn. skupinová zábava, kdy si několik 

lidi sedne v řadě za sebe na zem a dají ruce nad hlavu a jeden člověk na si na ty jejich ruce 

lehne/skočí a ostatní si ho nad hlavou posílají až na konec řady) a chovat se jako blázni. 

Teď jsi to vlastně popsala dost negativně... Jako pro mě Erasmus není negativní, ale strašně 

se tomu snažím vyhnout, ale stejně to strašně cítíš kolem. (Alexandra) 
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 Hra „paquito“ je výborným příkladem toho, jak silná communitas podporuje 

nespoutanost a spontánnost jejích členů. Pochybuji, že většina z přítomných lidí by si za 

normálních okolností nebo ve své vlastní zemi sedla uprostřed hospody na zem a 

posílala si nad hlavou své kamarády. Tento Erasmus „hype“, jak to velmi trefně popsala 

Alexandra, je tak pocit sounáležitosti a volnosti, který je charakteristický právě pro 

communitas.  

 Avšak tato dichotomie segregace a silné communitas je podle mě spíše 

následkem duality pohledu zevnitř a navenek. Mám tím na mysli, že zvláště pokud je 

poblíž někdo, kdo stojí mimo skupinu (out-group, outsider), chová se komunita více 

jako jednolitá skupina. Také pokud bude někdo zevnitř (in-group, insider) popisovat 

vztahy outsiderovy, bude mít tendenci zdůrazňovat sílu communitas a důležitost pouta 

mezi jejími členy. I v těchto okamžicích však bude mít na mysli spíše „svou skupinu“ 

v rámci celé communitas. Uvnitř komunity pak všichni ať už vědomě nebo podvědomě 

rozeznávají roztříštěnost této skupiny. 

3.4.2. Důvod participace na přechodovém rituálu 

 Nejčastějších motivací k odjezdu na Erasmus bývá popisováno hned několik. Já 

zde pro výpomoc využiji studii z University of Oveido ve Španělsku, kde probíhal po 

dobu jednoho roku výzkum zahrnující 377 studentů Erasmu. 

Tabulka 2: Motivační faktory účastníků Erasmus programu 

Faktory, které motivovaly 

studenty k cestě do zahraničí 

Odpovědi Procenta 

Evropská zkušenost 203 53.8 

Akademické 195 51.7 

Kulturní 190 50.4 

Nové, cizí prostředí 167 44.3 

Plánování kariéry 102 27.1 

Přátelství 38 10.1 

Originální znění a podoba tabulky je v přílohách; zdroj: [Fombona 2003: 5] 

Motivací k odjezdu a tedy potažmo důvodů účasti na přechodovém rituálu 

v podobě programu Erasmus je mnoho. Mě však budou zajímat pouze tři z nich. 

Nejdříve se podíváme na studium v zahraničí jako na období přechodu k dospělosti. 
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Jednou z nejznámějších a také nejuznávanějších zkoušek dospělosti je život 

v zahraničí.  

Ano, měl jsem obecně strach, protože jsem musel řešit všechno sám za sebe. To byl pro mě 

problém, protože předtím jsem měl všechno jako jídlo od maminky atd. A potom jsem se 

musel udržovat sám sebe. A dokonce se i ekonomicky udržovat, dostal jsem grant, dostal 

jsem nějaké peníze od rodičů a to bylo vše. Musel jsem všechno počítat.
16

 (Arnoldas) 

Člověk během takového pobytu nasbírá spoustu nových zkušeností, je nucený 

naučit se žít sám bez rodiny. Je to podporováno i faktem, že rodina je v tu dobu 

v naprosto jiném státě. Člověk tak ztrácí i pocit, že mu rodiče pomohou vše vyřešit, 

který má například, pokud bydlí pouze v jiném městě. Účast na takovém pobytu tak 

některé lidi poprvé ve svém životě donutí starat se sám o sebe, ať už se jedná o finance 

či jiné aspekty života. 

Takže si myslím, že jsem se stal víc zodpovědným. Celkově to změnilo můj charakter. Stal 

jsem se obecně víc dospělým. Vlastně to bylo skvělé.
17

 (Arnoldas) 

Pocit dospění či překonání strachu z života bez rodiny je také úzce spojen 

s vystoupením z takzvané komfortní zóny, tedy nejen fyzického, ale také psychického 

prostoru, ve kterém se cítíme pohodlně a sebejistě.  

Jestli mám být upřímný, tak v koutku duše jsem doufal (pozn. že ho pobyt na Erasmu 

změní). Protože je to teď takové trošku divné, že to řeknu, ale přiznat si, že člověk má 

strach, není nějakým příznakem slabosti, ale byl jsem člověk, který se bál, mnohých věci. 

Nevím ani proč, prostě jsem se bál. A říkám si, že vždy ten život začíná tehdy, kdy člověk 

opustí tu komfortní zónu. A s tím jsem sem vlastně šel, že ano, beru na vědomí to, že 

opustím tu svojí komfortní zónu, ale v koutku duše, jsem očekával, že to, že jí opustím, tak 

že mi to něco i přinese. (Roman) 

 V dnešní době se však u velké části studentů představa Erasmu jako přechodu 

k dospělosti pomalu vytrácí. Důvodem je, že pobyty v zahraničí a cestování obecně se 

stává stále více moderní. Většina Erasmáků tak před odjezdem již někdy v zahraničí bez 

rodiny byla a velká část také mimo svou vlast žila (ať už to bylo pár měsíců či půl roku). 

Tento fakt jim pak poněkud pozměňuje nejen jejich pohled na studium v zahraničí, ale 

také zkušenosti, které během Erasmu nasbírají. Z mých respondentů například 

Alexandra již několik měsíců pobyla v Rusku a v Indonésii a Jitka během studia na 

gymnáziu odjela na půl roku do Španělska. Takto tedy popisují, jak jim tyto pobyty 

změnily jejich prožití Erasmu. 
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Ne, poprvé jsem jela, když mi bylo 19, do Ruska. (…) Ale to jsem do toho fakt úplně 

spadla, že to bylo více méně náhoda, že jsem tam jela. Jako ne náhoda, ale že se to strašně 

rychle všechno událo, takž jsem ani nepřemýšlela o tom, že někam jedu sama nebo tak. Ale 

to bylo asi poprvé, co jsem jela úplně sama na delší čas. (…) No tam prostě procházíš těmi 

typickými stadii, jakože ú všechno je tady super, pak prostě kulturní šok, všechno je tady na 

nic. A potom jsi nahoře, pak dole, pak se to vyrovnává a pak jedeš jenom nahoru. No a 

potom, když máš odjet a přijedeš domu, tak je to v... Takže já si pamatuju, asi druhý den, 

když jsem tam přijela, tak měli nějakou uvítací party a všichni tam mluvili rusky a já jsem z 

toho byla úplně jako „overwhelmed“ a byla jsem strašně protivná. A pak jsem měla druhý 

ten „down“ a to bylo druhý týden, protože ten můj projekt byl odložený a nevěděli jsme 

proč, oni nám vůbec neříkali informace a bylo to prostě strašný, protože jsme vůbec 

nevěděli, co budeme dělat a zadruhé tam prostě bylo stádo holubů, ne stádo, ale hejno, a mě 

ti holubi strašně nasrali a prostě jsem se tam rozbrečela a měla jsem prostě depku. No a 

potom to šlo nahoru. (…)No a teď přemýšlím, že tady je to hodně takové jako normální, že 

to tady je nějaká rutina, sice úplně jiná, než doma, ale prostě je. Mně přijde, že jsem prostě 

zapadla do toho, kde jsem byla. (Alexandra) 

 Alexandra tedy popisuje, že si svou „zahraniční zkouškou dospělosti“ prošla již 

během této první cesty a pobyt na Erasmu ji už v tomto směru nikterak neovlivňuje. 

Podobně to vyjadřuje i Jitka. 

Jinak já jsem asi neměla nějaké extra očekávání, já jsem byla už na střední na půl 

roku ve Španělsku a tak jsem očekávala něco podobného. A je to podobné? Je to trošku 

jiné, protože je tady ta erasmácká komunita, ale když jsem byla ve Španělsku, tak jsem tam 

jela sama za sebe. Tady je všechno tak jako před šlapané, všechno připravené. (…) To 

(pozn. Španělsko) jsem si více méně zařizovala sama. Já jsem si sehnala kontakt na jednoho 

člověka, vlastně jednu Plzeňačku, co žije v Alicante a má tam jazykovou školu. A zařizuje 

všechny možný věci. A já jsem vlastně byla první člověk, komu takhle zařizovali půlroční 

pobyt. A bylo to mnohem levnější, než takové ty velké agentury. To byla tak skoro 

poloviční cena. (Jitka) 

Alexandra a Jitka však nebyly ani zdaleka jediné. Během pobytu jsem poznala 

mnoho lidí, kteří si již něčím podobným prošli, ať už se jednalo o studium v zahraničí, 

praktickou stáž nebo pomáhání v dobrovolnických organizacích. Pokud se však na 

problém podívám skrze teorii liminoidu, jakožto moderní podoby liminální fáze 

přechodového rituálu, vyvstane nám další důvod, proč se rozhodnout k účasti na 

programu. Liminoid představuje období volna, pauzy mezi dvěma bloky, ať už se jedná 

o práci či školu. Liminoid člověku umožňuje vytrhnout se z každodenní rutiny, je to 

naše volba, ne nutnost. 
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Já jsem rozhodně potřebovala změnu, protože jsem byla 4 roky v Záhřebu a začala 

jsem se cítit monotónně a v rutině a potřebovala jsem to změnit. Protože jsem 

cítila, jak ztrácím motivaci k chození na fakultu. Každý den stejní lidé, stejné 

místo. A to se mi nelíbilo, protože mám opravdu ráda svou profesi. Mám ráda 

sociální práce, baví mě to a teď mi to i chybí a to jsem chtěla. Aby mi to zas 

chybělo.
18

 (Karla) 

Globalizace lidem umožňuje toto posvátné období života rozšířit dále, než na 

pouhou návštěvu divadla. Liminoid tak narůstá nejen v rámci vzdálenosti do domova, 

ale také v časovém rozmezí a může jej představovat právě program Erasmus.  

Já jsem měla strašně práce doma, protože jsem měla dvě školy, práci jakože půl úvazkovou, 

plus jsem dělala dobrovolníka. No a plus, to se ještě celkem zanedbává, ale pak máš ještě 

nějaký osobní život, jako společenský život a to je vlastně sakra úvazek. No máš a taky 

občas nemáš... No právě taky občas nemáš no a fakt toho bylo dost a já jsem se hrozně 

těšila na to, až nebudu mít nic prostě, až se tady budu flákat, až tady prostě budu mít jenom 

školu a budu se soustředit prostě na sebe a to bude to jediné, co budu dělat. (Alexandra) 

Já jsem hlavně ráda, že jsem takhle vyjela, protože já jsem si přišla, jak jsem už studovala 

čtvrtý rok v kuse, pořád v Praze, pořád nějaké nervy, tak jsem si přišla už taková unavená. 

Tak myslím, že zase jsem aktivnější, že jsem tady načerpala...no nevím, jestli litevskou sílu, 

ale minimálně erasmáckou sílu. (Jitka) 

O vytržení z rutiny a využití pobytu na Erasmu jako jakési formy dovolené 

v rámci školy jsem slyšela během semestru v Litvě od mnoha lidí. Nemyslím si, že to 

pro většinu z nich byl přímo důvod, kvůli kterému se rozhodli do programu přihlásit a 

vyjet do zahraničí, avšak většina k tomuto pohledu na pobyt jako na posvátné období, 

na pauzu mezi obligacemi, které zanechali doma, v průběhu přešla. 

Třetím důvodem, který někteří z Erasmáků udávali jako motivaci pro odjezd je 

proces, o kterém jsem již v této práci psala. Je jím transkulturalismus. Jde vlastně o 

zcela novou formu přechodového rituálu, která vznikla čistě jako následek globalizace. 

Výsledkem rituálu je tedy přechod nebo spíše přerod člověka do jakési transkulturální 

osoby. 

Mamka říkala, že když jsem byla malá, tak jak pořád říkala, že chci jít daleko a pořád jsem 

si vybírala nějaké země na mapě a říkala jsem: „Já chci jet sem a sem a sem.“ Všude. A teď 

se pořád cítím stejně. Chci cestovat. Chci jenom objevit všechny země, všechny lidi a 

všechny tradiční věci. Nebýt definovaná pouze jednou zemí, jednou kulturou.
19

 (Gizem) 
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 „Globální, kulturně hybridní, elitní sféru zabírají lidé, jimž je společná velmi 

odlišná zkušenost se světem, lidé spojení s mezinárodní politikou, akademickou 

kariérou, médii a uměním.“ [Friedman in Bauman 1999: 118]. Transkulturální člověk je 

pak brán jinak, zvyšuje se mu jeho postavení, jeho prestiž. Je považován za člověka, 

který je více liberální a přístupný názorům a většinou mívá ve společnosti vyšší status, 

než člověk bez takovéto zahraniční zkušenosti. 

Chtěl jsem trošku (…) získat zkušenosti se studiem v zahraničí. S takovým tím 

krátkodobým, výměnný pobyt. Nejen teda jenom studium hej, to studium bylo takové to 

vedlejší. Ale hlavní byla ta zkušenost, co se týká toho interkulturního prostředí, poznat 

nějaké nové lidi, možná z jiných krajů, z jiných kultur. Něco nového se naučit, na něco 

nového přijít, poznat nové lidi. Trošku abych měl i jiný obraz o světě a ne jen takové to 

jako většina lidí má, jenom ten jeden pohled dopředu a možná dozadu. Tak abych tak nějak 

komplexněji bral tento svět, protože  život je velmi krátký. (Roman) 

3.5. Vyloučení z možnosti participace 

 S rozvojem globalizace a novým pojetím moderních přechodových rituálů také 

vznikají nové faktory, které ovlivňují, komu je umožněno zúčastnit se moderních 

přechodových rituálů a také, kdo je takové účasti schopen. Dříve se exkluze prováděla 

většinou na základě určitého statusu (šamanem se například nemůže stát každý) nebo 

genderu (chlapecká iniciace do dospělosti, ženské menstruační rituály). V této kapitole 

bych chtěla rozebrat, čím je dnes participace na moderních rituálech podmíněna a také, 

že se v dnešní době jedná o poměrně širokou soustavu faktorů, od kterých se účast 

odvíjí. 

Ne jako asi bych to nedoporučila všem. Třeba znám lidi, kterým bych to nedoporučila, 

protože vím, že by se jim to nelíbilo, že by do toho nešli. Ale obecně kdyby se mě někdo 

zeptal, jestli ano nebo ne, tak řeknu ano. Protože podle mě to je super, skvělý. Já to neumím 

nějak jako konkrétně popsat, ale podle mě cestování je důležitý. (Alexandra) 

 Vůbec prvním a tím nejdůležitějším faktorem je stupeň mobility člověka. Tento 

termín pod sebou skrývá nepřeberné množství pojmů, avšak již tím nejzákladnějším je 

vůbec možnost vycestovat ze země. I když se nacházíme ve věku, kdy se postupně 

uvolňuje od přísného střežení hranic (i když v posledních několika letech se na čas 

z důvodu imigrační krize znovu zpřísnilo), přesto však v zemích světa stále fungují 

pasové a imigrační kontroly či dokonce vstupní víza.  
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Ano. Já jsem se vlastně snažila (pozn. prodloužit si pobyt). Poslala jsem email do Turecka, 

ale oni mi řekli, že nejdřív musím zpátky do Turecka, potom počkat a pak jet zpátky sem. 

Zkoušela jsem to. Chtěla jsem si to tu prodloužit, ale nemohla jsem. Kvůli vízu.
20

 (Gizem) 

Bauman rozdělil náš svět na dva protikladné celky. První z nich nazval světem 

„globálně mobilních“ a druhou část označil jako svět „lokálně vázaných“. (Můžeme se 

setkat také s termíny globálně mobilní a lokálně odsouzení či globálně integrovaní a 

lokálně vyloučení [Suša 2010: 257-259].) Svět globálně mobilních je, jak už termín 

naznačuje, velmi silně ovlivněn globalizací. Představuje svět technologicky vyspělý, ve 

kterém se smršťují časoprostorové vzdálenosti. Bauman popisuje tyto lidi, jako ty co žijí 

v čase. Naopak svět lokálně vázaný je závislý na reálném prostoru a všech jeho 

omezeních. První svět tak představuje konzumní část naší společnosti, druhý část silně 

kontrolovanou hranicemi. [Bauman 1999: 106-108]. 

 Jak vidíme i na Baumanově popisu, nejedná se v dnešní společnosti pouze o 

peníze, i když i ty samozřejmě rozhodují o možnosti participace na moderních 

přechodových rituálech. Jedná se o nepřeberné množství dalších faktorů. Když se nyní 

zaměříme konkrétně na příklad programu Erasmus, vyvstane nám na mysl hned první 

důležitá podmínka pro přijetí a tou je jazyk. V dnešní době ohromného rozmachu 

angličtiny, kdy si člověk prakticky ani nezapne počítač, aniž by neuměl nějaké to 

slovíčko, a také neustálého zkracování vzdáleností mezi jednotlivými národy, je 

poměrně smutné, že v každém státě je stále velmi podstatné procento občanů (včetně 

studentů, jež se angličtinu učili během svého mnohaletého vzdělání), kteří se nejsou 

anglicky (potažmo jakýmkoli jiným jazykem vyjma mateřského) schopni domluvit. A 

přitom v dnešním světě zahraničních technologií a mezinárodních firem je velká část 

společnosti nucena angličtinu používat i v každodenním životě. 

 Další podmínkou účasti v programu Erasmus je již ten fakt, že člověk musí být 

studentem vysoké školy. Status studenta, znalost jazyka a také určitá technická zdatnost, 

která je většinou se studiem spojena, představuje tedy jistou formu inteligence nebo také 

vůle se učit a zlepšovat. Ta nám dále diktuje a v našem případě (tedy v případě 

studentů) také umožňuje chopení se dalších příležitostí a zkušeností. 

 Posledním a také velice důležitým faktorem jsou naše osobní a charakterové 

predispozice. Člověk může mít splněny veškeré podmínky pro účast, dostatek financí, 

jazykovou zdatnost, možnost vycestovat, podporu domácí university, ale vše poté závisí 
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na jeho odvaze. Na odvaze překonat strach a vystoupit z pohodlí svého domova, ze své 

komfortní zóny. 

Hlavně ať se nebojí, protože, co si tak myslím, tak hodně lidí má strach. Strach ze sebe 

samých. Možná jim chybí i sebedůvěra. A hlavně hodně lidí se bojí opustit tu maminčinu 

kuchyň, a kdo mi vypere a kdo mi navaří. Ale tak každý přežije. I já jsem přežil. Sice jsem 

zhubl o pár kil, ale přežil jsem. (…) A myslím si, že i ten, co je úplně sociálně slepý nebo 

jak to mám nazvat, tak si tu najde nějaké kamarády. Mám takový pocit, že i když je mi 22 

let, tak mám pocit, jako kdybych konečně dospěl. Přeci jen přijdeš a jsi zodpovědný sám za 

sebe, jsi zodpovědný za svoje činy a musíš si sám všechno „zmenežovat“. Takže není to 

jako doma, kde špinavé prádlo hodíš do koše a čekáš, kdy máma ho vypere. Tady, když si 

to nevypereš sám, tak další den budeš chodit nahý, že. Já to vidím jako přínos do všech 

oblastí života a každý si z toho něco odnese. Někdo si z toho možná odnese kontakty, 

vztahy, někdo možná vážnou známost, někdo z toho má přátelství na celý život, někdo 

možná zkušenosti, co se týká školy, nový systém výuky. Vyzkouší si možná něco v cizím 

jazyku, zdokonalí se v cizím jazyku, ale určitě pro každého to má nějaký přínos a záleží na 

každém z nás, jak se k tomu postaví. Všechno je to o té osobnosti, ale také o tom, jak to na 

každého zaúčinkuje a zapůsobí. (Roman) 
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ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce se zabývala tématem moderních přechodových rituálů a to 

konkrétně hledáním aspektů liminality, ve kterých se tato fáze rituálu liší od způsobu, 

jakým ji popsal britský antropolog Victor Turner. Hlavní otázkou poté bylo, co je 

důvodem odlišností mezi moderními a klasickými přechodovými rituály. Téma bylo 

zkoumáno na příkladu studie v rámci účasti na programu Erasmus+. 

První část práce se zabývala teoretickým rozebráním tématu přechodových rituálů 

se zaměřením na jejich liminální fázi. Avšak rozebrala jsem v ní i kritiku Tunerovy 

teorie a podívala se podrobněji na fenomény, které bych kromě programu Erasmus také 

zařadila do kategorie takzvaných moderních přechodových rituálů. Data jsem získala 

pomocí zúčastněného pozorování v terénu jako jeden ze studentů Erasmu a také skrze 

provedení devíti polostrukturovaných rozhovorů. Praktická část práce se pak opírá o 

analýzu těchto dat, získaných během pětiměsíčního výzkumu v rámci programu 

Erasmus+ na KTU (Kaunas University of Technology) v Litvě.  

Výsledkem výzkumu pak bylo zjištění, že většina změn v charakteristice 

liminality a v chování communitas, které se vytváří během rituálu, byla způsobena 

působením fenoménu globalizace. Globalizace je proces, který ovlivňuje veškeré 

aspekty našeho života a společností, ve kterých žijeme. Bylo tedy nejdříve potřeba 

vyhledat pouze ty stránky tohoto procesu, které nějakým způsobem modifikují 

liminalitu Erasmu. Zaměřila jsem se tedy v této práci na pojmy technologická revoluce, 

zvýšená mobilita, multikulturalismus a transkulturalismus a v neposlední řadě exkluze 

z možnosti participace na samotném rituálu. 

 Zkoumáním technologického aspektu globalizace jsem došla k zjištění, že skrze 

používání soudobých výdobytků technického průmyslu dochází k uvolnění izolace 

liminálních bytostí, které skrze celý rituál neztrácejí kontakt s původní strukturou a 

mohou nadále udržovat komunikaci v rámci své sítě mezilidských vztahů. Díky 

moderním způsobům dopravy je pro tyto osoby také možné na nějakou dobu 

přechodový rituál přerušit a následně se do jeho prostředí znovu navrátit. Technologie 

také umožňuje obejít některé charakteristiky liminální bytosti, které byly v klasických 

rituálech její nedílnou součástí, a to je například ztráta původních rolí či ztráta majetku. 

Dochází také k modifikaci pojetí autority v rámci communitas, kdy se může autorita 
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buď rozprostřít mezi vícero osob anebo také může zůstat pevně zasazena v původní 

struktuře a je tak pro každou liminální bytost jinde. 

Dalším bodem mého zájmu bylo zkoumání geografie a zjednodušené mobility. 

Zde jsem došla k závěru, že praktické zmenšování časoprostorových vzdáleností a 

zároveň zjednodušené cestování má za následek nejen neustávající kontakt s původní 

strukturou, avšak napomáhá to zvyšovat pocit odtržení od struktury společnosti 

hostitelské země, tedy země, ve které program Erasmus probíhá. 

Následně jsem se zaměřila na procesy multikulturalismu a transkulturalismu, které 

například ovlivňují pospolitost a rovnostářský charakter communitas. Právě koexistence 

několika rozdílných kultur v rámci jedné jediné komunity zaviňuje vnitřní rozdělení 

communitas a segregaci jednotlivých kulturně či národnostně homogenních skupinek. 

Na druhou stranu však jazyková a kulturní odlišnost všech členů skupiny Erasmus od 

ostatních obyvatel Litvy napomáhá v některých situacích k projekci skupiny jako 

univerzální communitas, založené na spontánnosti a rovnosti jejích členů. 

Následkem globalizace také vzniká nový důvod nebo také nová motivace pro 

účast na moderním přechodovém rituálu a tím je snaha o přetvoření sebe samu na 

transkulturálního jedince, která má za následek zvýšení si vlastní prestiže a získání 

světových zkušeností. V poslední kapitole této části práce jsem se pak zaměřila na 

faktory, které v současnosti ovlivňují možnost jedinců zúčastnit se moderních 

přechodových rituálů. 

Přínos práce 

Globalizace je velmi obšírné a často diskutované téma, stejně jako teorie 

přechodových rituálů a program Erasmus+. Přínos této práce vidím ve využití nového 

pohledu na věc. Většina prací o přechodových rituálech se zabývá pouze aplikováním 

Turnerovy teorie do praxe či případným určováním aspektů, ve kterých se teorie s praxí 

rozchází. Já jsem se však snažila o nové pojetí situace a to skrze identifikování příčin 

změn, které se můžeme najít mezi Turnerovým vymezením liminality a liminality, která 

nastává v rámci pobytu na Erasmu (tedy rozdílů v pojetí rituálů, které nazývám klasické 

a těch, jež jsem označila za moderní). Tuto příčinu jsem poté identifikovala jako proces 

globalizace a následně jsem celý problém zkoumala skrze tento fenomén. 
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Jedná se však pouze o jeden příklad moderních přechodových rituálů a není tak 

možné mou teorii generalizovat na všechny. Další možné navázání na tento výzkum 

bych viděla jak v provedení více výzkumů v rámci programu Erasmus+, tak však také 

v detailním prozkoumání dalších moderních rituálů. Skrze tyto výzkumy by pak bylo 

možné vytvořit základnu dat a informací pro možnou generalizaci výsledků. 

Myslím si však, že má práce a její závěry by mohly pomoci lépe pochopit, čím si 

studenti, kteří se přihlásili na studijní pobyt v rámci Erasmu, procházejí a také jak na ně 

a na jejich osobnost může jejich pobyt působit. Je pro tyto studenty také důležité se 

připravit, že je jejich účast může po návratu zpět změnit v mnoha ohledech.  

SUMMARY 

This bachelor thesis deals with the topic of modern rites of passage and, more 

specifically, with the search for aspects of liminality in which this stage of the ritual 

differs from how it was described by British anthropologist Victor Turner. The main 

question then was, what is the reason for the difference between modern and classical 

transition rituals. The topic was examined on the example of the Erasmus + study 

programme. 

The first part of the thesis deals with the theoretical analysis of the topics of rites 

of passage focusing on their liminal phase. However, I also dealt with the criticism of 

Tuner theories and looked in more detail at the phenomena which, in addition to the 

Erasmus program, I would classify as the so-called modern rites de passage. I obtained 

the data through participant observation as one of Erasmus students and also through 

semi-structured interviews. The practical part of the thesis is based on the analysis of 

the data obtained during the five-month research within the Erasmus + program at 

Kaunas University of Technology in Lithuania. 

The result of the research was the discovery that most of the changes in the 

characteristics of liminality and in the communitas behaviour that were created during 

the ritual, were due to the phenomenon of globalization. Globalization is a process that 

affects all aspects of our lives and the societies we live in. Therefore, it was first 

necessary to search only those aspects of this process that in some way modify Erasmus 

liminality. I have therefore focused on the concepts of technological revolution, 
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increased mobility, multiculturalism and transculturalism and, last but not least, 

exclusion from the possibility of participation in the ritual itself. 

By examining the technological aspect of globalization, I have come to discover 

that, through the use of the contemporary advances in the technical industry, isolation of 

liminal beings is loosened. On the other hand these liminal beings do not lose touch 

with the original structure through the whole ritual and can continue to maintain 

communication within their network of interpersonal relations. Due to modern forms of 

transport, it is also possible for these people to interrupt the transition ritual for some 

time and then return to its environment again. The technology also makes it possible to 

bypass some of the characteristics of liminal creatures that have been an integral part of 

classical rituals, such as loss of original roles or loss of property. There is also a 

modification of the concept of authority within the communitas, where the authority can 

either spread among several persons or it can also remain firmly embedded in the 

original structure and can thus be found for every liminal being elsewhere. 

Another point of interest was the exploration of geography and easier mobility. 

Here I have come to the conclusion that the practical reduction of space-time distances 

and simplified travelling results not only in continuous contact with the original 

structure, but also in helping to increase the sense of separation from the structure of the 

host country's society, the country in which the Erasmus program is taking place. 

Subsequently, I focused on the processes of multiculturalism and 

transculturalism which, for example, influence the gregariousness and the egalitarian 

character of communitas. It is precisely the coexistence of several different cultures 

within a single community that establishes the internal division of the communitas and 

the segregation of individual culturally or nationally homogeneous groups. On the other 

hand, however, the linguistic and cultural diversity of all members of the Erasmus group 

from other Lithuanians helps in some situations to project the group as a universal 

communitas, based on the spontaneity and equality of its members. 

One of results of globalization is also the creation of a new reason or a new 

motivation for participation in the modern rites of passage. It is an attempt to transform 

oneself into a transcultural individual, resulting in an increase in their own prestige and 

in gaining of new, worldly experience. In the last chapter of this part of my work, I 
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focused on those factors that currently affect the possibility of individuals participating 

in modern rites of passage. 

Contributions of this study 

Globalization is a very broad and often discussed topic, as well as the theory of 

rites of passage and the Erasmus + program itself. I see the benefits of this work in the 

usage of a new perspective on the subject. Most works on rites of passage deal only 

with the application of Turner's theory to practice, or the possible determination of 

aspects in which theory differs from said practice. However, I tried to re-conceive the 

situation by identifying the causes of change that we can find between Turner's 

definition of liminality and liminality that occurs during the Erasmus stay (i.e. 

differences in the concepts of rituals that I call the classical ones and those I have 

labelled as modern). I then identified this cause as a process of globalization and 

furthermore I examined the whole problem through this phenomenon. 

But it is only one example of modern rites of passage and it is not possible to 

generalize my theory to all of them. Further possible broadening of this research could 

be seen both in carrying out more research within the Erasmus + program, but also in 

the detailed exploration of other modern rituals. Through these researches it would then 

be possible to create a base of data and information for possible generalization of 

results. 

However, I think my work and findings could help to better understand what 

students, who have enrolled for an Erasmus study programme, are going through and 

how the stay can influence them and their personalities. It is also important for these 

students be prepared for the possibility, that their participation in Erasmus can change 

them in many ways after return. 
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ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ CITACÍ 
 
1
 „(…) more inclusive concept than status or office and refers to any type of stable or 

recurrent condition that is culturally recognized.“ 

2
 „Turner’s work may be read (indeed, has often been read) as a plea for people to 

engage uncritically in communitas-inspired action, defying the social order by inverting, 

or even perverting, its structural demands (…).“ 

3
 „(…) work and play alike formed part of the ritual by which men sought communion 

with the ancestral spirits. Religious festivals embodied both work and play.“ 

4
 „One works at the liminal, one plays with the liminoid.“ 

5 
„the conceptual potential of the liminality construct“ 

6 
„(…) he is a hybrid figure, the marginal who claims political and imaginative 

empowerment by seizing the language of the dominant culture.“ 

7
 „(…) the inciting of near-death experiences, a jump into nothingness, a desperate 

search for experience in a world of ontological excess.“ 

8
 „prescribed formal behavior for occasions not given over to technological routine, 

having reference to beliefs in invisible beings or powers regarded as the first and final 

causes of all effects“. 

9
 „In this context a foot-pilgrimage and a backpacker’s trip can be understood as an 

ideal way to evade the daily routine and the societal pressure in order to look for a 

different kind of living.“ 

10
 I didn't call my parents too much, they always called me. My mom is always texting 

me. Like what are you going to eat today, what will you do? My father just like two 

times a week. I just called them maybe ten times, not more. But they call me a lot. 

Especially my mum, like every day. (laughter) But I mean it is also a first time for her, I 

was always at home, always. Also I talk with my friends. Not every day but maybe four 

times a month. But on skype or something. Because we are texting too much, the 

younger people are always texting. Like I'm not that kind of person to call my parents or 

friends every day. But sometimes I really want to hear their voices because I miss them. 

11
 I really don't feel that I am far away. Because in Zagreb it is the same. Well in Zagreb 

we don't even Skype because you know we have that psychology, like we are in the 

same country. But we don't see each other for two months. 

12
 We know almost all each other but there are also like subgroups. Like people you 

hang out with the most. But I don't know why the French people for example hang out 

just among themselves. I guess for them it's comfortable you know, to speak in their 

language. Yeah I know but you need to get to know other cultures. It's great to meet 

people like from Japan or whatever. Like to ask about their country.  

13 That's also why I have never stayed that much with other French people. Like Spanish 

or Italians they were always together and speaking French and not trying to mix with 

other people. Like my first semester, like half of it was with Kazakh people because my 



45 

 

roommate was Kazakh so I stayed a lot with them. That was really interesting. And after 

a while I just met other people. 

14
 Like we were in a group but we also had subgroups. And it was pretty visible the 

second semester. There were many people from Muslim countries and they were united. 

It was the same with Portuguese people. You have the same uniting things like 

language, religion for example during the Ramadan. (…) Like there were diasporas, 

small diasporas but I would do the same. If there were more Lithuanians I would do the 

same I guess.  

15
 It's like a team, team Erasmus. Yeah really. Like for example like in Croatia I have 

many examples of people gossiping. Like what is he or she doing here. You know here 

you can go for example on Friday night to every kitchen and wherever you come, 

nobody will tell you like: why are you here? Like they don't need to say anything, you 

won’t feel it. (…) Everybody is so open. Like come and have a drink with us. 

16
 Yeah I was afraid in general because I had to deal with everything by myself. That 

was a problem for me because I had everything before, like food by my mother and so. 

And then I had to like maintain myself. And even economically maintain myself, I got 

the grant, I got some money from my parents and that was all. I had to count everything. 

17
 So I think I became more responsible. It generally changed my character. I became 

more mature in general. It was great actually. 

18
 I definitely needed some change because I was 4 years in Zagreb and I started to feel 

like monotonic and in routine and I need to change that. Because I felt like I am losing 

motivation for going at faculty. Every day same people, same place. And I didn't like it 

because I really like my profession. I like social work, I enjoyed and now I miss it and 

that's what I wanted. To miss it to again.  

19
 When I was a child my mother told me that I was always saying that I wanted to go 

far and I was always choosing some countries on the map and I was saying: "Oh I want 

to go there and there and there." Like everywhere. And now I am still feeling the same 

way. I just want to travel. I just want to discover all countries, all people, and all 

traditional things. Don’t be defined by just one country, just one culture.  

20
 Yeah. Actually I tried. I sent an email to Turkey but they told me that first I have to 

go back to Turkey, then wait and then come back. I tried. I wanted to prolong this but I 

couldn't. Because of the Visa. 
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Příloha č.2: Představení respondentů 

Alexandra 

Alexandra pochází z České republiky, z malého města jménem Polička. Je jí 24 let a 

studuje v současné době druhým rokem magisterského programu environmentální 

studia na Masarykově univerzitě v Brně. Má již dva bakalářské tituly, jeden 

z religionistiky a druhý z ekonomie a veřejné zprávy. Alexandra se snaží žít jako 

veganka. 

Arnoldas 

Arnoldas je původem z Litvy a studuje evropská studia a překlad na KTU. Je mu 22 let 

a je to perfekcionista. Má rád čtení knih, cestování, objevování kultur a komunikaci 

s lidmi. Programu Erasmus se zúčastnil před rokem a to v Německu. 

Gizem 

Gizem pochází z asijské části Turecka a je ji 23 let. Momentálně studuje potravinářské 

inženýrství na univerzitě v Turecku a tento rok bude graduovat. Většina jejích 

budoucích plánů se točí kolem cestování, jelikož v Turecku podle vlastních slov není 

spokojená. 

Greta 

Gretě je 23 let a pochází z Kaunasu, což je druhé největší město Litvy. Nyní studuje na 

KTU, ale již absolvovala dva pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a to na 

Maltě a v České republice, kde studovala na Karlově univerzitě v Praze. V současné 

době je součástí organizace ESN, kde funguje jako mentor pro přijíždějící studenty a 

také pomáhá organizovat různé akce pro Erasmáky. 

Jitka 

Jitka je původem z Plzně v České republice, avšak momentálně studuje na VŠCHT 

v Praze. Je jí 24 let a nyní studuje první ročník magisterského studia v oboru 

chemického inženýrství. Jitka je velmi aktivní člověk, ráda cestuje a hraje ultimate 

frisbee. 

Karla 

Karla pochází z Chorvatska a je jí 23 let. Narodila se na ostrově u západního pobřeží, 

avšak momentálně studuje sociální práce na univerzitě v Záhřebu. Karla je velmi živý a 
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extrovertní člověk. Zajímá se mimo jiné o různé zahraniční projekty a dobrovolnické 

činnosti. 

Pawel 

Pawel pochází z Francie a studoval v Kaunase po celý rok. Jeho oborem je chemie, 

kterou doma studuje již třetím rokem. Pawel je společenský a mezi jeho koníčky patří 

například kreslení. 

Roman 

Roman se narodil na Slovensku, ale v současnosti studuje první ročník magisterského 

studia v České republice. Jeho oborem je ekonomika a management. Je mu 23 let a baví 

ho čtení knih, jízda na kole, plavání, cestování. Rád se také potkává s lidmi a chodí do 

přírody.  

Slavica 

Slavica pochází z Bjelovaru, což je menší město v Chorvatsku nedaleko Záhřebu. Je jí 

23 let a má tři sestry. Studuje čtvrtým rokem sociální práce na univerzitě v Záhřebu. 

Jinak žije v Bjelovaru se dvěma sestrami, rodiči a babičkou. Nejstarší sestra se již vdala. 

Slavica je spíše introvertní člověk. 
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Cíle práce: 

Studování v zahraničí je moderní a rychle se rozvíjející trend. V posledních 

letech se průměrný počet studentů vyjíždějících s programem Erasmus do zahraničí 

pohybuje okolo 270 000 za rok, což je mnohonásobně větší úspěšnost než tomu bylo 

například v prvním roce spuštění tohoto programu (1987), kdy se do něj zapojilo pouze 

3 244 studentů. [European Commission] Cílem této práce je zjistit, jak se mění 

jednotlivé aspekty liminality tak, jak je popsat britský antropolog Victor Turner, 

v současných podmínkách moderních společností a to právě během studování v rámci 

programu Erasmus.  

 Victor Turner se při svém zkoumání a popisování přechodových rituálů zmiňuje 

i o liminalitě v moderních společnostech (Turner je označuje jako společnosti 

komplexní), již nazývá termínem liminoid. Tento pojem však podle něj zahrnuje pouze 

rekreační aktivity, jakými jsou například divadlo, koncert apod. Chtěla bych se tedy za 

pomoci výzkumu, provedeného v průběhu mého studia na litevské univerzitě KTU 

(Kaunas University of Technology), pokusit o popsání liminální (přechodové) fáze 

rituálu tak, jak probíhá v současné době u studentů Erasmu.  

Předpokládané výzkumné metody: 

 Tato práce bude založena na kvalitativním výzkumu, který bude mít formu 

případové studie. Jako metodu sběru dat bych použila polostrukturovaný rozhovor, 

jelikož budu mít připravená témata rozhovoru a některé otázky, ale bude také potřeba 

reagovat na odpovědi respondenta a popřípadě přidávat otázky další. Další metodou by 

bylo zúčastněné pozorování, jelikož budu v době svého výzkumu také studentem 

Erasmu a budu bydlet na univerzitní koleji, takže bych měla být s ostatními studenty 

v každodenním kontaktu. Metoda zúčastněného pozorování bude pro mé výsledky 

velmi důležitá, jelikož většina teorií a pojmů, se kterými budu pracovat, se odvíjí právě 

od chování respondentů či chování ostatních lidí k nim. Budu si tedy vést terénní deník, 

ze kterého budu ve své práci čerpat. Jako výzkumný vzorek použiji studenty Erasmu 

v Litvě, přesněji řečeno na Kaunas University of Technology. Chtěla bych uskutečnit 

okolo 10 rozhovorů, ráda bych zapojila do výzkumu respondenty obou pohlaví a pokud 

možno také z různých kultur. Jiná kritéria na výběr respondentů nejsou třeba. 

 



55 

 

Klíčové výzkumné otázky:  

 Dochází během pobytu k vytvoření communitas tak, jak to popsat 

Turner? 

 Udržují si během pobytu studenti některé role, které hráli před svým 

odjezdem? 

 Vytvářejí si během pobytu role nové/jiné? 

 Přizpůsobují studenti své chování podle toho, zda jsou s někým, kdo 

patří do jejich skupiny (in-group – ti, co také prochází přechodovým 

rituálem) či nepatří (out-group)? 

 Vytváří se mezi studenty nějaká struktura/hierarchie, získávají 

jednotlivé statusy v rámci skupiny? 

 Představuje Erasmus pro studenty spíše přechod na osobní či 

profesní úrovni (potažmo obojí stejně)? 

 Je ostatními studenty („neerasmáky“) a přijímací institucí nahlíženo 

na studenty Erasmu jako na specifickou skupinu? Je tak jimi 

vytvářeno prostředí pro vznik communitas? 

 Nakolik jsou studenti Erasmu během pobytu odtrženi od struktury 

společnosti? 

Orientační struktura práce: 

1. Úvod a charakteristika problematiky 

2. Základní teoretické koncepty 

3. Cíle a metody výzkumu 

4. Analýza a interpretace dat 

5. Závěr a diskuse 
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