
 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 
Katedra obecné antropologie 

 
 
 
 
 
 

Bc. Radka Matušínská 
 
 
 
 
 
 

 „Hmyzí královna v říši neobvyklých 
pochoutek“: Zážitkový turismus, jídelní 

festivaly a soukromé ochutnávky v perspektivě 
sociokulturní antropologie 

 
 
 
 

Diplomová práce 
 
 

 
 

Vedoucí práce: Mgr. Markéta Slavková, Ph.D. 

 
 

 
Praha 2018 



 

 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila v ní pouze 

uvedené prameny a literaturu. Práce nebyla použita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Zároveň dávám svolení, aby byla zpřístupněna v příslušné knihovně UK. Práce smí být 

použita ke studijním účelům v souladu s autorským právem. 

 

 

V Praze dne 5. 1. 2018                         Bc. Radka Matušínská 

             

          ………………………. 



 

 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tom to místě bych ráda poděkovala své rodině a přátelům za to, že mě 

podporovali v době psaní této práce. Dále bych chtěla poděkovat vedoucí práce Mgr. 

Markétě Slavkové, Ph.D. za přínosné rady a časovou investici do této práce. V neposlední 

řadě musím zmínit všechny účastníky výzkumu, kteří mi věnovali svůj čas a díky své 

otevřenosti mi umožnili získat požadovaná data.



 

 

iii 
 

Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o tom, jak jsou konceptualizovány neobvyklé 

pochoutky z pohledu sociokulturní antropologie, konkrétně v kontextu subdisciplíny 

antropologie jídla. Neobvyklými pochoutkami jsou myšleny takové pokrmy, které se 

z našeho pohledu zdají být netradiční a unikátní, ale také šokující či vnímané jako 

„bizarní“. Skrze komplexní zachycení zkušenosti jednotlivce při celém procesu 

konzumace těchto pokrmů bude interpretováno, co pro něj tato zkušenost znamená, jaké 

jsou pro ni motivace a jak je následně zvýznamňována v rámci sebeprezentace. Dále bude 

zkoumáno, jakou mají neobvyklé pochoutky roli v rámci poznávání cizích zemí a zda 

jsou nositeli kulturního a symbolického významu. 
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Abstract 

The goal of this thesis is to discuss how unusual delicacies are conceptualized in the 

perspective of sociocultural anthropology – specifically, in the context of anthropology 

of food. Unusual delicacies are to be understood as non-traditional, unique, but at the 

same time, shocking or perceived as „bizarre“ meals. The complex description of the 

individual’s experience during the consumption of unusual delicacies will help to analyze 

what is the overall perception of the experience, its pervasion into self-presentation, as 

well as what are the main motivations for it. Further, it is discussed what role the unusual 

delicacies play in the context of exploring foreign countries and whether they possess any 

cultural and symbolic meaning.  
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1 Úvod 

Nejdříve odlamuji nožičky a až pak se pouštím do tělíčka, které je ale šťavnatější, 

než by asi bylo záhodno. V krku mě ještě lechtají chloupky, které na pavoukovi zůstaly  

i po dlouhém smažení na pánvi. Smažené tarantule na chilli nechutnají až tak špatně, 

jak by se mohlo zdát, protože chuť nožiček je podobná obyčejným krekrům nebo 

brambůrkům, s tělem je to už ale horší… Koukla jsem se kolem sebe a všimla si, že 

podobný pocit mají i mé dvě spolucestovatelky… (Z deníku autorky) 

 

Podobných příběhů mám ve svých cestovních deníkách několik. Citovaná 

zkušenost s konzumací smažených tarantulí se udála během mé dvouměsíční cesty po 

jihovýchodní Asii, kterou jsme s přáteli podnikli v roce 2012. Tou dobou to pro mě byla 

už několikátá cesta za hranice evropského kontinentu. Během jednotlivých cest jsem měla 

možnost navštívit starobylé chrámy i pěti tisícové hory, ale také mluvit s místními lidmi 

a pozorovat jejich zvyklosti. Podobně jako spousta jiných turistů jsem postupem času 

během svých cest hledala stále více nových prožitků a jedním z nich se stalo právě 

experimentování s místními specialitami – a to i s takovými pokrmy, které v mnoha lidech 

vyvolávají rozporuplné reakce. Tyto speciality, které ve své práci nazývám neobvyklými 

pochoutkami, jsou určitou sociální skupinou konzumovány nejen během období 

cestování, ale i mimo něj, a jsou aktivně vyhledávány v rámci sběru zážitků (Bauman, 

1995). Právě teorii „sběru zážitků“ v souvislosti s cestováním jsem se do určité míry 

věnovala také ve své bakalářské práci, ve které jsem zkoumala zkušenosti dobrovolníků 

v Indonésii, kteří byli (mimo jiné) motivováni útěkem ze stereotypní každodennosti. 

Téma neobvyklých pochoutek, které rozpracovávám v této diplomové práci, tak chápu 

jako příspěvek k hlubšímu zkoumání dané problematiky. 

Při cestách do zahraničí a při různých aktivitách spojených s jídlem jsem mohla 

pozorovat, jak lidé ke konzumaci jídla, které je častokrát z různých důvodů odmítáno, 

přistupují, a jaké procesy konzumaci provázejí. Během gastronomických akcí, které jsem 

organizovala nebo se jich účastnila, jsem si často všímala, jak odlišně lidé reagují tváří 

v tvář – jak sami říkají – takové „výzvě“. Pozorování mých přátel, kterak si během našich 

soukromých událostí kladou do úst různé neobvyklé pokrmy, ve mně vzbuzovalo spoustu 

otázek – od první chvíle bylo totiž zřejmé, že každý tuto speciální událost prožívá 

a následně zvýznamňuje odlišně. Na tyto osoby, které ve své práci považuji za sociální 

skupinu, jež spojuje zájem o konzumaci neobvyklých pochoutek, jsem se ve své práci 
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zaměřila. Sama sebe do této skupiny zařazuji také, proto mě zajímalo zkoumání reality, 

které jsem součástí. 

Smažení škorpioni, kuřecí pařáty či káva z trusu cibetek – to jsou jen jedny z mnoha 

pochoutek, které se dají zkoumat z hlediska kulturní rozmanitosti v jídelních zvyklostech, 

preferencích, zákazech a tabu spojených s jídlem. Nejen samotný pokrm, ale i aktivity 

s ním spojené jsou nositeli kulturního významu. V rámci tohoto širšího sociokulturního 

antropologického kontextu se budu snažit odpovědět na otázku, jakou pozici v něm 

zaujímají neobvyklé pochoutky. 
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2 Metodologie 

2.1 VÝZKUMNÉ CÍLE 

Podle Freemana (2003, s. 4) má jídlo sociálně efektivní funkci, má schopnost 

utvářet a měnit vztahy, proto je jeho konzumace ve většině případů mnohovrstevný akt 

plný spletitých významů. Jelikož lokální pokrmy představují významnou kulturní 

konfiguraci, analýzou individuální zkušenosti při procesu pojídání neobvyklých 

pochoutek je možné vysvětlit, co pro různé osoby tato konzumace znamená, čím je 

motivována, jaké faktory při ní hrají roli a jak je taková zkušenost následně 

zvýznamňována. Skrze vysvětlení různých praktik pojících se s jídlem a stravovacími 

návyky se pokusím definovat bariéry spojené s konzumací jídla a pochopit je ve 

zkoumaném kontextu. 

Pomocí aplikovatelných teoretických principů dále vysvětlím, jaký vliv může mít 

konzumace neobvyklých pochoutek na sebeprezentaci jedince, a to jak v reálném životě, 

tak ve virtuálním prostředí – konkrétně tedy na sociální síti Facebook. Dále se zaměřím 

na důvody a kontext, ve kterém jsou některé pokrmy považovány za neobvyklé a jiné ne, 

a jaký mají symbolický význam. Výzkumné otázky jsou definovány následovně: 

1) Jak probíhá zkušenost konzumace neobvyklých pochoutek a čím je  

  motivována? 

2) Jakou roli zkoumaní sociální aktéři připisují neobvyklým pochoutkám v rámci        

              poznávání cizích zemí? 

3) Jaký mají neobvyklé pochoutky symbolický význam a jak je demonstrován? 

4) Jak se prolíná konzumace neobvyklých pochoutek do sebereflexe  

              a sebeprezentace? 

 

2.2 ZVOLENÁ TERMINOLOGIE 

Nejvíce problematickou kategorií v této práci byl již od počátku výběr termínu, 

který by vhodně charakterizoval typ zkoumaného jídla. Vzhledem ke kulturní relativitě 

termínu, kdy je konkrétní jídlo pro jednoho neobvyklé, přičemž pro druhého normální  

a běžné, byla volba termínu velmi komplikovaná. Zdá se, že v českém ani zahraničním 

prostředí nebyl zaveden jednotný termín, který by toto jídlo vhodně definoval. 
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V zahraničí se v různém kontextu využívají například pojmy bizarre food, extreme food, 

exotic food, weird food, unusual food, disgusting food, strange food, exotic delicacy. Tyto 

pojmy se užívají i v médiích – primárně v různých televizních kulinářských pořadech1, 

které jsou v rámci globalizačních proudů součástí mediascapes, tedy obrazů světa, které 

utvářejí média, a které nabízejí velké množství příběhů a imaginárních rámců (Appadurai, 

1996). Tyto, převážně americké, pořady však nejsou v českém prostředí dostatečně 

zpopularizované, aby se dalo předpokládat, že výzkumné subjekty některý z pojmů 

přejímají, a tedy, že by se stávaly pojmy emickými. V českém kontextu by pak 

pravděpodobně nejblíže byly termíny „exotická kuchyně“ či „místní speciality“. 

Začátkem roku 2017, kdy jsem práci poprvé odevzdala, jsem se pro tyto kulinární 

speciality rozhodla užívat termín „bizarní“. „Bizarní“ popisuje Nový akademický slovník 

cizích slov jako „podivný, unikátní, zvláštní, neobvyklý nebo výstřední“ (Kraus, 2003,  

s. 55). Do češtiny se pak toto slovo dostalo z francouzského bizarre, potažmo z italského 

bizzarro, což původně znamenalo „náladový“ či „zlostný“ (Šlosar, 2008, s. 12). Stručný 

etymologický slovník jazyka českého dokonce uvádí, že slovo vniklo z latinského vitiosus 

s významem „vadný“ či „odchylný“ (Holub a Lyer, 1978, s. 80). Pojem jsem původně 

zvolila proto, že z mého pohledu dobře charakterizoval zkoumanou problematiku – 

jelikož vystihoval občas poněkud „šokující“ způsoby úpravy a popisoval charakter 

negativní estetické preference zkoumaných subjektů. Zároveň byl během výzkumu 

používán některými informátory. 

Tento termín se však ukázal jako poměrně problematický. Nejen, že může působit 

bulvárně a záměrně šokujícím dojmem, ale je i kulturně relativní a hodnotící. Zároveň 

není jasné, zda se jedná o emickou či etickou kategorií. Během první fáze výzkumu jsem 

se domnívala, že o emickou – tedy, že je subjektivního charakteru, takto se jevící 

z pohledu příslušníků zkoumané kultury (Soukup, 2014, s. 64). V té době jsem však 

nebyla schopna reflektovat případné vsugerování termínu informátorům v momentě 

oslovení s účastí ve výzkumu na téma „konzumace bizarního jídla“. Během rozhovorů 

jsem i tento termín sama používala, proto je možné, že pro informátory bylo snazší jej 

ode mě převzít než se snažit vytvořit pojem vlastní či výstižnější (Davies, 1999, s. 4). 

Tomuto vysvětlení přispívá i fakt, že jsme se během rozhovorů museli ke kategorii 

několikrát vrátit a znovu si ji definovat. 

                                                           
1 Např. Bizarre Foods with Andrew Zimmern, Extreme cuisine with Jeff Corvin, Strange Foods Around  
   The World, apod. 



 

 

5 
 

Bylo tedy mylné se domnívat, že kategorie je čistě emická. Je to nedostatek, kterého 

jsem si již vědoma. Proto jsem se ve druhé části výzkumu zaměřila na to, abych 

informátorům kategorii předem nepodsouvala – naopak jsem se snažila pochopit, jak ji 

oni sami definují. Zjistila jsem, že není možné jednoznačně říci, že informátoři toto jídlo 

reflektují jako samostatně ohraničenou kategorii. Mluví pouze o jednotlivých pokrmech, 

které popisují jako „místní specialitu“ nebo „místní kulinářskou zajímavost“, objevují se 

ale i přívlastky jako „nezvyklé“ a „speciální“ jídlo („něco, co nemáš každej den“), „těžce 

sehnatelné“, ale i „extrémní“. Nakonec jsem se tedy rozhodla upustit od pojmu „bizarní“ 

právě kvůli jeho kulturně hodnotícímu charakteru. Tento termín by mohl totiž být 

nesprávně chápán jako nástroj pro sociální exkluzi, jelikož se podílí na konstrukci „jiných 

kultur“ a záměrně je exotizuje (Pflegerová, 2007, s. 17). Z pozice výzkumníka jsem se 

tedy rozhodla zavést nový termín neobvyklé pochoutky, a to jako termín etický – tedy bez 

ohledu na perspektivu příslušníků zkoumané kultury (Soukup, 2014, s. 64). Pojem 

„pochoutka“ vysvětluje Slovník spisovné češtiny jako „vybrané chutné jídlo, lahůdku, 

požitek“ (Filipec, 1994, s. 285). Slovo „neobvyklý“ zase jako „zvláštní, neobyčejný, 

nenormální, odchylující se od běžného stavu“ (Filipec, 1994, s. 215). Já toto slovní 

spojení ve své práci chápu jako zastřešující kategorii pro místní kulinářské speciality, 

které se nám na základě našeho sociokulturního prostředí jeví jako neobvyklé, speciální, 

netradiční a unikátní, ale i šokující či tabuizované.  

 

2.3 TECHNIKA SBĚRU DAT, VÝBĚR VZORKU A ANALÝZA 

Pro svou etnografickou studii jsem zvolila kvalitativní metody sběru dat, které mi 

umožnily komplexní porozumění dané problematice a pochopení sledovaného jevu v jeho 

sociálním kontextu (Hammersley a Atkinson, 2007, s. 6–9). Výzkumníkovi tyto metody 

umožní hlouběji pochopit dění ve skupině a pozorovat jednotlivé aktivity jejích členů 

(Goetz a LeCompte, 1984). V mém výzkumu nešlo o nalezené jakési „objektivní“ pravdy, 

ale spíše o pochopení světů sociálních aktérů tak, jak je oni sami vnímají. Stěžejní 

technikou sběru dat pak byl etnografický terénní výzkum v podobě zúčastněného 

pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Pracovala jsem také s principy 

autoetnografie a okrajově jsem začlenila i obsahovou analýzu sociálních sítí (primárně 

Facebooku). Tyto techniky mi umožnily porozumět, jakým způsobem sociální aktéři 

konstruují významy, a jaké jsou jejich postoje vzhledem k dané problematice. 
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Zúčastněné pozorování je poměrně nestrukturovaná metoda, při které je 

pozorovatel součástí každodenních činností, sociálních interakcí a rituálů, což mu 

umožňuje porozumět aspektům sociokulturního prostředí (DeWalt, DeWalt a Wayland, 

1998, s. 260). Tento terénní výzkum probíhal průběžně v letech 2010–2016, přičemž 

v roce 2017, kdy jsem práci přepracovávala, jsem se k pozorování vrátila a sbírala další 

data, která jsem zahrnula do analýzy. V mém výzkumu byl terén dvojího charakteru: 

zaprvé se jednalo o velké veřejné gastronomické akce, zadruhé o soukromé akce pro 

menší počet osob. 

Akce veřejného typu měly většinou charakter food festivalu a trvaly standardně 

jeden až dva dny, přičemž je navštěvovalo zhruba 500–2000 osob2. Mohu jmenovat 

například Street food fest (Náplavka a Dvořákovo nábřeží), Ghetto Food Festival, 

Jablkobraní, Exotic Food festival, Jakože cože? či Slavnosti v Modřanech. Konaly se 

vždy v Praze – buď v centru města, nebo v okrajových částech. Počet stánků se lišil 

v závislosti na velikosti festivalu – působila jsem na velkých festivalech s přibližně  

40–60 stánky, ale i na menších, na nichž bylo pouze 10–15 stánků. Většina stánkařů 

nabízela jídlo, několik stánků však na festivalu bývalo pouze v rámci různých 

doprovodných aktivit. Festivaly byly také častokrát zaměřené typologicky – například na 

polévky, asijská jídla, exotická jídla a podobně. Na některých se platilo vstupné, na jiných 

ne. 

Během těchto akcí jsem zastávala různé role. Tyto role se dají charakterizovat dle 

toho, jaký má výzkumník vztah ke zkoumanému terénu a sociálním aktérům a do jaké 

míry participuje. Ve své klasifikaci rozlišuje Gold (1958) čtyři stupně zapojení se – od 

úplného pozorovatele až po úplného účastníka.  Já jsem zastávala vždy jednu ze dvou 

výzkumnických rolí, během kterých jsem byla více či méně aktivní v rámci okolního 

prostředí. Někdy jsem u stánku působila jako prodejce či prodejní asistent, kdy jsem měla 

na starosti spíše provozní úkoly – tedy přípravu, vaření, prodej a úklid. Na situaci jsem 

tedy nahlížela perspektivou částečného pozorovatele (Bryman, 2004, s. 443). V této roli 

jsem s návštěvníky pouze konverzovala, zodpovídala otázky a pozorovala je při 

konzumaci hmyzu. Můj status výzkumníka jim nebyl známý. Ve druhé roli úplného 

pozorovatele (Bryman, 2004, s. 442) jsem již nepomáhala na stánku, ale měla jsem 

                                                           
2 Informace o počtu plynou z množství prodaných lístků. Na akcích, které byly zdarma, se počty  
  účastníků odhadovaly provozovatelem dle předpokládané kapacity jednotlivých prostor. 
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možnost plně se soustředit na to, co se v rámci zkoumaného sociálního pole děje. 

Zaměřovala jsem se primárně na tyto sociální interakce: 

1) co motivuje návštěvníky přijít ke stánku 

2) jak probíhá interakce s prodejcem 

3) na jaké otázky se návštěvníci ptají 

4) podle jakých kritérií si návštěvníci jídlo vybírají 

5) jaké jsou prvotní reakce po konzumaci jídla 

6) jak je reflektována chuť a jak jsou zapojeny ostatní smysly 

7) jak interagují s ostatními účastníky akce 

8) jak je zážitek vyjádřen na místě a následně sdílen ústně a na sociálních sítích  

9) kdy a zda se účastník ke stánku vrací 

Při těchto akcích jsem provedla několik kratších neformálních rozhovorů a rovněž 

jsem využívala různé audiovizuální techniky, jako je nahrávání videí a pořizování 

fotografií. Zároveň jsem si zapisovala heslovité nestrukturované poznámky do deníku 

(tzv. jotting), jelikož jsem mnohokrát kvůli časovým a organizačním důvodům neměla 

možnost zapisovat si rozsáhlejší poznámky. Následně jsem pak informace přepsala do 

terénních poznámek (tzv. field notes), které později vhodně posloužily při analýze 

problematiky (Bryman, 2004, s. 450). Během pozorování jsem se zaměřovala také na to, 

zda se v jednání aktérů a jejich slovní interpretaci objevuje nesoulad, a snažila jsem se 

vysledovat a definovat opakující se vzorce. Všechny akce, které jsem navštívila, se konaly 

v Praze, jelikož mým cílem bylo soustředit se na pražskou skupinu, kterou spojuje zájem 

konzumace neobvyklých pochoutek. Výstupy z této etnografické studie jsou tedy 

reprezentací pouze této konkrétní demografické skupiny. 

Akce druhého typu – soukromé neformální události pro malý počet lidí – kterých 

jsem se účastnila, byly například Hmyzí večery organizované skupinou Hmyz na talíři 3 či 

akce pořádané mnou, jako je například pojídání Surströmmingu4 nebo krokodýlího a 

klokaního masa s přáteli, hmyzí večeře pro kolegy z práce, cestovatelské přednášky pro 

                                                           
3 WWW. Hmyznataliri.cz, 1. 1. 2018 
4 Surströmming je švédská specialita ve formě nakládaných sleďů. Ty jsou připravování pomocí    
  speciální metody fermentace, která jim propůjčuje silnou chuť a poměrně unikátní vůni (Zhang  
  a Müller, 2017). Tradičně se konzumují s bramborem, plackami a zeleninou (například cibulí). 
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známé, rodinné ochutnávání hmyzího cukroví  

a podobně. Tyto akce jsem častokrát osobně organizovala a děly se spíše nárazově, 

přičemž jejich organizace byla podnícena dispozicí či možností sehnat tyto neobvyklé 

pochoutky, a proto jsem oslovila přátele a známé, zda se chtějí setkat a při té příležitosti 

něco společně ochutnat. Takovou akci navštěvovalo zhruba 5–20 osob. Vzhledem k velmi 

neformálnímu charakteru jsem měla možnost pouze pozorovat bezprostřední reakce lidí 

a poznámky jsem si byla schopna zapsat jen heslovitě až po skončení setkání. V některých 

případech jsem si pořizovala i videozáznam, který jsem do několika dnů zpracovala a 

analyzovala.  

Během roku 2016 a 2017 jsem také vedla polostrukturované rozhovory s osobami 

z České republiky, které již měly nějakou zkušenost s konzumací neobvyklých pochoutek 

– buď je ochutnaly, navštěvovaly food festivaly nebo měly jakkoliv vyhraněný názor na 

zkoumanou problematiku. Do zařazení do vzorku nehrála roli žádná další kritéria, pouze 

tento společný zájem. Z tohoto hlediska byl tedy vzorek vybírán účelově (Bryman, 2004, 

s. 714), jelikož jsem jej utvářela dle potřeb svého výzkumu. Jsem si plně vědoma, že 

limitem této techniky je nemožnost generalizovat závěry, protože vypovídají pouze  

o konkrétní zkoumané sociální skupině (Silverman, 2000). Již na začátku výzkumu jsem 

měla seznam osob, u nichž jsem se domnívala, že budou mít zájem se zúčastnit vzhledem 

k tomu, že již měly zkušenost s konzumací neobvyklého pokrmu nebo se o toto téma 

intenzivně zajímaly. V průběhu jsem pak dostávala od stávajících informátorů nové  

a kontakty na další potenciální informátory – přešla jsem tedy postupně na metodu 

sněhové koule (Disman, 2002). Ohledně účasti ve výzkumu jsem oslovila i několik 

cestujících blogerek, z nichž mi však odpověděla pouze jedna, a na email s žádostí  

o domluvení setkání již nereagovala. Skrze jednu informátorku jsem také věděla o osobě, 

která má ke konzumaci neobvyklých pochoutek velmi negativní postoj z morálních 

důvodů. Tuto osobu jsem také oslovila – původně k účasti ve výzkumu svolila, nicméně 

před domluvením data schůzky rovněž přestala komunikovat. 

Přístup k informátorům s takto předem definovanou charakteristikou nebyl během 

první fáze výzkumu, v roce 2016, tak složitý proto, že jsem byla v cestovatelské a foodie5 

komunitě insiderem – tedy někým, kdo má se zkoumaným fenoménem osobní zkušenost. 

Do problematiky jsem měla poměrně hloubkový vhled z důvodu ochutnání poměrně 

                                                           

5 Člověk, jenž dlouhodobě prokazuje velký zájem o jídlo a stravování, nicméně nezabývá se tématem    
   jídla na profesionální úrovni (Barr a Levy, 1985, s. 6). 
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velkého množství neobvyklých pochoutek a dále možnosti pozorovat lidí při konzumaci, 

stejně jako jsem o tomto tématu často diskutovala s lidmi a zodpovídala jim různé otázky. 

Ve druhé fázi výzkumu, v roce 2017, však začalo být identifikování nových informátorů 

čím dál těžší, jelikož mé kontakty i kontakty známých se již zdály být vyčerpané. Původní 

metoda účelového vzorkování měla tedy své limity v potenciálním nedostatku 

informátorů, proto jsem se uchýlila k využití dalších technik. Obrátila jsem se na 

organizátory cestovatelských festivalů a food festivalů v České republice s žádostí  

o propojení s osobami, které by mohly mít zájem účastnit se výzkumu a měly prostor 

věnovat mi přibližně hodinu svého času. Tito organizátoři v tomto případě fungovali jako 

tzv. gatekeepers – tedy osoby, které umožňují přístup k dalším zajímavým jedincům  

a skupinám (Hendl, 2005, s. 152). Ti po mém oslovení kontaktovali své známé  

a s některými z nich mi umožnili se spojit. Kromě toho jsem také informace  

o výzkumu rozšířila do facebookových komunit, které sdružovaly osoby mající stejný 

zájem – konzumaci neobvyklých pochoutek (převážně hmyzu)6. Oslovila jsem i samotné 

kuchaře, kteří se zabývají přípravou hmyzích pokrmů. Díky těmto alternativním cestám 

jsem se následně spojila s 5 novými informátory.  

Dohromady jsem tedy vedla rozhovory s 15 osobami – 10 ženami a 5 muži, přičemž 

věk a místo, odkud pocházeli, se lišily.  Nejmladšímu informátorovi bylo 25 let, 

nejstaršímu 44. Mluvila jsem jak s lidmi z Prahy a velkých měst, stejně jako z malých 

vesnic na území celé České republiky. Vzorek byl tedy heterogenní, ale účastníky pojil 

společný zájem, tudíž byla tato skupina relevantní pro studovanou problematiku. Zároveň 

jsem nehledala větší skupinu lidí, jelikož mi šlo primárně o hloubkové porozumění. 

V počtu 15 osob dosáhl vzorek saturace (Hendl, 2005, s. 151). Většina rozhovorů 

proběhla v kavárnách, které byly zvoleny dle preference informátorů. Mým jediným 

požadavkem bylo, aby se v kavárně dalo najít klidné a tiché místo. Dva rozhovory 

s osobami, které jsem znala, proběhly z praktických důvodů v mém bytě. Tři další 

rozhovory bylo vzhledem k pobytu informátora mimo Prahu či v zahraničí nutné vést přes 

Skype. 

Všechny rozhovory byly nahrány na diktafon na mobilním telefonu a v brzké době 

přepsány v transkript, přičemž byla vynechána pouze citoslovce a vycpávková slova, 

která narušovala plynulost textu a pro můj výzkum nebyla důležitá, jelikož mým cílem 

byla obsahová analýza. Z důvodu anonymizace účastníků byly odstraněny informace, 

                                                           
6 Např. skupina Entomofágie – hmyz jako jídlo (WWW: facebook.com, 4. 1. 2018). 



 

 

10 
 

které mohly jakýmkoliv způsobem identifikovat osobu informátora. Text byl následně 

okódován pomocí tematických kódů, které byly tvořeny tak, že jsem se pokusila co 

nejlépe pojmenovat daný tematický celek.  Mimoto jsem také využívala tzv. in-vivo kódy, 

což jsou expresivní výrazy, analogie, barvitá vysvětlení či metafory zmiňované při 

rozhovorech (Strauss a Corbinová, 1999). Pokud jsou tyto fráze zmíněny více osobami, 

mohou poukazovat na klíčové významy ve zkoumaném jevu. Následně jsem mezi kódy 

začala hledat korelace a pravidelnosti a v dalším kroku je převedla do větších 

významových kategorií, které představovaly bázi pro zodpovězení základních 

výzkumných otázek. Podobně jsem postupovala i se zápisky z terénního výzkumu. 

V průběhu výzkumu se mi také naskytla možnost využít data z formulářů se zpětnou 

vazbou, kterými disponoval jeden z informátorů. Jednalo se o organizátora každoročního 

velkého food festivalu na Moravě. Po konání festivalu všem účastníkům rozesílal 

dotazník spokojenosti – nejednalo se o společenskovědní dotazník, ale o část 

marketingové strategie pro další ročníky. Tyto dotazníky se mi jevily jako vhodné pro 

obsahovou analýzu, jelikož se daly použít jako doplňkový zdroj dat, a umožnily by 

vzájemnou validizaci výsledků získaných několika kvalitativními metodami –   

tzv. triangulaci (Bryman, 2004, s. 392). Tato data se mi však nakonec nepodařilo získat, 

jelikož informátor zjistil, že k nim již nemá přístup. 

Vzhledem k tomu, že moje role a zkušenost s touto problematikou byla insiderská, 

nabízelo se v rámci zkoumání sebe sama využití metody autoetnografie. Odborná 

literatura chápe autoetnografii jako formu kvalitativního výzkumu, která v sobě spojuje 

prvky autobiografie a etnografie. Jak uvádí Maréchal (2010), jejími metodami může být 

psaní deníků, zkoumání soukromých archivních materiálů či rozhovory sám se sebou. 

Výzkumník během autoetnografie detailně zkoumá vlastní osobní zkušenost, čímž se 

snaží porozumět zkušenosti sociální (Ellis, Adams a Bochner, 2011). Badatel je zde 

centrální osobou a jeho vlastní perspektiva je čtenáři zpravidla zprostředkována v ich 

formě (ibid.). Popis reality je tak nevyhnutelně ovlivněn výzkumníkovými osobními 

postoji, preferencemi a emocemi (Maréchal, 2010). Kritika autoetnografických technik 

poukazuje na nedostatek objektivity a naopak přílišnou subjektivitu, častokrát s emotivně 

zabarveným textem, což by mohlo mít za následek malou validitu analýzy. Avšak 

v případě, že výzkumník skutečně prožívá zkoumanou skutečnost, mohou být vlastnosti 

autoetnografické techniky naopak využity ve prospěch analýzy, jelikož výzkumníkovi 

umožní zařadit jeho zkušenost do širšího kontextu (ibid.). 

V analýze textu je tedy častokrát zahrnuta i moje vlastní perspektiva, stejně jako 
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jsou v práci zakomponovány mé etnografické poznámky z cestovních deníků 

v narativním stylu. Tyto deníky jsem si vedla od roku 2009 až doposud při cestování po 

různých světových destinacích. Pomocí autoetnografických technik jsem se tedy snažila 

přiblížit svou představu o neobvyklých pochoutkách a následně ji konfrontovat s tím, co 

jsem vypozorovala u ostatních aktérů. Zároveň mně samotné tyto techniky umožnily lépe 

a hlouběji porozumět dané problematice.  

 

2.4 IDENTITA VÝZKUMNÍKA, ANEB „HMYZÍ KRÁLOVNA“ 

V TERÉNU 

V případě, kdy interakce probíhají jak na profesionální, tak na osobní úrovni, je 

snadné nechat se ovlivnit okolním prostředím, což může způsobit příliš zaujaté 

subjektivní hodnocení a závěry (Hammersley a Atkinson, 2007). Při vedení hloubkových 

rozhovorů jsem si uvědomovala, že úroveň, do jaké se výzkumník a informátor znají, 

může do jisté míry ovlivnit průběh rozhovoru. U informátorů, které jsem předem znala, 

bylo velkou výhodou, že už od počátku ke mně byli velmi otevření a cítili se komfortně. 

Na druhou stranu pro mě jako výzkumníka bylo náročné dostatečně kontrolovat vlastní 

pozici, jelikož tito informátoři byli ve své výpovědi častokrát chaotičtí, nebo se ji snažili 

zkrátit, případně vynechávali různé důležité informace („ale to asi sama víš…“, „vždyť to 

přece znáš“). Problematické také bylo, že se občas ostýchali vyprávět mi své příběhy  

a zkušenosti s neobvyklými pochoutkami v kontextu toho, co všechno jsem zažila já. Stalo 

se například, že jeden z informátorů se potom, co začal vyprávět svou historku, zarazil  

a zeptal se: „Zajímá tě vlastně tohle? Protože to je vlastně nic oproti tomu, co jsi zažila 

ty...“. Abych zajistila co největší validitu a transparentnost výzkumu, poprosila jsem je, 

aby se mi snažili vše detailně vyprávět, jako by to bylo poprvé, co se vidíme.  Přes 

počáteční zdráhání a několik mých vstupů s pobízející otázkou se to většinou podařilo. Je 

nutné podotknout, že data získaná od informátorů, které jsem předem znala, jsou 

ovlivněna právě mírou blízkosti a důvěry, kterou jsme mezi sebou měli. Rozhovory 

s těmito informátory charakterizoval upřímný styl diskuze s často velmi expresivními 

příklady, které jsou v textu také uvedeny.  

Z hlediska udržení struktury se mi mnohem snadněji pak vedly ty rozhovory, kdy 

jsem informátory předtím nikdy neviděla a neznala jsem jejich styl myšlení a vyjadřování. 

Naopak zde ale bylo limitující, že tyto osoby si ode mě kolikrát na počátku držely odstup 

a odpovídaly v kratších větách a až po delším čase se více uvolnily a byly otevřenější. 
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Informátorům, kteří mě vůbec neznali, jsem na začátku pouze uvedla, že jsem studentkou 

antropologie a provádím výzkum pro svou diplomovou práci. Svou osobní zkušenost 

s tímto jídlem a s hmyzími festivaly jsem nerozváděla. Avšak jak už jsem zmiňovala, 

mnoho informátorů bylo z řad mých přátel a známých, kteří o mých zálibách věděli. 

Někteří o mě od svých přátel slyšeli jako o té, co „dělá hmyzí festivaly“, jiní mě dokonce 

překřtili na „Hmyzí královnu“. Proto je možné, že je na setkání se mnou přivedla primárně 

zvědavost. V těchto případech se mi často zdálo, že náš vztah je spíše asymetrický. To 

bylo způsobeno tím, že se informátoři styděli vyprávět mi o svých zkušenostech, které, 

jak se domnívali, nejsou ve srovnání s těmi mými vůbec důležité. Moje domněle 

„expertní“ pozice mi tedy zpočátku bránila vytvořit rovnocennější vztah  

výzkumník–informátor, což se ale většinou podařilo ve druhé polovině rozhovoru. Zjistila 

jsem také, že někteří z této skupiny informátorů přišli na setkání hlavně proto, aby zjistili 

více informací o různých neobvyklých pochoutkách, a aby si nechali vyprávět  

o adrenalinových zážitkách z cizích zemí. Odpovědím na tyto otázky jsem se v průběhu 

rozhovoru snažila spíše vyhnout, respektive je kvůli zachování kontinuity rozhovoru 

minimalizovat, nicméně většinou se na ně dostalo po vypnutí nahrávání, kdy se schůzka 

změnila spíše v přátelské posezení. 

Psaný text vždy nějakým způsobem vykresluje ty, o kterých píšeme. 

Nereprezentuje však reálné věci a výsledky – ty autor skrze vlastní subjektivitu 

konstruuje. Proto jsou podle Abu-Lughodové (1991) etnografické reprezentace jen 

částečnou pravdou a zároveň jsou psané z určité pozice. Jsou textem, kdy autor sám píše 

o někom jiném (Abu-Lughod 1991, s. 142). Avšak vzhledem k tomu, že dosažení 

pozitivistické objektivity, v rámci které výzkumník zastává pozici vně, z níž nahlíží  

a objektivizuje realitu, je již přežité, je třeba vlastní pozici (v mém případě insiderskou) 

vhodně využít (Clifford, 1986, s. 11). Svou roli tedy chápu jako aktivně se podílející na 

znázornění kulturní reality, jíž jsem součástí, a svůj pobyt v terénu vnímám jako interakci 

s prostředím. Snažím se z této interakce spíše těžit a zároveň objasňovat veškerá specifika 

s tímto se pojící (Pflegerová, 2007, s. 46). 

 

2.5 ETIKA VÝZKUMU 

Při pořizování rozhovorů, jak hloubkových polostrukturovaných, tak krátkých 

v rámci zúčastněného pozorování, jsem informátory nejdříve seznámila s účelem 

rozhovoru a s tím, jakým způsobem budou data využita. Všechny jsem poté požádala  
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o informovaný souhlas (podle zákona č. 101/2000 Sb.), který byl před pořízením 

rozhovoru nahrán na diktafon. Poprosila jsem také o schválení uvedení citací, jelikož 

hlasům informátorů uvedeným v originále nechávám v práci poměrně velký prostor, 

protože se domnívám, že mi tato autentická svědectví umožní zprostředkovat intenzitu 

zážitku a emocí v celé komplexitě. Informátory jsem pak z důvodu anonymizace 

pojmenovala fiktivními jmény. Na konci rozhovoru jsem poděkovala za čas a ochotu 

sdílet informace a nabídla jsem, že jakmile bude výsledná práce hotová, ráda jim ji pošlu 

k nahlédnutí, což několik informátorů uvítalo. Zároveň jsem všechny požádala, zda by 

mi mohli poslat své fotografie související s tématem, a mnozí z nich tak učinili. S jejich 

souhlasem je přikládám, a to rovnou do textu, což doufám umožní lépe vyvolat příslušnou 

imaginaci. 
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3 Teoretické zakotvení v rámci antropologie 

V následující kapitole se věnuji základním teoretickým východiskům, která slouží 

pro analýzu dat. V rámci disciplíny sociokulturní antropologie chápu svou práci primárně 

jako příspěvek k antropologii jídla, avšak téma souvisí i s antropologií turismu, jelikož 

nejčastěji ochutnávají lidé neobvyklé pochoutky v době během pobytu v cizích zemích,  

a tudíž ve stavu mimo každodennost, který je pro dobu cestování typický. Jiné situace 

pak budu analyzovat pomocí teoretických principů symbolické antropologie. Konzumace 

jídla a samotné pokrmy jsou totiž plné symbolických významů a hodnot, proto je potřeba 

podrobit je komplexnímu zkoumání (Maciel a de Castro, 2013; Farb a Armelagos, 1980). 

Jelikož představovaná problematika zasahuje do několika odlišných teoretických 

rámců, ukotvuji každé téma v jiné teoretické rovině. Za konceptuální rámec považuji 

postmoderní reflexivní antropologii, proto se domnívám, že je důležité nastínit relevantní 

kontext a objasnit, jak pracuji s klíčovými antropologickými pojmy.  

 

3.1 Z POHLEDU REFLEXIVNÍ POSTMODERNÍ 

ANTROPOLOGIE 

Antropologická disciplína ve svých počátcích spočívala ve zkoumání jiných 

způsobů existence mimo vlastní kontinent antropologických badatelů. Pflegerová (2007) 

poukazuje na to, že proces poznávání jiného a paralelní uvědomování vlastní identity 

mělo postupem času za následek nevyhnutelnou klasifikaci hierarchické opozice „my“ 

versus „oni“. Z pozice antropologie Západu proto začal převládat pozitivistický způsob 

zkoumání jiného – jednalo se o poznávací metodu, která umožňovala objektivně popsat 

realitu, což posléze sloužilo k upevnění západní nadřazené pozice a asymetrický přístup 

k moci (ibid.). Skrze zájem o jiné se následně ustanovovala antropologická disciplína. 

Avšak současná světová situace, kterou charakterizuje zvyšující se a modernizace na 

mnoha úrovních, zapříčinila, že hranice mezi studujícím „tady“ a studovaným „tam“ již 

nemohou být striktně vymezeny, a tudíž tradiční rozložení „autoritativní subjekt x pasivní 

objekt“ již nadále není funkční (Pflegerová, 2007, s. 18). 

Pozitivistická antropologie se opírala o objektivistické paradigma, v němž byly 

„kultury“ chápány jako koherentní a striktně determinující s aktéry zaujímající pouze 

pasivní roli (Pflegerová, 2007, s. 22). Významný posun v chápání kultury pak představil 

Clifford Geertz (1973), jenž přišel s interpretativním pojetím kultury, kterou chápe jako 
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síť významů, jež udržují v chodu jedinci, kteří tuto síť sami tvoří (Geertz, 1973, s. 5). 

Kultura tedy není statická, ale spíše aktivně tvořená a dynamicky žitá jejími členy, avšak 

Geertz stále pracoval s existencí kultury jako integrovaného celku. Koncept kultury jako 

takový byl pak v posledních desetiletích v souvislosti s postmoderními přístupy vystaven 

radikální kritice (např. Abu-Lughod, 1991; Appadurai, 1996; Clifford, 1986). Právě 

americká antropoložka Lila Abu-Lughodová ve své tezi Writing against culture (1991) 

přímo volá po vypuštění pojmu „kultura“ z antropologického bádání. Tento pojem sloužil 

v antropologickém diskurzu k popisu vlastností a postojů určité sociální skupiny.  Toto 

zkoumání „kultury“ je však podle Abu-Lughodové falešným cílem antropologů, kterým 

slouží jako nástroj ke zdůraznění rozdílů mezi společnostmi, což nevyhnutelně vede  

k vytváření diskriminačních kategorií a hierarchie (Abu-Lughod, 1991, s. 466). 

Soustředění se na „cizí kulturu“ zároveň přispívá ke konstrukci idey o těch „druhých“, 

kteří jsou jiní než „my“. Appadurai (1988) dodává, že vymezováním se a definováním 

vlastní výjimečnosti tak Západ vytvořil obraz radikálně odlišných domorodců, kteří jsou 

uvězněni v exotických a cizokrajných způsobech myšlení a chování. Vlastní identita se 

dle Boona (1987, s. 230) konstruuje právě během střetávání s jinými jednotlivci, vůči 

nimž máme potřebu se aktivně vymezovat, což následně vyústí ve srovnávání  

a zdůrazňování rozdílů a vytvářením představ o odlišných „druhých“. Na ty „druhé“ je 

pak nahlíženo jako na pasivní objekty, které se stávají exotickými kuriozitami určenými 

ke konzumaci evropskému publiku (Salmond, 1995, s. 23). 

V reakci na taková pojetí kultury kritici zdůrazňují, že realita není koherentní  

a homogenní, ale naopak ji charakterizují konflikty mezi různými aktéry (Pflegerová, 

2007). Pro tuto realitu je příznačná fragmentace zkušenosti a nejasná existence hranic 

mezi různými kulturami. Jejich členové zároveň nutně nemusí sdílet podobný náhled na 

svět (ibid.). Důraz na sdílenost, konsensus a uniformitu spatřují kritici především ve 

(strukturálně) funkcionalistických či strukturálních teoriích kultury (např. Rosaldo, 1989, 

s. 28), u nichž shledávají i akcentaci ohraničenosti kultur – v rámci té jsou jednotlivé 

kultury pojímány jako izolované jednotky, jež se vzájemně vylučují.  

Konzumace lokálních zážitků, tradic, hmotných statků a jídel jde ruku v ruce  

s konstrukcí „jiných kultur“, kterým se přisuzují charakteristiky jako „exotické“ či 

„primitivní“ (např. Cohen, 1972; Abu-Lughod, 1991). Širší společnost se proto často 

domnívá, že na základě konzumace lokálního jídla (a v tomto případě i neobvyklých 

pochoutek) je možné dotknout se exotického – že lze zažít lokální kulturu, lépe jí 

porozumět a proniknout do ní, což je tvrzení, které podporují i někteří autoři (např. 
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Hjalager, 2002; Barr a Levy, 1985). Tato jídla považují za součást odlišné kultury – 

exotické reality, v níž jako subjekty běžně neparticipují (Pflegerová, 2007, s. 47). Pro 

sociální aktéry může být tento typ exotiky velmi přitažlivý. Když jsem tuto diplomovou 

práci poprvé odevzdávala, tak jsem fakt, že lidé mohou skrze neobvyklé pochoutky 

neproblematicky poznávat cizí kultury, nerozporovala a domnívala se, že kulturu opravdu 

lze poznat skrze jídlo, avšak následné hlubší studium relevantní literatury mne vedlo 

k jinéhu závěru. Zároveň je zde problematické i toto chápání „kultury“ – ta totiž nemůže 

být považována za koherentní, homogenizovaný, izolovaný a stabilní systém přesvědčení, 

norem a hodnot, jenž je sdílen všemi jejími členy (Abu-Lughod, 1991).  

Tím, co dále charakterizuje postmodernitu a s ním související životní styl, se 

zabýval polský sociolog Zygmunt Bauman (1995). Mluví o nespojitosti, fragmentarizaci, 

a epizodičnosti různých sfér lidských činností. Postmoderního člověka popisuje jako 

sběratele zážitků, který přijímá vše, co konzumní společnost nabízí, a reaguje na veškeré 

podněty, které jej obklopují (Bauman, 1995, s. 24). Postmoderní tělo se postupně stává 

nástrojem rozkoše a podle toho, jak dobře tuto roli zastává, je považováno za výkonné. 

Aby se tělo ve stavu výkonnosti udrželo, je třeba, aby pojímalo různé typy rozkoše  

a radostných podnětů. Zdrojem odlišné a doposud neznámé rozkoše jsou jiní lidé, jiné 

světy či zážitky (Bauman, 1995). Současná nabídka rozkoší pro uspokojení těla může 

zahrnovat sexuální služby, smyslové podněty či gastronomické speciality. Podle Kellyho 

(2015, s. 2.7) je to, po čem západní společnost prahne, svět plný exotických prožitků, 

vzrušujících zážitků, původních tradic, lidí jiných barev pleti a panenské přírody – a to 

vše nedotčeno západní modernitou. 

Všechny tyto atributy pak dle Baumana přispívají k individualizaci identity.  

V postmoderní době dochází k hledání této identity, která je chápána jako kontinuita 

charakteristických rysů osobnosti, avšak spolu s budováním odlišnosti od ostatních – 

očekává se totiž, že každý bude jedinečný (Bauman, 1995). Tato identita není připsaná 

ani zafixovaná, ale spíše neustále se utvářející v čase a v souvislosti s okolním prostředím.  

 

3.2 ANTROPOLOGIE JÍDLA 

Antropologie jídla je jednou ze subdisciplín sociokulturní antropologie a do oblasti 

jejího zkoumání spadá v podstatě vše, co s jídlem souvisí. Může to být například identita 

ve spojitosti s jídlem, rituály spojené s výběrem potravin a s konzumací jídla, hierarchické 

rozdělení rolí při stolování, faktory ovlivňující lokální gastronomii, vývoj gastronomie 
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způsobený postupným smazáváním hranic, ale zároveň veškeré další aktivity ve vztahu  

s jednotlivcem jako takovým. Naše stravování nemá pouze biologickou funkci  

a nereflektuje pouze dispozice okolního prostředí, ale zároveň obsahuje vepsané kulturní 

hodnoty, praktiky a rituály. Podle Rozina (1999, s. 22) má mnoho funkcí – sociální, 

psychosociální, kulturní, ekonomickou, náboženskou, uměleckou či metaforickou. 

Studium jídla se postupem času vymezilo do dvou hlavních proudů – vyvinula se 

antropologie jídla a nutriční antropologie (antropologie výživy). První se věnuje 

symbolické a strukturální analýze, druhá je pak založena na evoluční teorii, která chápe 

lidské jídelní zvyklosti jako adaptaci na prostředí (Quandt, 1996, s. 273–274). V této 

diplomové práci se budu opírat o principy spadající pod první přístup. 

Zkoumáním jídla se již na počátku 20. století zabývalo mnoho antropologů – 

zmínky o gastronomii různých společností můžeme najít v raných antropologických 

monografiích, avšak na jídlo bylo většinou nahlíženo spíše jako na médium, skrze které 

mohou vědci zkoumat různé další sociokulturní rysy (Siewicz, 2011, s. 147). Rozsáhlý 

výčet prací zabývajících se antropologií jídla podávají Mintz a DuBois ve své zásadní 

práci The Anthropology of Food and Eating (2002). Uvádějí, že za průkopnickou 

monografii je možno považovat dílo Audrey Richards Land, Labour and Diet in Northern 

Rhodesia (1939), které popisuje přípravu jídla a jeho produkci, s ním související 

symboliku a podobně.  Z dalších zásadních autorů je možno uvést Claude Lévi-Strausse 

(1966) popisujícího jídlo z pohledu strukturalismu či Mary Douglas (1966), jež se 

zabývala symbolickými aspekty potravinového chování, a v této práci jsem její teoretické 

principy také často využívala. Konzumací jídla v souvislosti s širšími společensko-

politickými a ekonomickými vlivy se zaměřuje jeden z hlavních představitelů 

antropologie jídla – Sidney W. Mintz (1985), sociální konstrukcí paměti pak například 

David Sutton (2001).  Dále do subdisciplíny antropologie jídla lze zařadit i zkoumání 

smyslů v souvislosti s jídlem (např. Howes, 2003; Sutton, 2001; Stoller, 1989), což bude 

také částečným předmětem zájmu této práce. Co se týče neobvyklých pochoutek, zdá se, 

že v minulosti ještě nebylo podniknuto jejich soustavné zkoumání a neexistuje mnoho 

komplexních prací zabývajících se touto problematikou, pouze studie zaměřující se na 

analýzu konkrétních z nich (např. Magat, 2002; Craw, 2008; Podberscek, 2009). Proto se 

budu snažit vyplnit tuto mezeru realizovaným empirickým výzkumem. 
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3.3 V KONTEXTU TURISMU 

Rozvoj moderní industriální společnosti a mizející hranice umožnily v posledních 

desetiletích růst zájmu o cestování. Prostor a hranice již nejsou pro postmoderního 

člověka překážkou. Současná společnost navíc přestala turismus chápat jako pouhou 

„nadstavbu“ ke každodennímu životu, ale naopak jako něco, co je společností 

produkováno a vyžadováno, a zároveň co je nutné pro duševní zdraví a pohodu 

(Krippendorf, 1986, s. 525). Podle Baumana (1995) postmoderní člověk cestuje proto, že 

je pro něj okolní svět zajímavý a nabízí mu nové podněty na mnoha úrovních. Turista je 

sběratelem zážitků, které se nachází mimo jeho každodenní realitu (Bauman, 1995,  

s. 49–53). Na Baumanovu charakteristiku postmoderního člověka navazuje Dean 

MacCannel (1976), který mluví o turistovi jako o někom, kdo hledá únik z každodenního 

života. Turista usiluje o nalezení autenticity mimo vlastní realitu, což není snadné, jelikož 

různé prvky v cizí zemi jsou stále více a více uzpůsobovány tak, aby se turistům líbily. 

Graham a Jacobsen (2002) se zase zabývají smyslovými vjemy v souvislosti  

s poznáváním cizích zemí. Zejména chuť a čich podle nich umožní návštěvníkům 

identifikovat se s navštívenou zemí, a právě to se stalo bází pro gastronomický turismus, 

který je obvykle nedílnou součástí turistické zkušenosti (ibid.).  

Definicemi různých stylů turismu se již zabývalo mnoho autorů (např. Smith, 

1995). V této práci budu převážně vycházet z typologie, kterou uvádí Cohen (1972). Ten 

rozlišuje čtyři typy turisty – tuláka (batůžkáře/backpackera), objevitele, individuálního 

masového turistu a organizovaného masového turistu. Podle Cohena se první dva typy 

vyznačují formou neinstitucionalizovaného, nezávislého, cestování – tyto osoby 

charakterizuje mimo jiné cestování bez itineráře a potřeba sžít se s místními lidmi  

a prostředím (ibid.). Zároveň se snaží nalézt co nejvíce autenticity a opravdovosti. 

Vyznávají tzv. low-cost formu cestování – tedy cestování s nízkým rozpočtem. Naopak 

masový turista nemá takový zájem o interakci s lokálním prostředím, nevykračuje 

z komfortní zóny, aby poznal kulturní zvyky či jazyk. Navštěvuje pouze doporučená, 

jasně vymezená místa, a počítá s vyšší finanční zátěží (ibid.). V posledních letech 

můžeme pozorovat vzrůstající odklon od masového turismu směrem k alternativnějším 

formám nezávislého cestování. I osoby, které jsem do svého výzkumu zahrnula, se 

zpravidla považovaly za nezávislé cestovatele – backpackery. 

Významným prvkem, který utváří turistickou zkušenost, je přístup ke stravování se 

v dané zemi a obecně vše, co s jídlem souvisí. Pokud je gastronomie hlavní motivací pro 
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turismus, jedná se tzv. o „gastronomický“ či „kulinářský turismus“7. Pojem „kulinářský 

turismus“ (culinary tourism) poprvé použila folkloristka Lucy Longová (2003, s. 21) 

k popisu cestování za účelem ochutnání kulinářského jiného. Jedná se o konzumaci, 

přípravu a podílení se na prezentaci jídla, kuchyně či jídelních návyků, které nám nejsou 

vlastní (ibid.). Výkladový slovník pak popisuje kulinářský turismus jako „formu 

cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivováni požitkem z konzumace, kultury stolování 

(atmosféra, vybavení a výzdoba stravovacího zařízení), testování a seznamování se  

s vybranými pokrmy a nápoji.“ (Pásková a Zelenka, 2012, s. 100). Jedná se také  

o návštěvu místních trhů, gastronomických obchodů, lekcí vaření, kulinářských výletů, 

degustací pokrmů a nápojů (vína, piva a pálenky) či nákupů místních kuchařek (Orsáková 

a Obůrkova, 2004). MacCannel (1976) pak doplňuje, že během gastronomického turismu 

jde primárně o hledání autentických a jedinečných gurmánských zážitků. Bell hooksová 

(1992, s. 21) nabízí odlišnou perspektivu, skrze kterou se na taková kulinářská 

dobrodružství dívá jako na „konzumaci cizího“8. Na ni navazuje Kelly (2015, s. 2.1), 

podle nějž je konzumace potravin, které jsou spojovány s lokálním prostředím nebo 

domorodými lidmi, strategie, jež jedinec využívá k tomu, aby nepřímo zažil kulturu, která 

je odlišná od jeho vlastní. Zároveň vidí podílení se na kulinářském turismu jako způsob, 

jak neustále potvrzovat nadřazenou pozici západní společnosti v globalizovaném světě 

(Kelly, 2015, s. 2.7.). 

  

                                                           
7 Užívají se take pojmy: gastronomický či potravinový cestovní ruch, gastronomická turistika,  
  gastroturistika. V angličtině pak food tourism, gastro tourism apod. 
8 V originále Eating the Other. 
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4 Výzkumná část 

4.1 ROLE NEOBVYKLÝCH POCHOUTEK PŘI CESTOVÁNÍ 

Při výběru, do jaké země budou cestovat, zvažovali mí informátoři zejména počasí, 

aktuální politickou situaci, bezpečnost, náklady na život, levné letenky a jazyk. Jídlo 

standardně nebývá hlavním kritériem pro zvolení destinace (Smith, Pitts a Litwin, 2012) 

a ani mí informátoři jej nezmiňovali. Nakonec se však ukázalo, že se postoj měnil 

v závislosti na situaci a že jídlo nakonec hrálo v cestovatelské zkušenosti mnohem větší 

roli, než si mí informátoři zpočátku připouštěli. Počátek zájmu o lokální kuchyni se 

projevoval zpravidla po tom, co si člověk vybral destinaci a koupil letenku. Během 

plánování cesty, vyhledávání informací o kulturních památkách, počasí a zvyklostech se 

poprvé objevoval zájem o místní kuchyni. O neobvyklé pochoutky se informátoři v této 

fázi zajímali jen okrajově nebo vůbec.  Přítomnost neobvyklých pochoutek v dané zemi 

pro ně byla až „sekundárním kritériem“ a jejich případná dostupnost „plusovým bodem“ 

a „přidanou hodnotou“. 

 
Obrázek 1: Ukázka z cestovního internetového průvodce, Zdroj: WWW: rafflesmedicalgroup.com, 4. 1. 2018 

 

V některých případech mí informátoři věděli o konkrétních neobvyklých 

pochoutkách ještě předtím, než do země odjeli. Dozvěděli se o nich od známých nebo 

z médií – z televizních pořadů, ze sociálních sítí a z tištěných cestovních průvodců (např. 

Lonely Planet či Rough Guide). I přesto, že za neobvyklými pochoutkami primárně 

necestovali a tvrdili, že se o ně předem nezajímají, informace, televizní pořady  

a dokumenty o těchto specialitách velmi často proaktivně vyhledávali a sledovali (např. 
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americké pořady Bizarre foods with Andrew Zimmern, Fear Factor, či české S kuchařem 

v kuchyni apod.). Pořady, jako například Bizarre food with Andrew Zimmern, jenž si 

dávají za cíl dokázat, že neobvyklé pochoutky, které ve většině světových zemích není 

zvykem jíst, mohou být chutné, kolikrát spíše posílí a zafixují rozdíly mezi západní  

a nezápadní společností (Kelly, 2015, s. 2.2). Nepřímo se podílejí na produkci názoru, že 

pouze to, co Západ vyhodnotí jako dobré nebo chutné, a tudíž vhodné, má nárok na 

existenci. Kelly dále pokračuje, že západní společnost si vymezuje právo rozhodovat  

o tom, které z neobvyklých pochoutek začlení do svého repertoáru chutí, a kterým se 

naopak vyhne. Média se pak podílejí tím způsobem, že tyto představy v kontrolované 

formě přebírají a následně reprodukují (Kelly, 2015, s. 2.8). Jak dodává Appadurai 

(1988), mediální produkty, jako jsou internetové či televizní pořady, mají vliv na utváření 

našeho vkusu – tedy i na stravovací strategie, potažmo na konstrukci naší identity. 

Existují i jídla, která jsou považována za symbol dané země a podílí se na utváření 

turistického obrazu (Quan a Wang, 2004, s. 302). Snaha je najít a ochutnat je pak znakem 

kulinářského turismu. Takovým případem může být například morče, které je v Peru 

symbolem národní pýchy. Tento drobný hlodavec si v rámci peruánského folklóru 

vydobyl až mytickou pozici. Jako jeden z důvodů uvádí Goldstein (2010, s. 270) to, že 

mnoho Peruánců je hrdých, že stále mohou jíst jídlo, které kdysi dávno jedli Inkové. 

V Austrálii je zase národním symbolem klokan – je ve státním znaku, v logu leteckých 

společností a jeho jméno slouží jako pseudonym australského národního rugbyového 

teamu (Wallabies). Dle Crawa (2008, s. 90) se klokan stal australským národním 

symbolem v rámci diferenciace od ostatních zemí, jelikož vhodně symbolizoval 

australskou jinakost. Různé obchodní subjekty v těchto symbolech již identifikovaly 

potenciální obchodní příležitost, a proto pokrmy z těchto zvířat nabízejí v restauracích  

a supermarketech ve snaze zaujmout další konzumenty. Motivací pro konzumaci těchto 

zvířat, která jsou symbolem daného národa – symbolem jinakosti par excellence  –  může 

být pro jednotlivce opět snaha o domnělé poznání kultury zevnitř.  

Zuzana: Když jsme jeli do Kambodži, tak jsem si našla, že se tam jeděj pavouci. Tak jsem 

tam jela s tím, že prostě ochutnám pavouka. Já byla hrozně nešťastná z toho, že jsme ho 

nikde nepotkali a neviděli, tak jsem pak měla radost z toho, že se mi to splnilo. To byl cíl, 

kterej jsme si dali. 

Veronika: Třeba v Peru, kdybych nesehnala morče, tak bych řekla: „hm škoda“, zrovna 

to morče by mě mrzelo. Jako není to tak, že by si člověk koupil stáhnutý morče na trhu  
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a pak si ho doma upekl, takže až tak v úplně běžný formě to nebylo. Co já vím, tak to bylo 

sváteční jídlo, ale samozřejmě to mají už skoro v každých restauracích kvůli tomu, že tam 

přijede Evropan a je z toho vyjevenej a dá za to velký peníze. 

Způsob, jakým lidé přistupují ke konzumaci neobvyklých pochoutek, lze vysvětlit 

pomocí pojmů neofylie a neofobie rozpracovaných Plinerem a Hobdenem (1992). 

Neofobie je odmítání a snaha vyhnout se neznámým pokrmům, neofylie je naopak 

záměrné vyhledávání takových jídel a touha po nových nepoznaných chutích (ibid.).  

V člověku se do určité míry mísí obě tendence, avšak je možné jej klasifikovat podle 

toho, ke které tendenci tíhne více (Cohen a Avieli, 2004). Při cestování jsou lidé mnohem 

více vystaveni novým netradičním zážitkům a zároveň se nacházejí v módu mimo 

každodennost, kdy jsou už z podstaty více nakloněni zkoušení nových věcí a jsou ochotni 

podstupovat větší riziko. Co se týče cizích jídel, lidé mají přirozenou tendenci stavět se 

spíše skepticky k těm jídlům, která vypadají neobvykle a u kterých není jasné, z jakých 

surovin pochází a jak byla připravena. Cohen a Avieli (2004) se domnívají, že takové 

pokrmy mohou v očích turistů vypadat jako potenciální zdravotní hrozba. To se děje 

obzvláště v zemích Třetího světa, které se zdají být vzdálené, neprobádané, tajemné, ale 

také nebezpečné (Cohen a Avieli, 2004, s. 759). 

Lokální potraviny a jídla z nich připravena jsou obvykle prodávána pouličními 

stánkaři a většinou jsou velmi levná. Proto jsou vyhledávány Cohenovými backpackery, 

oproti tomu institucializovaní (masoví) turisté tyto pokrmy spíše nevyhledávají, a to 

hlavně z hlediska obavy o dostatečnou hygienu. Většina mých informátorů tíhla 

typologicky spíše k alternativnímu typu turisty – backpackera – proto se hledání  

a konzumaci těchto pochoutek často oddávali. Pro ně byla důležitým a někdy až jediným 

legitimním prostorem pro stravování právě ulice. Jídlo z ulice mělo v cestovatelském 

narativu nejvyšší hodnotu, kdy se zdálo jako jediné uznávané v rámci pozicionování se 

do role pravého cestovatele (Elsrud, 2001, s. 611). Podle Phippse (2004) je takové jídlo 

na jednu stranu spojeno s apriorním strachem, obavou a nebezpečím, na druhou stranu 

však s adrenalinem, riskem a dobrodružstvím, což jsou jedny z diferenciačních faktorů 

mezi backpackerem a turistou. Podle Elsrudové (2001) je podstupování rizika 

konstruktem k vytvoření příběhu a tvoří rámec cestovatelského narativu. Cestovatel je 

vypravěčem a svým vyprávěním konstruuje vlastní identitu, k čemuž využívá speciální 

jazyk. Tyto cestovatelské narativy lze chápat jako „scénáře“, které jsou sdílené určitou 

sociální skupinou identifikující se s backpackerským způsobem cestování (ibid.). 
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Konzumace neobvyklých pochoutek a vyhledávání autentických zážitků, které také 

mohou být spojené s rizikem a nebezpečím, mohou právě sloužit jako nástroj pro odlišení 

se od masového turismu a zasahují do cestovatelského narativu. Dalším atributem je pak 

špína – tolerance špíny, ať už psychická nebo fyzická, spojená s jídlem, bydlením, nebo 

cestováním jako takovým, slouží opět jako jedna z charakteristik alternativního cestování.  

Kryštof: Lidi, který jsou v domácnosti čistotný, dezinfikujou záchody, mejou si pětkrát 

denně ruce a třikrát denně se sprchujou, tak když jsme třeba na Srí Lance a cestujem tam 

normálně free metodou, tak užívaj Endiaron, černý uhlí a ještě asi další tři přípravky 

proti průjmu a stejně serou pětkrát denně a my, který chováme želvy a nemejem si ruce  

a občas si opravdu namočíme něco do kravskýho hnoje a sníme to, tak jsme tam žádný 

přípravky neužívali a na záchod jsme chodili pravidelně jenom jednou denně. 

 

4.2 POSTMODERNÍ ČLOVĚK SBÍRÁ ZÁŽITKY 

Postmoderní člověk podle Baumana (1995) hledá dobrodružství a sbírá zážitky. To 

se z velké části děje během cestování, tedy ve stavu mimo každodennost (Cohen a Avieli, 

2004). Jak poukazuje dále Bauman: „Svět má sloužit našemu sběratelství dojmů; 

hodnotíme ho podle toho, kolik dojmů poskytuje. Všemi místy, v nichž žijeme, vlastně 

jenom projíždíme: naše jednotlivá bydliště jsou hotelovými pokoji, jejichž hlavní hodnota 

spočívá v tom, že jsou umístěny blízko ‚zajímavých‘ míst: míst vzrušujících, příjemných  

a především nevšedních“ (Bauman, 1995, s. 52). Zkonzumování konkrétní neobvyklé 

pochoutky se tak může objevit na různých seznamech přání, co v životě zažít (tzv. bucket 

listech). Člověk se poté v průběhu života snaží plnit tato předsevzetí a jednotlivé položky 

si postupně „odškrtávat“.  
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Obrázek 2: Příklad bucket listu, Zdroj: WWW: tripviss.com, 4.1.2018 

 

Kateřina: Zase ta výzva a to zkusit něco novýho a mít to, tak jako v uvozovkách něco 

dalšího do portfolia. Vzhledem k tomu, že jsem jako člověk, který ty výzvy rád dává  

a uspokojuje mě to, tak jsem se vlastně cítila dobře. Protože mě bavilo užít si ten zážitek 

a bavit se o tom. A takzvaně si to jako odškrtnout, že to mám. Další challenge. (…) Dělám 

to i kvůli sobě, aby mě to potěšilo. Tak máš tam prostě jak to challenge, tak to překonání 

tý výzvy je pro tebe, ale ano, odlišuje tě to od lidí, že si zažil něco víc třeba než oni. Je 

tam pro mě ten uspokojující pocit. 

Slovo challenge (čili výzva) provázelo můj výzkum od začátku do konce. Prvek 

adrenalinu, dobrodružství, rizika a vzrušení byl velmi patrný, když moji informátoři 

vyprávěli o svých jídelních zážitcích a popisovali, co je k nim vedlo. Právě toto se zdálo 

být v rámci motivace některých z nich velmi významné. Na to, proč se postmoderní 

člověk dobrovolně vystavuje riziku, je možné podívat se i z hlediska Zuckermanova 

konceptu vyhledávání zážitků a vzrušení (sensation-seeking trait). Jde o „osobnostní rys, 

v rámci kterého člověk hledá různorodé, proměnlivé, nové, komplexní a intenzivní situace 

a zážitky a zároveň je ochoten podstoupit fyzické, psychické finanční riziko pro dosažení 

takového zážitku“ (Zuckerman, 1979, s. 10). Podle Rosenblooma (2003) lze pak tento rys 

charakterizovat v rámci čtyřech oblastí: 

1. jako vyhledávání vzrušení, dobrodružství a strachu (např. při různých  

      adrenalinových sportech) 
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2.  vyhledávání nových a netradiční smyslových zážitků (např. při cestování) 

3.  ztrátu zábran s nerespektováním pravidel (např. při řízení nebo braní drog)  

4. intolerance ke stereotypu a nudě (např. potíže se soustředěním  

    a zvládáním monotónnosti).  

 

4.3 ÚLOHA JÍDLA PŘI POZNÁVÁNÍ CIZÍCH ZEMÍ 

„Zažijte jídlo, poznejte kulturu!“9 

 

Když mí informátoři mluvili o svých zážitcích z cest, jako první jim vyvstaly ty 

nejintenzivnější, které, jak jsem zjistila, byly často spojeny s lokálním jídlem. Pokud se 

jednalo o konzumaci neobvyklých pochoutek, byly tyto zážitky dokonce na vrcholu 

žebříčku nejzajímavějších aktivit. Chuť významně přispívá do kontextu, ve kterém je 

vzpomínka umístěna, proto jakmile se s jídlem opět setkáme, tato vzpomínka je znovu 

vyvolána. Není tedy divu, že jídlo je považováno za jeden z nejvýznamnějších faktorů, 

které utváří a ovlivňují celkové vnímání dané země (Quan a Wang, 2004).  

Při organizování food festivalů i při svém výzkumu jsem vypozorovala, že 

návštěvníci se často domnívají, že neobvyklé pochoutky mohou sloužit jako médium 

přibližující je k „cizí kultuře“, jelikož jídlo v kulturních zvycích a hodnotách základním 

stavebním prvkem (Scarpato, 2002). Poznávání gastronomických specifik dané země 

podle Freedmana (2008) zase umožňuje porozumět způsobům stravování z pojetí 

historického dědictví národa. Pro některé mé respondenty bylo právě „poznání kultury do 

hloubky“ jeden z hlavních důvodů, proč neobvyklé pochoutky nakonec ochutnali. Tento 

pohled však předpokládá, že „kultury“ jako takové jsou chápány jako koherentní, 

neměnné a izolované. Postmoderní kritiky tento pohled vyvrací a snaží se na jednotlivé 

„kultury“ nahlížet v kontextu ostatních kultur, jež jsou součástí širších společensko-

ekonomicko-politických vazeb. Tato představa o „kultuře“ je problematická také z toho 

důvodu, že se koncept „kultury“ stává příliš esencializující, což připisuje jejím členům 

určité kolektivní a neměnné atributy. Jak poukazuje Soukup (2011, s. 36), nahlížet na 

lidské společnosti skrze kulturní hledisko umožňuje posilovat a potvrzovat kulturní 

                                                           
9 V originále „Eperiencing food, sharing culture!“– motto Andrewa Zimmerna, jenž je hlavním  
  průvodcem ve své kulinářské show zaměřené na neobvyklé pochoutky (WWW: andrewzimmern.com,  
  4. 1. 2018). 
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hranice, což vede k přeceňování vnitřní soudržnosti a jednoty jednotlivých komunit. Abu-

Lughodová (1991, s. 137) v tomto duchu přispívá tím, že vysvětluje pojem kultura jako 

„nástroj k tvorbě jiného“, což nejen posiluje oddělení, ale zároveň implicitně vytváří 

hierarchickou pozici. Pohledem skrze prizma kultury se také vytváří jakási idea 

„exotických druhých“ (Abu-Lughod, 1991).  

Kelly (2015) se domnívá, že konzumace neobvyklých pochoutek, může být také 

způsob, jakým se západní společnost vyrovnává s historickými událostmi zahrnující 

rasismus a kolonialismus. V souvislosti s tímto se u západní společnosti projevuje jakási 

„imperiální nostalgie“ – tedy sentimentální pohled na to, že magický svět plný romantické 

krásy a kulturních tradic postupně přestává existovat (ibid.). Neobvyklé pochoutky jsou 

pak pozůstatkem tohoto mizejícího světa (Kelly, 2015, s. 2.21). Kelly zároveň konzumaci 

neobvyklých pochoutek chápe jako nástroj, jak pomyslně stírat hegemonickou pozici 

bílého člověka. Toto vše se skrývá pod rouškou oslavného vyzdvihování kulturních 

rozdílů esencializovaných v konzumaci neobvyklých pochoutek (Kelly, 2015, s. 2.1).  

Kateřina: Měli jsme i zkušenost, že jsme se snažili bavit s těma lidma. Například ty 

ptáčátka, tak bylo vtipný, že my to bereme úplně jak něco spešl a domorodec to tam jí 

úplně normálně. Přesně jako my si tady koupíme hamburger nebo párek v rohlíku na 

Václaváku a někde si ho sníme, tak úplně stejně tam seděl ten domorodec a jedl to 

ptáčátko. A my jak jsme chtěli zjistit o tom víc, tak jsme se o tom začli bavit a on nám 

prostě začal říkat, že si vlastně tohle dává každej den a že ho to udělá silnějším, že si dá 

dvě ptáčátka a prostě jede dál.  My jsme tam seděli u toho jednoho ptáčátka čtyři a měli 

jsme fakt problém to fakt všichni sníst. Takovej obřad kolem toho, náš objevovatelskej. 

Díky tomu jsme poznali, jak jsme to ochutnali, co jemu přijde normální. Takže díky tomu 

jsme se přiblížili tý jejich kultuře. 

Zuzana: Ten bizár jíš v těch nejlokálnějších místech s těma lidma… a teď se s nima potkáš 

a všichni na tebe koukaj, jestli to sníš nebo ne… a maj takovou radost, když to sníš. Jakože 

nějakej bílej člověk se tam snaží do sebe narvat smaženýho pavouka a podobně.  Jediný, 

kdy jsem měla pocit, že přejímám něco z tý kultury, tak to bylo s tím hadem, protože to 

tam byla vyloženě tradice. To srdce má přinést nějakou tu sílu tomu vůdci a je to takový 

duchovnější.  

Zajímala jsem se také o to, jak účastníci výzkumu vnímají pojídání neobvyklých 

pochoutek v zemi původu oproti tomu, když je ochutnají na festivalu v Čechách. Když 
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jsme připravovali české food festivaly, jedním z našich cílů bylo ukázat českému publiku, 

jaké pokrmy se ve světě jí. Zároveň jsme chtěli nabídnout tato jídla těm, kteří z různých 

důvodů necestují, a tudíž mají možnost ochutnat něco neobvyklého pouze v domácí zemi. 

Zájem účastníku festivalů ochutnat tato exotická jídla může být dle Lindenfeldové (2007) 

vysvětlen tím, že i přesto, že tato zkušenost je v jejich domovině zprostředkovaná, toto 

kulinářské dobrodružství jim stále umožní „konzumaci jiného“, aniž by museli opustit 

domov a přijít do reálného kontaktu s opravdovými, častokrát obavy vzbuzujícími, 

domorodci. Na druhou stranu, právě otevřeností k zážitkům spojeným s neobvyklými 

pochoutkami může člověk nevědomě vysílat signál, že je moderní, kosmopolitní  

a toleruje jiné (Kelly, 2015, s. 2.30). 

Matěj: Ta zkušenost, to je součet několika elementárních vlivů, že se mi ta země líbí. 

Kultura, že tam třeba konkrétně v tom hadím městě jí ty hadí srdce. Je to určitě lepší, když 

je to podbarvený tou kulturou, těma lidma, co prostě tam jsou a mají s tím zkušenost. Pro 

ně to není bizarre, pro ně je to normální. Ano, tak si myslím, že to může být určitě lepší. 

Asi je to to samý, jako když někdo poslouchá cimbálovku normálně nebo poslouchá 

cimbálovku na Moravě.   

Jiné je dostatečně zajímavé pouze tehdy, pokud je dostatečně vzdálené a autentické 

– že je samo o sobě schopné postulovat rozdíl mezi „námi a jimi“ (Kelly, 2015, s. 2.6). 

V čím vzdálenější zemi se neobvyklá pochoutka konzumuje, tím větší příměs exotična 

dle mých informátorů s sebou nese. Naopak nižší významovou hodnotu se zdají mít ta 

jídla, která se konzumují v zemích geograficky blíže České republice. Jídlo z relativně 

blízkých zemí (v rámci kontinentu) pro ně nebylo dostatečně neobvyklé. Vysvětlení by 

mohlo být takové, že lidé žijící v blízkých zemích jsou nám svými zvyky a tradicemi 

bližší, proto se snadněji identifikujeme s tím, jak se stravují. Naopak se vzdálenými 

zeměmi, jak poukazuje MacCannell (1976), je spojeno neznámo, posvátno a tajemno, což 

může být velmi lákavé, jelikož společnost má stále zájem o to, co je součástí mizícího 

předmoderního světa. 

Během výzkumu mě zajímalo, zda informátoři uvažují o některých typicky českých 

jídlech jako o neobvyklých. I přesto, že cizí neobvyklé pochoutky dokázali vyjmenovávat 

velmi rychle, v případě českých jídel se jim to zdálo obtížné. Když je nějaký pokrm 

napadl, tak vzápětí kontrovali tím, že se jim vlastně neobvyklý nezdá. Podle jedné 

informátorky pak byly neobvyklé pochoutky k nalezení pouze v určitých zemích a ty naše 

se s nimi nemohly rovnat („na Korsice ten sýr prolezlý červama, to si myslím, že je větší 



 

 

28 
 

síla než naše syrečky“). Kromě smaženého sýra, který asi může mít poměrně nejasnou 

pozici, se odpovědi točily kolem masa – způsobu přípravy a hlavně neobvyklých typů 

masa. Dále pak informátoři jmenovali jídla z krve, části zvířecích těl a vnitřností.  

Zuzana: Třeba prejt s tou krví, prdelačka, ta je taky z krve. Nemyslim, že bys normálně 

jedla krev. Nebo třeba jazyk, nevim, jestli se jí jinde. Už teda k tomu jenom ten background 

že jo, jak se to připravuje, co k tomu je spojený, co se musí udělat, než to vznikne ty věci. 

Tlačenku, dršťkovou, prdelačku, to jsou všechno takový věci, který když řekneš lidem 

z čeho to je, tak to pro ně bizarní vlastně může být. Mně to přijde nechutný, protože mi 

takovýhle věci přijdou nechutný, tak mám pocit, že by to tak mohlo připadat  

i ostatním.  

 

4.4 AUTENTICITA A KOMODIFIKACE 

Součást turistické zkušenosti je hledání toho, co je reálné a opravdové. Cohen 

(1972) tvrdí, že ačkoliv turista cestuje kvůli novým a odlišným zážitkům, jsou mu 

příjemné pouze tehdy, když jsou mu alespoň do určité míry známé.10 Proto jsou cizí 

kuchyně stejně jako tradiční výrobky lákavé jen pokud jsou přetvořeny dle turistova 

vkusu. Nejsou však přizpůsobeny podle klasických schémat tradiční vs. moderní nebo 

známé vs. cizí, ale podle mnohem komplexnějšího vzorce tak, aby zapadly do sociální 

struktury (Cohen a Avieli, 2004, s. 767). Cohen a Avieli dále pokračují, že poptávaná 

není „autenticita“ absolutní, ale pouze částečná – taková, která je okleštěna o ty prvky, 

které v turistech vyvolávají odpor. Na tento druh poptávané „autenticity“ pak reagují 

různá restaurační zařízení, která uzpůsobují nabízené jídlo chuti turistů, ale opět jen do té 

míry, aby neztratily punc opravdovosti (Cohen a Avieli, 2004, s. 756). Někdy je tedy pro 

turisty dostačující pouze „iluze autenticity“, jakási imitace. Vyhodnocení, zda je se jedná 

o „autentický produkt“ či nikoliv, je spíše veřejným názorem, než že by míru „autenticity“ 

určovaly samotné pokrmy. Proto „autenticita“ nemůže být objektivním kritériem, ale je 

sociálně konstruovaná, neustále vyjednávaná a závislá na očekáváních (Molz, 2004,  

s. 61). 

Domnívám se, že je potřeba porozumět tomu, co přesně je během konzumace 

místního jídla považováno za „autentické“, a bez kterých faktorů by bylo jídlo vnímáno 

                                                           
10 Cohen pracuje s termínem „environmental bubbles“ při popisu procesu, kterým si turisté zajišťují  
  v cizině prostředí podobné tomu, které znají z domova (Cohen, 1972, s. 171). 
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jako „neautentické“ – zda je to jeho příprava, způsob servírování, nebo samotný akt 

konzumace. Roli může hrát etnický původ kuchaře, způsob získávání potravin, barvy 

jednotlivých komponentů nebo i samotné místo, kde bylo jídlo zakoupeno. Podle Cohena 

(1972) některá jídla mohou projít výraznou změnou, ale na „autenticitě“ neztratí. Pro 

mnoho osob například symbolizují „autenticitu“ ingredience, které se při přípravě 

pokrmu používají. Pokud pokrm obsahuje něco, co se v domácí zemi turisty běžně 

nekonzumuje, pravděpodobně bude odmítnut. Tyto nepřijatelné ingredience je tedy třeba 

nahradit, čímž se však nenaruší však celková „autenticita“ pokrmu (ibid.). Například 

čínské restaurace v Americe, aniž by ztratily na „autenticitě“, upustily od servírování jídel 

z vnitřností, jako jsou dršťky, býčí ocas nebo kachní pařáty. Tyto pokrmy jsou běžně 

konzumovány třeba v Číně, avšak americkými konzumenty nejsou akceptované (Rin, 

1982). V tomto případě tak musela být produkce „autenticity“ omezena estetickými 

standardy definovanými diskurzem zdraví a čistoty (Lu a Fine, 1995). 

Některé lokální objekty, které turisté navštěvují, se již postupem času adaptovaly 

na jejich potřeby. Staví se do role exotických a „nativních“ a zachovávají tak 

„autenticitu“, která však neexistuje a ani nikdy neexistovala tak, jak by si turisté přáli 

(Cohen, 1972). Tím, že se lokální restaurační zařízení adaptují na chutě turistů, vyvinou 

častokrát úplně nové typy pokrmů odpovídající vzniklé poptávce. Takovým příkladem 

mohou být třeba pokrmy obsahující magické houby (magic mushrooms)11 na indonéských 

ostrovech Gili, a to převážně na hlavním ostrově Gili Trawangan (Harrison, 2011), který 

během několika posledních let zastihla velká vlna turismu. Po setmění jsou servírovány 

různé typy jídel zejména polévky, hlavní jídla i koktejly – a to vše s přídavkem 

lysohlávek, které jsou v této oblasti legální a stran turistů často vyhledávané.  

Při hledání a ochutnávání neobvyklých pochoutek jsou si lidé kolikrát vědomi toho, 

že ne vše se v dané kultuře opravdu konzumuje, a je tudíž „autentické“. Jedná se 

v podstatě o hru, kterou hrají obě strany. Jak poukazuje Urry (1995), postmoderní turista 

na tyto hry s radostí přistupuje a uvědomuje si, že jeho turistická zkušenost je pouze 

souborem her, obrazů a textů a nemůže být chápána jako „autentická“. Jsou určité faktory, 

jako je například příprava jídla či cena, které odkazují na to, že se nemusí jednat o původní 

                                                           
11 První zmínky o magických houbách vedou k Aztékům v Mexiku, kteří používali tyto houby  
    k navázání kontaktu s bohy. Říkali jim dokonce „maso bohů“ (Teonanacatl) (Gartz, 1999). Stav, který  
    jim tyto posvátné houby dokázaly navodit, jim umožňoval provozovat veškeré šamanské dovednosti,  
    jako je třeba léčení a věštění. V polovině 20. století byla droga představena širší společnosti, což  
    spustilo vlnu velkého zájmu. Aktivní látkou je v lysohlávkách Psilocybin. Jeho množství se velmi  
    těžko měří, jelikož se liší u každé houby, proto je těžké stanovit optimální dávku (Mann, 1996, s. 73). 
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tradiční formu, ale pouze o komodifikovaný produkt, jenž má uspokojit touhu po daném 

zážitku. Kopytoff (1986) vysvětluje proces komodifikace tak, že materiální  

a nemateriální věci jsou uspořádávány do různých kategorií, mezi nimiž se ustanovují 

vztahy, které mohou být i hierarchické. Komoditou jsou pak ty věci, které mají užitnou 

hodnotu v systému směny, kdy mohou být směnitelné za jiné věci nebo přímo za peníze 

(ibid.). Znakem komodifikace může být třeba intenzivní reklama, kdy příjezdová cesta 

k restauraci je lemována billboardy a bannery, nebo umístění atrakce mezi několik 

hlavních v sekci Nejlepší restaurace na portálu TripAdvisor12. 

 

4.5 JÍDLO JAKO MARKETINGOVÝ NÁSTROJ  

Jídlo se čím dál častěji stává jednou z hlavních turistických komodit. Restaurace 

s čerstvými mořskými plody na pláži, ikonické jídelny v luxusních hotelích, restaurace 

na lodích – to vše se podílí na utváření turistické zkušenosti. Restaurační zařízení si 

vzrůstající poptávku uvědomují, a proto je rozvoj gastronomicky orientovaných subjektů 

rapidní (Cohen, 1972, s. 160). Lidé se do restaurací chodí nejen najíst, ale přichází 

zároveň kvůli zážitku. Zde tedy můžeme mluvit o jakési „zážitkové gastronomii“, v rámci 

které host očekává nějaký prožitek, ideálně zahrnující všechny smysly.  

 

 
Obrázek 3: Neobvyklé pochoutky na jídelním lístku bistra Leczo v Budapešti, označené jako „bizarní“, Zdroj: archiv 
autorky 

                                                           
12 WWW: tripadvisor.cz, 4. 1. 2018 
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Obrázek 4: Vilejš13 v restauraci Wine Food Market, Zdroj: WWW: facebook.com, 4.1.2018 

 

Jídlo se v minulosti nejčastěji připravovalo za zraky hostů, avšak každý turista je 

hlavně „pozorující jedlík“ (Lacy a Douglass, 2002, s. 8), a proto se právě viditelný způsob 

přípravy jídla stal důležitou součástí zážitku. Prostředí kuchyně, které se vždy nacházelo 

mimo tradiční tourist gaze (Urry, 1995) se postupně stěhuje do viditelné části restaurace, 

čímž se stává atrakcí a jedním z hlavních komponentů zážitku. MacCannell (1976) pak 

chápe takové prostředí, které je součástí veřejného prostoru, jako určitý vhled do 

inscenovaného zákulisí (staged authenticity). To zároveň uspokojuje lidskou potřebu po 

pozorování cizích zvyklostí v žité formě a touhu po opravdovosti (ibid.). 

Když jsme se s hmyzím stánkem účastnili různých food festivalů, měli jsme s sebou 

krabice živého hmyzu, protože hmyz je třeba připravovat začerstva. Ukázalo se, že tento 

živý hmyz byl jedním z důvodů, proč ke stánku návštěvníci chodili. Zajímala je samotná 

příprava – chtěli vidět na vlastní oči (gaze), jak se živí červi a skákající cvrčci ve vteřině 

usmrcují a následně gastronomicky upravují. Existují restaurace, kde ukazují hostům 

zvíře ještě zaživa, aby mohli být součástí procesu přípravy jídla od počátku až do konce. 

Příkladem mohou být restaurace nabízející živé ryby, které pak před zraky ostatních 

personál usmrtí a připraví. Smyslem je nejen umožnit hostovi, aby si vybral konkrétní 

rybu s vědomím, že je čerstvá, ale hlavně mu poskytnout zážitek. Jak uvádí Fischler 

(1988), i přesto, že pak veřejný akt zabíjení může vyvolat nelibost, hosté se jej účastní, 

jelikož je pro ně určitým způsobem vzrušující. Jedna restaurace nacházející se v turistické 

oblasti Vietnamu nabízí různé neobvyklé pochoutky – psa, netopýra, želvu, koktejly z krve 

                                                           
13 Jedná se o korýše žijícího na mořských skalách (WWW: Strunová, 2016, 4. 1. 2018). 
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a podobně. Když si host objednal netopýra, přinesli mu jej přímo ke stolu, kde mu před 

zraky podřízli hrdlo a krev použili při přípravě koktejlu (Hopkins, 1999, s. 69). Některé 

subjekty postupně tíhnou k tomu, aby zařadily do nabídky to, co turisté chtějí,  

a „kultura“, kterou předvádějí, je spíše „kulturou“ západní imaginace (Bruner, 1991,  

s. 241).  

 

 
Obrázek 5: Příprava hada v hadí restauraci Nguyễn Văn Dực ve Vietnamu, Zdroj: archiv informátorů 

 

Zuzana: Otázka je, jestli to tam není dělaný jenom pro turisty, aby měli nějakej zážitek. 

Chodili tam i místní, ale ty si teda jenom vybrali hada a odešli. My jsme taky mohli asi 

odejít, ale dalo se na to koukat, takže my jsme samozřejmě koukali, jelikož to pro nás bylo 

nějaký nový (…) My jsme chtěli všichni srdce, tak jsme si ho rozdělili, což by Vietnamci 

asi neodsouhlasili. Ale pak číšník řekl, že je mu to jedno. Tak jsme si dali všichni. 

Ne vždy je ale stran lokálních zařízení snaha neobvyklé pochoutky propagovat,  

a tím umožnit jejich konzumaci turistům a lidem jiné etnické příslušnosti. Některé 

pokrmy totiž mají určitý skrytý význam v rámci daného prostředí, a proto často pro 

„externího člověka“ nemusí být vůbec reálné je najít, navíc jsou kolikrát určitá jídla 

tabuizována. Pro turisty jsou pak tato jídla lákavá, jelikož jsou obestřena jakousi tajemnou 

atmosférou. Podle Leache (1961) cokoliv, co je tabu, vyvolává v lidech zvláštní zájem  

i pocit úzkosti, protože je to posvátné, hodnotné, důležité, silné a zároveň nebezpečné. 
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Psí maso v Laosu 

Dnes jsme dorazili do malého laoského města blízko hranic s Vietnamem. Cíl je jasný: 

najít a ochutnat psa. Je nám už dopředu jasné, že tohle rozhodně nebude lehký úkol. Psí 

maso je tabu nejen u nás, ale i ve spoustě asijských zemích. Stejně jako na Filipínách  

u býčí polévky mají zde jídla připravená ze psího masa jiný – tajný – název. My už jsme 

si však všechny potřebné informace zjistili v Česku, a tak se můžeme směle pustit do 

hledání. Víme, kde se má restaurace nacházet. Aspoň přibližně. Ptáme se kolemjdoucích 

místních, kteří však jeden po druhém nesouhlasně kroutí hlavou. Vypadá to, že nikdo  

o ničem neví, že se tady psi vlastně asi ani nejedí. Možná je to tím, že jsme běloši.  

(Z deníku autorky) 

 
Obrázek 6: RW14 jako kód označující psí maso v indonéské restauraci, Zdroj: archiv autorky 

 

4.6 „JÍST NEBO NEJÍST?“, ANEB Z POHLEDU SYMBOLISMU 

Symbolická antropologie vznikla v 60. a 70. letech 20. století a věnuje se studiu 

lidského jednání na základě významů, které lidé připisují jevům, jenž je obklopují 

(Ortner, 1984, s. 128). Jedním z hlavních představitelů tohoto směru je Clifford Geertz 

(1973), který se zaměřuje na interpretativní symboly a pomocí zhuštěného popisu (thick 

description) odkrývá několikavrstevné interpretace. Analyzuje užití symbolů, jejichž 

užívání se děje ve specifickém kontextu sociální interakce. Právě symboly umožňují 

člověku organizovat a orientovat se v okolním světě. Analýzou těchto symbolů a jejich 

                                                           
14 Pro nalezení psího masa v Indonésii je nutné znát speciální kód. Kód se liší v závislosti na jazyce či  
    dialektu, kterým se mluví na jednotlivých indonéských ostrovech. Kód RW na fotografii pak pochází  
    z jazyka etnické skupiny Minahasa žijící na Sulawesi, a dal by se přeložit jako „jemné vlasy“ (rintek  
    wuuk) (Weichart, 2004). 
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významů v konkrétním sociokulturním kontextu můžeme lépe porozumět jednání lidí 

(ibid.). 

Symbolicko-antropologické koncepty se dají v kontextu neobvyklých pochoutek 

dobře použít, jelikož jídlo je důležité nejen proto, že člověku poskytuje výživu, ale také 

proto, že se skrze něj přenášejí významy, které jsou společensky sdílené. Podle Fischlera 

(1988) lidé dokonce „konzumují významy“, přičemž jídlo je nositelem kódu, jehož 

význam se pak zprostředkovává skrze sociální interakci (Douglas, 1972). Jak praví Lévi-

Strauss (1966; 1969) jídlo je nejen „dobré k jídlu“, ale také „dobré k přemýšlení“.  

 

4.7 SYMBOLICKÝ PŘÍSTUP MARY DOUGLASOVÉ  

Symbolická antropologie vychází z principů klasifikace, což je činnost, při které 

jsou objekty, koncepty a vztahy přiřazeny do kategorií. Naše každodenní praktiky jsme 

schopni vykonávat právě díky tomu, že přemýšlíme v kategoriích (Ellen, 1996, s. 155). 

Významnou představitelkou symbolické antropologie, jež se schématem klasifikace 

pracuje, je Mary Douglasová, která ve svém díle Purity and danger (1966) analyzuje 

koncept čistoty a nečistoty a jeho vliv na ustanovování společenského řádu. Každá 

společnost si utváří svůj specifický klasifikační řád, který představuje ucelený, a závazný 

výkladový rámec, jenž umožňuje organizovat tento nesrozumitelný svět (ibid., s. 39–40). 

Tvorba jasného řádu je důsledkem lidské potřeby své okolí uspořádávat, vymezovat  

a regulovat – z velkého množství neuspořádaných materiálů lidé vybírají jen určitý počet, 

který postupně vytvoří daný řád. Z původně chaotického neuspořádaného stavu tedy 

vzniká systém, pro který chaos může zpětně představovat ohrožení (ibid., s. 55–56). 

Douglasová nenahlíží na kategorie čisté a nečisté z hlediska hygieny, ale spíše z hlediska 

významů, které s sebou tyto kategorie nesou ve vztahu ke klasifikačním systémům. 

Existují určité materiály, které nejsme schopni zařadit v rámci definovaného řádu – tyto 

jsou „vedlejším produktem systematického vytváření řádu a klasifikace věcí“ (Douglas 

1966, s. 36). Jsou tedy nezařaditelné, a tudíž nečisté. Špína je podle Mary Douglasové 

něco, co se nachází mimo systém, a tudíž „je nemístná“ (Douglas, 1966, s. 35). 

Podle Douglasové reprezentuje nečisté chaos, nejasnost a je vnímané jako hrozba, 

zatímco čisté charakterizuje řád, jednoznačnost a bezpečí, a proto je tak hodnotné. Tyto 

dvě kategorie neexistují samy o sobě, ale pouze ve vztahu k existujícímu systému. Ani 

špína není jakási inherentní charakteristika, ale je relativní – je opět připisována až ve 

vztahu vůči danému systému (Douglas, 1966, s. 36).  Zároveň udržení řádu je závislé na 
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existenci neřádu, jelikož se proti němu vymezuje. Právě kontrastní kategorie anomálií, 

nechtěného a abnormálního umožňuje kontrolovat a udržovat jasně definovanou hranici 

nutnou pro udržení společenského řádu. Z hlediska uvedeného klasifikačního schématu 

je možné vysvětlit i kulturní změnu – pokud v kulturním systému nastane nějaká 

anomálie, je třeba systém revidovat, jinak dojde ke ztrátě důvěry v tento kulturní systém 

a jeho dispozice (Douglas, 1966). 

Douglasová poukazuje i na pozitivní aspekt nečistého. Pokud členové dané 

společnosti interagují s nečistým, mohou sice mít nepříjemné pocity, ale nahlédnutí za 

hranice normality může také navodit velmi produktivní stav mysli. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o vystoupení z vlastní komfortní zóny, mohou být tyto situace inspirativního 

charakteru – mohou tak dát vzniknout kreativnímu uvažování a rozšíření představivosti 

(Douglas, 1966, s. 160–181). 

 

4.8 ZVÍŘATA V KATEGORIÍCH ČISTÉ A NEČISTÉ 

Uvedené schéma umožnuje mnohem širší chápání nečistoty a Douglasová jím 

zdůvodňuje i některá dietetická pravidla související se zvířaty, která se u různých 

společností mohou lišit. Například některá zvířata byla historicky považována za 

nebezpečná, a proto byla prohlášená za nečistá (Douglas, 1966). Jednalo se o zvířata, 

která byla často obětována, nebo se v jejich formě zjevovali bohové. Jak uvádí Wenham 

(1981), ve starém zákoně, konkrétně v Deuternonmiu a Leviticu jsou některé typy zvířat 

nečisté proto, že dělaly to, co je člověku zakázáno – například živily se masem svých 

druhů. Z uvedených historických a religiózních důvodů byla některá zvířata v určitých 

společnostech tabuizována (ibid.). 

Svět zvířat rozdělují starozákonní knihy do tří sfér: na ta, co létají, ta, co se pohybují 

po zemi a ta, co plavou v moři (Wenham, 1981, s. 8). V rámci každé z těchto sfér je 

předem daný způsob, jak se pohybovat. Umožňují to křídla (pro létání), končetiny (pro 

chůzi po pevnině) nebo ploutve (pro pobyt ve vodě). Zvířata spadající do některé z těchto 

jasně vymezených kategorií jsou považována za čistá, naopak taková stvoření, která jdou 

napříč těmito kategoriemi, jsou považována za nečistá (viz Douglas, 1966; Wenham, 

1981). Svátost vyžaduje, aby jednotlivci byli konformní vůči skupině, do které patří, proto 

zvířata, která nejsou konformní, jsou nečistá (Wenham, 1981, s. 11). Proto například ryba 

bez šupin a ploutví je nečistá. Některé druhy hmyzu, které létají, ale mají hodně nohou, 

jsou nečisté, zatímco třeba kobylka, která má křídla a jen dvě nohy, je čistá. Kategoricky 
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nevymezeným zvířetem jsou dále třeba netopýři, jak ukazuje ve své analýze Forth (2010). 

Jako savci jsou podobní lidem, na druhou stranu jsou aktivní v noci a zavěšují se hlavou 

dolů. Nejsou zařaditelní do relevantní kategorie, jelikož létají, což jiní savci neumí. 

Netopýři byli odjakživa součástí folklóru, v mnoha společnostech symbolizovali smrt 

 a hřích, využívali se v čarodějnictví i v léčitelství (ibid.). V pohádkách na sebe často bere 

ďábel podobu netopýra, silný je i mýtus vampýra známý hlavně díky Drákulovi. Podle 

Fortha (2010) jsou tedy netopýři nečistými zvířaty, nicméně v některých společnostech 

je lidé konzumují, jelikož věří, že mají vliv na potenci (ibid.). Dalšími takto 

ambivalentními a silně symbolickými zvířaty jsou v určitých společnostech třeba ježci 

(Okely, 1983), vydry (Tambiah, 1969), luskouni (Douglas, 1957) nebo delfíni a velryby 

(Kalland, 1993). 

 

4.9 BALUT A JEHO SYMBOLICKÁ HODNOTA 

Kachní vejce v Kambodži 

Balut – kachní vejce s nevyvinutým, ale velmi dobře znatelným embryem, prodávají 

v každém druhém kambodžském stánku. Poslední večer v Siem Repu nastane ta pravá 

chvíle a my se po snězení večeře vydáváme pro neobvyklý druhý chod. Vejdeme do malé 

lokální restaurace, možná spíš pojízdného stánku zakrytého plachtami, za jejímiž 

vitrínami se skví několik vajec vyskládaných do malé pyramidy. Objednáváme si rovnou 

dva kousky – pro každou dvojici jeden – protože si rozhodně nevěříme natolik, abychom 

si objednali každý svůj. Tak trochu totiž tušíme, že tohle bude jedna z doposud 

největších výzev. Nedostatek světla uvnitř stánku nám neumožňuje podrobně 

prozkoumat obsah toho, co máme před sebou na stole. Vajíčko rozklepnu a pomalu 

odkrývám vrchní skořápku. Naskytne se mi pohled na nevyvinuté kachňátko stočené 

uvnitř. Přisypu trochu soli, zaliju limetkovou šťávou a promíchám. Nabírám si na lžičku 

první sousto, na němž je část křídla s malými peříčky. Všichni jsme tak nějak ve stejné 

fázi a váháme, proto jednohlasně odpočítáváme: „tři, dva, jedna“… Nechutná to moc 

dobře. Připomíná mi to jatýrka, nebo možná kachní paštiku, kterou nejím. V puse se 

mísí nelibá chuť vnitřností spolu s tužšími částmi ptačího těla. Sem tam mi mezi zuby 

křupne kostička nebo něco jiného. Raději ani nezjišťuji, co to mohlo být. Zpoza druhého 

stolu se na nás přátelsky zubí mladý Kambodžan. Dojídá už druhé vejce. Prý aby měl 

hodně síly a energie, dělá to tak každý den. Se zájmem kouká, jak se pereme s naší 
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porcí, a z pozice zkušeného konzumenta balutu nám dává cenné rady, jak si jídlo užít co 

nejvíce. (Z deníku autorky) 

Balut je vařené vejce, v němž se nachází kachní zárodek. Nejčastěji se prodává ve 

stáří 16–20 dní, přičemž čím je vejce starší, tím je i zárodek větší a jeho tělesné části se 

dají lépe rozeznat (Magat, 2002, s. 65). Po rozbití skořápky se uvnitř objeví kromě 

klasického žloutku a bílku i zobáček, křídla a peří, což jsou podle Magatové (2002) látky 

binárně opoziční (vejce vs. pták), u nichž je zafixovaná nutnost oddělení. Jejich 

kombinace pak může vyvolat nepatřičné pocity, protože pojídání masa spolu s vejcem je 

poměrně netradiční. Navíc maso je odjakživa spojováno s mužskými elementy – je 

symbolem poukazujícím na pokoření přírody člověkem (ibid.). Maso je také symbolicky 

asociováno s potencí a s prvky jako je síla, agresivita, vášeň a sexualita (Adams 1990,  

s. 187; Twiggs, 1983).  Častí konzumenti balutu poukazují na jeho vysoké výživové 

hodnoty, nicméně jak tvrdí Farb a Armelagos (1980, s. 98), jakmile je nějakému pokrmu 

připsán symbolický status, jeho nutriční přínos je vedlejší. 

Antropolog Lohmann (2010) analyzuje konzumaci balutu v analogii s konzumací 

tradičních steaků podávaných na americkém venkově. V obou případech je totiž maso 

podáváno spolu s vejcem. Steaky jsou tradičně konzumovány muži vykonávajícími 

fyzicky náročné mužské profese a také americkými kovboji, tedy „opravdovými chlapy“ 

(Lohmann, 2010, s. 27). Proto může kombinace vejce a masa v jakékoliv jiné formě 

evokovat sílu a nezávislost – tedy to, co je v americké kultuře považováno za ideál 

(Lohmann, 2010; Farb a Armelagos, 1980). Na Filipínách jsou smyslem konzumace 

balutu taktéž silové důvody. Muži jej mohou pojídat také proto, jelikož věří, že má 

afrodiziakální účinky (vejce je přímo spojeno s reprodukcí), přičemž ženy jen kvůli jeho 

energetickým a nutričním hodnotám a nikdy ze sexuálních důvodů (Benedek, 1972, s. 7). 

V různých společnostech slovo „vejce“ odkazuje na reprodukční orgány – i v češtině se 

tak občas říká varlatům, navíc vejce je odjakživa symbolem života. Negativní pocity při 

konzumaci mohou tedy pramenit i z toho, že člověk konzumuje zárodek a ukončuje tak 

počátek života, což je považováno za hřích (Benedek, 1972). Podle Magatové (2002) si 

lidská mysl může balut asociovat s pojídáním lidských embryí, tudíž nepřímo odkazuje 

na kanibalské praktiky. K očištění takto nečistého aktu a navrácení rovnováhy může 

sloužit právě sůl podívaná spolu s vejcem, jež má purifikační účinky (ibid., s. 79). 

Kateřina: Čekala jsem, že to bude hnusný na pohled, to jsem věděla. To nebyl ten aspekt, 

abych se rozhodovala, jestli to sním nebo ne. Ale ten celej příběh toho. Tak si koupíš 
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prostě ptáčátko, je to vajíčko, úplně normálně vypadající. Tak si řekneš „fajn, tak to 

koupím a uvidíme“. Bude to prostě zážitek. No a pak to otevřeš – vidíš, že to vypadá 

hnusně, to jsi věděla, že to bude vypadat hnusně. Ale vidíš tam prostě místo normálního 

vajíčka jenom uvařenýho nebo syrovýho ptáčka, vidíš žilky, kůži…. Vidíš prostě malý 

zakrslý ptáčátko. Embryo. Tak dobře, vypadá to hnusně, s tím jsi počítala, ale když si 

vlastně vzpomeneš – ježišmarja ten malej ptáček – a teď se ti začne honit ten příběh. Tak 

s tím jsem třeba měla problém, měla jsem hodně blok to sníst. A příčilo se mi to hodně. 

(…) Když jsem to embryo viděla, tak mě to znechutilo. Sice vim, že už je to mrtvý zvíře, 

ale u toho embrya vidíš přímo strukturu toho těla a máš pocit, že jíš nenarozený dítě. To 

jsou pocity, jak kdybych já to zvíře zabila.  

 

Obrázek 7: Balut čerstvě po otevření, Zdroj: archiv autorky 

 

Jídla, která v některých lidech vyvolávají nelibé pocity, mají častokrát skrytý 

symbolický význam v daném kulturním systému, v němž mají inherentní funkci.  

V některých společnostech jsou taková jídla určena jen pro ženy, muže, děti, mladé nebo 

staré (Hopkins, 2004). Jsou jídla, která se nedoporučují těhotným ženám, stejně jako 

existují jídla, která mohou posílit imunitu či zlepšit potenci. Jde například o pokrmy  

z krve, některé vnitřnosti nebo rozmnožovací orgány (ibid.). Jídlo může sloužit pro 

zvýšení libida nebo mít afrodiziakální účinky. Třeba durian, tropické ovoce s typickou 

vůní, je považován za silné afrodiziakum. Jedno malajské rčení říká, že „pokud spadne 



 

 

39 
 

durian, spadne i sarong“ (Rolnick, 2003, s. 542). Sexuálně vázané významy se obecně 

v kontextu jídla objevují často.  

Kryštof: Jako proč jíst bijící a proč hadí srdce? To má určitě nějakej rituální význam, že 

had je něco jako pánský přirození a že jeho bijící srdce zvyšuje potenci nebo něco 

takovýho, což je samozřejmě úplnej nesmysl… Kdepak, já si myslím, že všechny bizarní 

jídla jsou jakoby na potenci, protože jinak by je nikdo nejedl, ale když někomu řeknete, 

že je to na potenci, tak sežere jakoukoli sračku jenom proto, že si říká: „To bude potom 

dobrý“ (…) Většina věcí, který jíš, nejsou nebezpečný, protože lidský trávení je dělaný 

na to, aby člověk sežral hroznej humus. Můžeš sežrat opravdu kravský lejno a nic ti z toho 

nebude. Na to je to opravdu dělaný. Takže ty můžeš sníst cokoli, shnilý maso, shnilou 

alku, shnilý tofu, ale proč bys to jedla, když si můžeš dát normálně smažák? A když 

někomu nakecáš, že je to na potenci, tak to samozřejmě začne žrát, že jo. 

Některé pokrmy mají pak dokonce posvátný charakter – konzumují se na 

konkrétních místech, spolu s určitými lidmi nebo nejčastěji při různých rituálních 

událostech. Jiné pokrmy zase dokážou poskytovat životní energii, a proto jsou pojídány 

na denní bázi. Smysl konzumace některých jídel, obzvlášť různých netradičních typů 

masa (morče, pes nebo kočka), se mohou jíst z velmi prostých důvodů – v souladu 

s Harrisovou (2001) teorií kulturního materialismu – protože jednoduše nejsou jiné zdroje 

bílkovin. Například na Filipínách může být jedním z důvodů pro konzumaci balutu 

aktuální ekonomická situace, protože balut je poměrně levným zdrojem bílkovin  

a vápníku (Magat, 2002, s. 69). Moji informátoři se o tyto důvody a o funkci pokrmu 

v daném sociokulturním prostředí zajímali buď velmi málo, nebo vůbec. Někdy jim  

o smyslu konzumace řekl někdo z místních lidí, případně se tom dozvěděli až ex post 

z internetu či literatury. 

 

4.10 KREV A VNITŘNOSTI 

„A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.“ 

(Genesis 9:4,5) 

 

Tak praví kniha Genesis, první kapitola Starého zákona. Krev byla v mnoha 

náboženských textech chápána v analogii k samotnému životu, a proto byla její 

konzumace tabuizována (Wenham, 1981). Podle Douglasové (1966) je funkcí tabu ve 
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společnosti v první řadě kontrola společenského řádu a udržování sociálních bariér, stejně 

jako klasifikačních rámců. Tabu má i jiný praktický účel – snaží se zabránit nebezpečí na 

tělesné i sociální úrovni. Tato sociální omezení jsou nezbytná pro zachování dobrého 

zdraví a prostoru, ve kterém žijeme (ibid.). 

 Tématu konzumace vnitřností a jídel z krve se věnovala velká část mých 

rozhovorů. Pokud jsme se při diskuzi dostali k tomu, kde mají informátoři hranice 

z hlediska neobvyklých pochoutek, většina uváděla právě jídla z krve a vnitřností. Jedna 

z informátorek popisovala své obavy, když ve Vietnamu měla vypít nápoj z hadí žluče  

a alkoholu, ve kterém se nacházelo hadí srdce. Zde je problematických několik věcí. 

Zaprvé, had jako zvíře má sám o sobě nejasnou pozici, jelikož žije na zemi, ale nemá 

nohy (Douglas, 1966), zadruhé stejně jako pavouci vyvolává neopodstatněný strach, 

zatřetí jde o pití krve, kdy krev je jedním z tělesných produktů, které jsou centrálním 

spouštěčem odporu (Angyal, 1941) a konečně pojídání „srdíček“, jelikož srdce různých 

zvířat mohou být automaticky asociována se srdcem lidským.   

Jeden z informátorů se mě ptal, zda bych dokázala sníst opičí mozek. Nevím, jestli 

bylo problematické to, že jde o opici – primáta taxonomicky příbuzného lidem – nebo 

fakt, že jsou u této aktivity opice konzumovány zaživa. Jak poukazuje Hopkins (2004), 

mozky si sice vydobyly silnou pozici ve vysoké gastronomii, nicméně existují i lidé, pro 

které je nepříjemný samotný fakt, že budou jíst něco, co kdysi hostilo i tu nejprimitivnější 

myšlenku (ibid.). Konzumace mozku, stejně jako srdce, což jsou orgány dělající člověka 

člověkem, může evokovat kanibalské praktiky. Podobnou percepci jsem u svých 

informátorů vypozorovala i při konzumaci jazyka, když jsem měla možnost pozorovat je 

při pojídání vepřového a králičího jazyka. Jejich časté odkazování na funkci lidského 

jazyka mne vedou k závěru, že jakékoliv analogie s charakteristikami, které jsou 

přisuzovány výhradně lidskému druhu, jako je myšlení či jazyk (ve funkci řečové), jsou 

tabuizované a situace, kdy dojde ke konzumaci, vyvolává u účastníků negativní reakci.  

Co se týče pojídání „mozečků“, jeden z účastníků výzkumu je měl velmi v oblibě, 

vždy ovšem dbal na jejich tepelné zpracování kvůli prionům.15 V ostatních případech 

zdravotní hledisko v souvislosti s vnitřnostmi skupina informátorů nezmiňovala; 

pravděpodobně kvůli tomu, že je spíše nejedla, a proto podobné obavy ani nereflektovala. 

                                                           
15 „Prionové nemoci jsou smrtelná neurodegenerativní onemocnění, která postihují jak lidi, tak  
    zvířata.“ (Fraňková a Krausová, 2008, s. 116). Prionové nemoci se dostaly do povědomí veřejnosti až  
    v r. 1986 v souvislosti s propuknutím nemoci šílených krav (BSE). Známým případem je také nemoc  
    Kuru, která byla popsána u kmene Fore na ostrově Papua-Nová Guinea. Onemocnění se  
    pravděpodobně přenášelo v důsledku rituálního kanibalismu (Klitzman, 1998). 
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Těch, kteří vnitřnosti konzumovali rádi, bylo velmi málo. Jednalo se spíše o informátory 

žijící mimo velká města s mnohými zkušenostmi s konzumací neobvyklých pochoutek, 

kteří vyrůstali v kontaktu s hospodářskými zvířaty, od malička se účastnili zabíjaček, 

takže na podobné pokrmy byli zvyklí. Obecně výchova a zkušenosti v soukromém 

 a pracovním životě velmi ovlivňovaly, jak velká bude otevřenost k různým aktivitám, 

jídelní preference a konzumace neobvyklých pochoutek nevyjímaje (Khan, 1981). 

Vypozorovala jsem určité rozdíly mezi osobami, které žily (či stále žijí) ve městě a na 

vesnici. Na vesnici se vždy zpracovávaly všechny části zvířete – důvody pro to byly jak 

užitkové, tak ekonomické. Lidé zvyklí na tuto praxi měli větší toleranci k neobvyklým 

pochoutkám – respektive kolikrát jim ani neobvyklé nepřipadaly. Pokud pak některé 

konzumovaly (například hmyz), uváděli, že jejich motivací je hlavně zájem o poznání 

nové chutě bez nutnosti sdílení zážitku s ostatními.  

Jiří: Taková věc třeba na vesnici tady. Je jiný, když odmalička kolem tebe běhaj slepice, 

mícháš krev rukama, aby se nezdrcla, tak ti to přijde normální. A může to být 18letá holka. 

Neumím si představit, že tady v Praze nějaká 18letá pipka, která chodí vymetat bary  

a jede městskej lifestyle, by byla schopná tohle udělat, protože k tomu není vedená a není 

na to zvyklá.  

Kryštof: Jasný, tak tam bude určitě úplně jiná tolerance třeba k hnoji, k nějakejm hnusům, 

když chovám slepice, furt šlapu v jejich hovnech, u krav je to úplně, tak člověk bude mít 

úplně jinou toleranci než někdo, kdo si furt kupuje sterilní steaky (…) Lidi, kteří umí 

zpracovat celý zvíře a nevadí jim oči, uši, hlava, tak jim pak nedělá problém vidět toho 

brouka, co má nožičky… to je jeden pohled. Druhý je, že lidi z města si představujou, že 

když to neznaj, že to je samozřejmě nebezpečný. Co člověk nezná, má pocit, že je 

nebezpečný, že jo. Takže oni neznaj plíce, neznaj oči, takže maj pocit „Aha, pozor“,  

a kdyby to znali, tak zjistěj, že plíce a oči jsou to nejlepší na zvířeti. 

Specifickou kapitolou byla konzumace zvířecích genitálií. Ty mohou být atraktivní 

proto, že obsahují testosteron – sexuální hormon produkován varlaty. Konzumace 

polévky z penisu a žvýkání ovčích varlat tedy často souvisí s mužskou snahou získávat 

stále více maskulinních atributů (Benedek, 1972, s. 7). Zvířecí genitálie byly v historii 

vyhledávanou pochoutkou kvůli zlepšení sexuálního výkonu, léčily celou řadu nemocí, 

stejně jako mohly mít statusotvorný charakter. Ve starém Římě se věřilo, že snězení 
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zdravé části zvířete může opravit funkci té stejné části v lidském těle, což je představa, 

která v některých oblastech přetrvává až dodnes (Hopkins, 2004). 

 

Polévka z býčích žláz na Filipínách 

 Cíl byl jasný – najít a ochutnat polévku z býčích varlat, což je jídlo na Filipínách 

velmi oblíbené. Hledáme takzvanou polévku číslo 5, jak jí Filipínci říkají. Už samotná 

mystická atmosféra obestírající název napovídá, že se bude jednat o neobvyklý zážitek. 

Po několika hodinách neúspěšného bloumání po městě se nám to skoro chce vzdát, 

protože nemáme potuchy, kde bychom polévku mohly najít. Nikdo nám tu nerozumí,  

a když už, netuší (nebo to aspoň dobře předstírá), kde bychom ji mohly sehnat. Poslední 

šance je na trhu s jídlem blízko autobusového nádraží, kde v menu jedné restaurace 

nacházíme pověstnou „Soup #5“. Vizuálně není polévka vůbec lákavá. Plavou v ní 

různé kusy masa a vnitřností, které ani nejsme schopny identifikovat. Odpor, který v nás 

vzbuzuje samotný vzhled jídla, se zdá být nepřekonatelný. Po pořízení několika 

dokumentačních fotek a vzájemného sdílení obav se přeci jen odhodlávám k prvnímu 

soustu; zatím ale jen vývaru. Už ten nechutná vůbec dobře. Verča se bojí, že až varle 

rozkousne, rozlije se jí v puse. Při téhle představě se nám všem obrátí žaludek. Nakonec 

přeci jen nevábně vypadající bílý kousek naberu na lžíci a strčím jej do pusy. Nedá se 

to. Nedá se to ani k ničemu přirovnat. Polknu a vnímám různé pocity. Kromě vzhledu je 

pro mě určitě nejhorší textura. Průhledná mazlavá hrudka slizu. Vypadá to, že moje 

akce navnadila ostatní k iniciování vlastního pokusu. Jako další se, za neustálého 

povzbuzování ostatních, odhodlá Nina… (Z deníku autorky) 

 

 

Obrázek 8: Polévka z býčích žláz (Soup nr. 5) na Filipínách, Zdroj: archiv autorky 
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4.11 AMBIVALENTNÍ POZICE URČITÝCH 

DOMESTIKOVANÝCH ZVÍŘAT 

Konzumace zvířat, která jsou považována za domácí mazlíčky, vyvolává často 

bouřlivé emoce. V každé společnosti se však liší to, o jaká konkrétní zvířata se jedná. 

Právě o konzumaci těchto symbolicky významných zvířat, která jsou „dobrá 

k přemýšlení“16, často hovořili moji informátoři. Jmenováni byli koně, kočky, malí 

hlodavci a nejčastěji psi. V dnešní době jsou psi populární součástí jídelníčku v Indonésii 

(Weichart, 2004), Číně, Vietnamu, Thajsku, Nigérii (Ekanem et al., 2013), Koreji (Lien, 

2004), a v mnoha dalších zemích, ale téma je i přesto stále kontroverzní (Hopkins, 2004). 

Konzumace psa jako nejlepšího přítele člověka velmi často vyvolávala stejné reakce jako 

kanibalismus. Právě kvůli antropomorfním charakteristikám, které lidé psům připisují, je 

pro většinovou společnost konzumace psů neakceptovatelná. Pozitivní kvality psů nám 

předkládají média; ve filmech i literatuře již bylo spousta psích charakterů17 – pes je 

zobrazován jako hrdina, kdy se soudkem na krku zachraňuje turisty zavalené lavinou, 

kromě toho se historicky osvědčil díky svým kvalitám – rychlosti, věrnosti, perfektnímu 

sluchu, schopnosti vypátrat a ulovit kořist, nebo hlídat stádo ovcí. Dle Harrise (1985) je 

psí maso nejčastěji konzumováno v zemích, kde je z nějakého důvodu nedostatek jiných 

zdrojů živočišného původu. Harris jako kulturní materialista v podstatě souhlasí s tím, že 

potraviny mají symbolickou hodnotu, nicméně před kolektivní pamětí se musí nasytit 

nejdříve „kolektivní žaludek“, přičemž existují jídla, u jejichž konzumace je poměr 

benefit/výkon lepší než u jiných (Harris, 1985, s. 15). Pokračuje, že výhody toho, k čemu 

může být pes užitečný, pokud je naživu, standardně nevyváží hodnota jeho těla jako 

potraviny. Například v Číně, kde dlouhodobý nedostatek masa a mléčných výrobků 

vyvolal u lidí nedobrovolné vegetariánství, bylo psí maso k jídlu nejen možností, ale 

i nutností (Harris, 1985). V některých částech Filipín, hlavně na ostrově Luzon, jsou psi 

velkou pochoutkou i dodnes, navzdory tomu, že jejich konzumace je od roku 1998 

ilegální (Podberseck, 2009, s. 620). Pojídání psů je na třeba ostrově Palawan v jižní části 

Filipín jakýmsi zakázaným a utajovaným potěšením místních mužů, přičemž tímto aktem 

potvrzují svou maskulinitu (Chaiken, 2010, s. 187). I v mém výzkumu v případě, že někdo 

psa jedl, si byl už apriorně vědom toho, jak rozporuplné reakce to může vyvolat: 

                                                           
16 Parafráze Lévi-Straussova „food is good to think“ (1966; 1969) na „animals are good to think  
    with“.  
17 Např. filmy Lassie, 101 dalmatinů nebo Lady a Tramp. 
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Kateřina: Když jsme ochutnali v Laosu psa, tak to taky jako říkám lidem. Takhle zpětně 

když to říkám, když je nějakej milovník nebo něco, tak už jsem se setkala s názorem, že 

řekne: „prasata, chudáci psi a tak…“ Tak já se jim vždycky snažím vysvětlit, jako že tam 

ti psi nejsou na stejným levelu třeba jako tady. Vlastně, že tam mají lidi psa doma, ale 

není to tam takovej mazlíček jako u nás, že jo. A ne jako tady, že mám doma nějakýho 

Alíka, kterýho miluju a snědli bysme ho, že jo. Ti psi, co jsme jedli, tak určitě nebyli jako 

mazlíčci od sousedů, který bysme tam podřízli. Potulujou se tam ti psi víc, proto tam asi 

tak nastavený maj. No takže to se vždycky snažím těm lidem vysvětlit.    

Adriana: Na Facebooku jsem napsala: „Hurá jsme tady“ a napsala jsem to někam takhle 

veřejně, že jsme teda tady a že jsme jedli psa a že to bylo super no a kamarádka mi 

napsala, co si to dovoluju jíst psa. 

 

4.12 ÚLOHA JAZYKA PŘI KLASIFIKACI JÍDLA 

Edmund Leach (1964) zdůrazňuje úlohu jazyka (ve smyslu komunikačním) 

v sociálním životě, kdy lidé umisťují jednotlivé věci do různých skupin a dle této 

klasifikace pak žijí a orientují se ve světě. Jazyk je nástroj, kterým organizují jednotlivé 

věci do kategorií, jež umožní vložit logiku do sociálního prostoru, což lidem následně 

dává pocit bezpečí, stability a jistoty. Aby bylo možné tyto kategorie oddělit, je třeba vše, 

co nezapadá ani do jedné z nich a nachází se tudíž v liminárním prostoru, tabuizovat 

(Leach, 1961). Zkoumání těchto liminárních zón je pak pro antropology jedním 

z nejzajímavějších polí. Proto samotný jazyk a volba pojmů, které se v souvislosti  

s neobvyklými pochoutkami využívají, může ovlivňovat jejich následnou percepci 

konzumenty. U některých pokrmů je snaha se co nejvíce vzdálit od původní anatomické 

podstaty, a místo toho přiřadit sociálně přijatelný název (Hopkins, 2004). Příkladem 

mohou být třeba dršťky – „žaludek přežvýkavců“, místo „střevo prasete“ zase říkáme 

jitrnice. Stejně tak v češtině užíváme výrazy „hovězí“ a „vepřové“ (místo prase a kráva), 

jelikož tyto tolik neevokují představu živého zvířete (Rozin, Haidt a McCauley, 2008,  

s. 760). Názvy vnitřností a některých netradičních částí těl jsou často v hovorovém jazyce 

analogicky používány k vyjádření odvahy. Užívá se například slovní spojení „má na to 

koule“. „Má na to žaludek“ je pak fráze odkazující k nějaké činnosti, ať už fyzické či 

morální, která v ostatních běžně vyvolává odpor nebo negativní pocity. Mnoho lidí, kteří 

když referují k instinktu, říkají: „cítím to v kostech“ (např. Farb a Armelagos, 1980). 
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Používání těchto názvů orgánů nebo tělesných částí v souvislosti s odvahou  

a intuicí nemá za následek, že by tato jídla byla nakonec gastronomicky přitažlivá.  

Situaci, jež reflektuje souvislost jídla a jazyka, analyzuje antropoložka Hainesová 

(2010). Popisuje zkušenost z doby, kdy vedla archeologický výzkum v Belize  

a dlouhodobě se snažila vyhnout konzumaci paky18, která je pro místní velmi hodnotným 

a vyhledávaným pokrmem. Potom, co ochutnala, musela připustit, že si dlouho odpírala 

velkou pochoutku. Její negativní přístup pramenil z toho, že Belizané si paku pokřtili na 

„pralesní krysu“, přičemž z euroamerického pohledu je krysa odjakživa něčím, co není 

„dobré k jídlu“, protože může být nositelem bakterií a je stejně jako mouchy, supi a švábi 

v kontaktu s negativně přijímanými tělesnými produkty, jako je hnijící maso nebo výkaly 

(Rozin, Haidt a McCauley, 2008, s. 757). Hainesová (2010, s. 55) se domnívá, že kdyby 

se název změnil, reakce na toto jídlo by mohly být pozitivnější. 

Šárka: Nevím, to embryo mi prostě zní blbě, že už mi to přijde fakt jako extrém.  Že prostě 

víš, že je to zárodek něčeho, to je takový divný. I asi ten název bych řekla tě docela 

odrazuje. Kdyby se to jmenovalo tak nějak jinak, tak si řekneš „ok, nevím, co to je, ale 

ochutnám to“. Ale jako tímhlectím stylem si říkám teda ne.   

 

4.13 SENZORICKÉ POČITKY A ZRAK JAKO DOMINANTNÍ 

SMYSL 

Strukturalistický model považuje smysly za binární opozice, které jsou kódem pro 

další strukturální opozice (Lévi-Strauss 1969, s. 220). Douglasová (1982) pak opírá 

porozumění stravovacím principům o základní smyslové opozice, skrze které se 

konkrétní jídlo strukturuje, což následně umožňuje konstrukci sociální identity. Zabývá 

se „chutí, teplotou, strukturou a dalším vizuálním elementům dávajícím jídlu formu,  

a seskupuje je do sady opozic, které jednotlivé jídlo strukturují a utváří vztahy s jinými 

jídly (…)“ (Sutton, 2010, s. 210). Sutton (2010, s. 215) v návaznosti na studium 

mezikulturní variability smyslového vnímání zavádí termín gustemology jímž vysvětluje 

přístup, jakým různé kulturní identity organizují své chápání širokého spektra kulturních 

záležitostí, které jsou spojeny s chutí a dalšími smyslovými aspekty jídla. 

                                                           
18 Paka nížinná (Cuniculus paca), někdy rovněž nazývána aguti je hlodavec žijící ve Střední a Jižní  
    Americe (WWW: Pokorný, 2014, 4. 1. 2018). 
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I přesto, že naše smysly se zdají být v rámci naší fyziologie vtělené, vyhodnocení toho, 

co sníst a co ne, je kulturně relativní. K ochutnání některých jídel můžeme mít silnou 

psychickou bariéru, která se pojí právě se smysly. Obava z toho, jak bude jídlo vypadat, 

může již dopředu ovlivnit vnímání jídla, a dokáže vyvolat strach. Právě zrak je dle Smithe 

(2007) považován za nadřazený všem ostatním smyslům – sluchu, čichu, chuti i hmatu. 

Proto vzhled jídla ovlivňuje rozhodnutí, zdali jej nakonec ochutnáme či nikoliv.  

Matěj: Těch holek, co to jedly, tak ty z toho jako měly strach, že se to hýbalo na ruce. Na 

to dostaly trochu chilli, hodily to do pusy, jakmile to začly kousat, tak říkaly, že to je 

dobrý, že to není nic hroznýho. Prostě ten pohled na to, na tu ruku, na toho hýbajícího se 

červa byl horší, než když ho pak kousaly. To je tak malinkatý, že to ani neucejtíš. To je 

nejmenší zlo tenhle malej červ na psychickej blok.     

Šárka: Nevypadá to jako jídlo, na který jsi zvyklá, kterým se živíš každý den. Vypadá to 

většinou, ať si dáš cokoliv, ošklivě. Není to nic na pohled lákavýho. Takže asi ne, že by 

ses do toho zakousla hned, takže to zkoumáš vůbec, jak to máš sníst, protože je to pro tebe 

neobvyklý. Vlastně se ti na pohled tohle bizarní jídlo nelíbí, alespoň já to tak mám, že se 

mi to nelíbí. Ale když jsme jedli hmyz, tak moje kamarádka se podívala, začla pištět  

a řekla, že to nechce. To znamená, ona by to jakoby snědla, ale prostě když to viděla, tak 

to neochutnala, že ten pohled je fakt odrazující.   

U každého jídla platí jiné principy přípravy a servírování. V některých případech 

ani nemusí být na první pohled jasně vidět, o jakou neobvyklou pochoutku se jedná, což, 

jak deklarovali mí informátoři, častokrát usnadnilo přístup k jídlu a samotný začátek 

konzumace. Toto se dělo zvlášť u těch pokrmů, kdy se konzumovalo maso nebo části těl 

zvířat, která není v našem prostředí zvykem jíst. Další variantou, jak obejít zrak jako 

ústřední smysl, je zakomponovat neobvyklé pochoutky do něčeho, co je pro člověka 

známé nebo mu chutná.  Taková je praxe i v turistických podnicích typu hadí restaurace 

ve Vietnamu, kde je pouze u několika úvodních chodů akcentována podoba s hadem 

(bijící srdce v alkoholickém nápoji, polévka s kousky hadí kůže), ale v ostatních chodech 

je maso zabaleno do listů či zakomponováno do jiných klasických pokrmů, a tudíž jej už 

není možné jej na první pohled rozeznat. 
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Obrázek 9: Polévka z hadího masa ve vietnamské restauraci, Zdroj: archiv informátorů 

 

 
Obrázek 10: Grilované psí maso v restauraci v Laosu, Zdroj: archiv informátorů 

 

Na street food festivalech obsahovala naše nabídka standardně smažené cvrčky na 

másle a na česneku, sarančata na kari, švába v těstíčku a malé a velké moučné červy 

(Zophobase) na chilli. Na větších akcích se podávalo i pečivo a cukroví – perník se 

cvrčky, hmyzí sušenky, koláče a podobně. Ti, kteří ještě s entomofagií19 neměli žádnou 

zkušenost, většinou jako první ochutnali právě pečivo. Když jsem se jich ptala, proč tomu 

tak je, odpovídali, že hmyz je v těchto pokrmech málo vidět, a tak jim ani vůbec 

nepřipadá, že jej konzumují. Stejně tak byl velmi dobře přijímán jakýkoliv jiný druh 

                                                           
19 Konzumace hmyzu (Martin, 2014). 
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(například šváb) v těstě – právě proto, že tělo hmyzu bylo zakryté a nebylo vidět, což 

umožňovalo snadněji překlenout psychickou bariéru.  

 

4.14 CHUŤ A VŮNĚ 

Během ochutnávání neobvyklých pochoutek je dominantním smyslem zrak, stejně 

jako při cestování. I Urry chápe ve své přelomové publikaci The Tourist Gaze (1991) 

turisty jako ty, kteří zírají. Chuť a další smysly jevily jako druhotné. Až pozdější nárůst 

antropologického a sociologického zájmu o studium těla a tělesných projevů měl za 

následek nárůst vědeckého zájmu o studium ostatních smyslů (Macmaughten a Urri, 

1998). Sutton (2001, s. 211) a další autoři také poukazují na to, že západní společnost 

neustále devalvuje chuť a čich proto, že se jedná o smysly animální, a tudíž nižší než ty, 

které jsou ovlivněny racionálním uvažováním. 

I přesto, že to mí informátoři nereflektovali, chuť je u neobvyklých pochoutek velmi 

důležitým smyslem, protože je s ní spojeno největší riziko – právě ústa jsou totiž médiem 

mezi tělem a okolním světem. Ochutnávání určitých typů jídel tak může být až život 

ohrožující (Cohen a Avieli, 2004, s. 758). Chuť můžeme chápat jako soubor senzorických 

a kognitivních podnětů při konzumaci jídla, nechuť naopak jako negativní orální reakci 

na potenciálně nebezpečná jídla, případně na věci, tělesné produkty nebo na zvířata, která 

jídlo mohou kontaminovat (Rozin, Haidt a McCauley, 2008, s. 761). Chutnost  

a nechutnost různých jídel je individuální a subjektivní, do velké míry ovlivněna 

podmínkami, ve kterých byl člověk vychován a ve kterých žije. Dle Bourdieua (1986,  

s. 246) jsou tyto počitky v průběhu výchovy opakovaně vpisovány do těla lidí, kteří pak  

v kontaktu s okolím formovaným sociálním prostředím reagují na určité stimuly libými 

nebo nelibými pocity. Tyto reakce pak člověka zařazují do určité skupiny, jež společně 

sdílí sociální prostředí a hodnoty, přičemž tyto pocity nejsou vědomé, stejně jako způsob 

jejich nabytí. Podobné principy fungují i v případě utváření chuti, která je součástí 

komplexního vkusu, potažmo habitu (Bourdieu, 1984). 

Chuť byla spolu se vzhledem zmiňována mými informátory nejčastěji. Ohledně 

chuti si vytvářeli nejvíce představ, a to převážně negativních. Pokud však i přes tyto 

negativní představy jídlo ochutnali, ve většině případů byli chutí nakonec příjemně 

překvapeni. Toto jsem sama mohla mnohokrát pozorovat i u našeho stánku, kdy hmyz 

zpočátku evokoval v lidech nelibé pocity, ale po jeho ochutnání často změnili názor. Pak 
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jej standardně přirovnali k něčemu, co už znali a většinou pokračovali v ochutnávání 

dalších typů pokrmů. Významnou roli zde pak hrála osoba prodejce, což jsem častokrát 

byla já sama. Jakmile jsem chuť k něčemu známému připodobnila, většinou jsem 

ovlivnila, jak návštěvník bude následně chuť vnímat.  Pokud jsem tedy odpověděla, že 

hmyz chutná jako oříšky, účastník pak tvrdil, že mu „opravdu připomíná ty oříšky“.  

Hmyz je taxonomicky příbuzný krevetám a jiným mořským plodům, proto i jeho 

chuť se některým zdá podobná (Ramos-Elorduy, 1998). Jiní jej zase připodobňují 

k ořechům, cereáliím nebo houbám. Druhy hmyzu se od sebe hodně liší, stejně jako jejich 

chuť. Hledání podobnosti ve vzhledu, chuti nebo vůni může pomoci v překonávání obav 

spojených s ochutnáním jídla. Podle Blocha (2005) umožní vhodně vybraná analogie 

lidskému mozku zpracovat abstraktní jevy, jelikož pomocné prvky užité pro přirovnání 

nám mohou pomoci mysl jednoduše strukturovat. Při pojídání jídla, ze kterého měli velké 

obavy, měli i moji informátoři tendenci přemýšlet o podobných jídlech, která už úspěšně 

zkonzumovali v minulosti – připodobňovali tak šnečí játra k tradiční játrové paštice nebo 

žabí stehýnka ke kuřecímu masu. Jsou však i pokrmy, které se dají k tomu, co známe, 

připodobnit jen stěží. Čím méně byli schopni nalézt analogií, tím obtížněji překonávali 

moji informátoři počáteční obavy.  

Alena: Myslím si, že jsme to hodně k něčemu přirovnávali. Že jsme čekali, že to bude 

horší a pak jako že v pohodě, že to třeba křupe. Jako vím, že jsme třeba říkali, že to chutná 

jako chipsy, jako kuře nebo nějaký jiný maso. Nejsem si vědoma, že by někdo říkal, že je 

to jako hnusný nebo tak (…) Třeba jako nějaký oříšky. Já si myslím, že očekávali, že to 

prostě bude chutnat, pardon, ale jako hovno. A ono to chutnalo prostě jako obyčejný 

oříšky. 

Stejně jako u zraku, dalším nástrojem, který umožnil překlenout počáteční nejistotu, 

bylo překrýt neobvyklou pochoutku (v tomto případě nejčastěji hmyz) některou ze 

známých chutí. Toto byla funkční cesta obzvlášť v případě, že to pro návštěvníky 

festivalu byla první zkušenost s konzumací hmyzu. Návštěvníci se dali rozdělit do dvou 

skupin: ti, kteří preferovali hmyz opražený na másle a česneku (právě kvůli silné chuti 

česneku), případně dochucený kořením, a na ty, co naopak dle svých slov hledali 

autentický zážitek – chtěli cítit „opravdovou chuť“ hmyzu – a nechali si jej připravit bez 

jakýchkoliv jiných dochucovadel. Lidé v těchto dvou skupinách měli standardně jinou 

motivaci, proč hmyz ochutnat.  
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Chuť sama o sobě nevyvolává podněty k zvracení – co však tyto pocity mohlo 

vyvolat, byl moment, kdy měl konzument hmyz na jazyku. Tradiční obavy byly  

z „prasknutí tělíčka a vyhřeznutí vnitřku“. Díky skeletu je hmyz na skus křupavý, což má 

za následek podobný chuťový zážitek jako při jezení preclíků nebo sušenek (Ramos-

Elorduy, 1998, s. 15). Tomuto fenoménu jsem sama docela dobře rozuměla, jelikož jsem 

zažila mnoho podobných senzorických zážitků. Pamatuji si, kdy jsem poprvé ochutnala 

švába, a nejsilnější pocit se dostavil právě v momentě, kdy jsem poprvé skousla a pocítila 

právě ono pověstné křupnutí. Díky své emické perspektivě jsem tento pocit dokázala 

dobře popsat i návštěvníkům festivalů, když jsem jim v roli prodejce hmyz nabízela. 

Jiří: No to třeba, to je jiný… červ, když do toho kousneš a praskne to, vylítnout ty střeva, 

tak to je třeba fakt odpuzující a u toho mám předsudek, že to bude chutnat hnusně. Třeba 

ne, ale mám představu, že do toho kousnu a teď se mi všechny vnitřnosti rozletí v puse, 

tak to mě úplně nebaví. Na druhou stranu možná lidi to jen spolknout a nevychutnávají si 

to.   

Viscerální reakci nejvíce ovlivňuje čich, nicméně během mého výzkumu se 

informátoři o vůni jídla zmiňovali jen zřídka. Studiem čichu se zabývali Rozin, Haidt  

a McCauley (2008), kteří tvrdí, že funkcí čichu je i z historického hlediska hlavně varovat 

před tím, zda je jídlo závadné či nikoliv. Jídla, která mají velmi silný zápach a připomínají 

pachem nebo svou texturou různé tělesné produkty, začnou být odmítána už v průběhu 

socializačního procesu (ibid.). Nicméně v některých zemích existuje několik silně 

páchnoucích jídel, která se stanou oblíbenými. Ať už to jsou evropské vyzrálé sýry, 

islandská pochoutka ve formě shnilého žraločího masa, fermentované rybí omáčky 

oblíbené v Asii nebo durian – všechny tyto jsou ukázkami kulturně významných výjimek. 

Hnilobný zápach těchto jídel z masa je automaticky asociován se zápachem tlejícího těla, 

a jelikož kontakt s mrtvým tělem je nejsilnějším spouštěčem odporu, vyvolávají i taková 

jídla podobnou negativní reakci (Rozin, Haidt a McCauley, 2008, s. 757). Problematické 

je také to, že shnilé jídlo je zpravidla považováno za odpadní produkt, a tedy nezapadá 

do daného společenského řádu, vymyká se, a stává se věcí nečistou ohrožující existující 

řád (Douglas, 1966). V tomto případě tak výsledek konzumace páchnoucí neobvyklé 

pochoutky pochází z boje mezi tělem i myslí, který Rozin (1999) připodobňuje k pocitům 

při jízdě na horské dráze. Jak pak vypadá ochutnávání páchnoucího jídla v praxi, mi ze 

své perspektivy při rozhovoru popisoval informátor Matěj. S přáteli měl možnost se ve 
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Švédsku ochutnat Surströmming, což je podle různých internetových žebříčků nejvíce 

páchnoucí jídlo na světě: 

Matěj: Domluvili jsme se s partou kamarádů, koukal jsem předtím na ty videa, jak to 

otevřeli a strašně to smrdí, člověk to nevydrží a musí utéct a vyzvracet se. No vyzkoušeli 

jsme to, otevřeli jsme to, jeden klučina tam fakt jako odběhl. Ten smrad byl asi nejhorší… 

Ale nakonec to nebylo chuťově tak špatný, tak jsem si prostě zacpal nos, zavřel oči a zkusil 

to taky.  

Podobnou praxi jako výše jsem zaznamenala i u návštěvníků food festivalů. Než 

ochutnali nějaké neobvyklé jídlo, častokrát vyřadili jeden ze smyslů (zavřeli si oči nebo 

si ucpali nos). Částečná smyslová deprivace pak zkreslila výsledný senzorický počitek, 

což umožnilo překlenout počáteční obavy (Rodaway, 1994). Dalším pomocným 

nástrojem bylo také „nekousat“ a „hned polknout“. Také „rychlost“ byla velmi často 

zmiňována u lidí, kteří ochutnávali jídlo z jiných důvodů než pro samotnou chuť. 

Zuzana: Ale to srdce jsme spolkli, jak to bylo malý, je potřeba nekousat. Kdybych měla 

kousat, tak nevím, jestli to dám. Teda asi jo, ale s většíma těžkostma než takhle. Takhle 

jsem to do sebe hodila a spolkla jsem to i s tím panákem (…) Já jsem čekala, že se mi 

zvedne žaludek. Tak jsem to do sebe kopla a věděla jsem, že o tom nesmím moc přemejšlet. 

Jen jsem pak měla takovou divnou pachuť krve v puse. Bála jsem se, že se mi zvedne kufr, 

ale nedělo se vůbec nic. 

 

4.15 SOCIOLOGICKÉ ASPEKTY KONZUMACE NEOBVYKLÝCH 

POCHOUTEK 

4.15.1  Symbolický kapitál a sebeidentifikace 

Při analýze dalších principů, které hrají roli při aktu konzumace neobvyklých 

pochoutek, je relevantní teorie symbolického kapitálu Pierra Bourdieua (1984). Pod 

pojmem „kapitál“ se skrývají veškeré zdroje, které je člověk schopen nakumulovat  

a následně zužitkovat ve svůj prospěch. Nejedná se pouze o hmotné a finanční statky 

(ekonomický kapitál), ale také o ty, které zasahují do ostatních sfér života – především  

o kulturní, sociální a symbolický kapitál (ibid.) – kulturní kapitál je demonstrován 

vzděláním a úrovní uměleckého zaměření, sociálním kapitálem je naše síť vztahů, 

známostí a kontaktů a konečně symbolický kapitál je spojen se společenským oceněním, 
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vlastní reputací a prestiží (ibid.). Právě poslední typ je vzhledem k této práci relevantní, 

jelikož má přímý vliv na sebeprezentaci a sebevědomí jednotlivce. Příkladem investice 

do symbolického kapitálu může být třeba právě cestování. Lidé, kteří při cestách nasbírali 

mnoho nových zážitků a zkušeností, věří, že je to udělá zajímavějšími (Elsrud, 2001,  

s. 608). Při konzumaci neobvyklých pochoutek se stejně jako při cestování uplatňuje 

narativ, jehož součástí je zvýšené množství rizika a adrenalinu. Tento narativ se jeví jako 

dominantní při konstruování zajímavosti vlastní osoby navenek. Je tedy možné 

předpokládat, že investováním do symbolického kapitálu v této formě (cestování, 

konzumace neobvyklých pochoutek) se formuje sebevědomí jedince.  

Mikuláš: (…) Byl tam i obdiv a pak oni řekli, že by to nedali… člověku to pozvedne 

sebevědomí a to je možná ta věc, proč to sdílí s ostatníma. Aby se pochlubil, co zažil  

a vyzkoušel a slouží to k posílení sebevědomí. Asi to tak podvědomě funguje (…) Že je 

člověk schopen sníst něco, co by ostatní nikdy nezkusili. Není ohraničenej, nemá velký 

zábrany a není omezenej. Chce se naučit něco jinýho, místní kulturu, poznat místní lidi, 

tak proto ochutnává, co jedi místní, a posouvá si ty hranice, co dokáže. 

Individuální stravovací strategie odrážejí společenské postavení a fungují 

prostřednictvím konstrukce estetické hierarchie jako rozlišovací mechanismus  

(např. Bourdieu, 1984; Mennell, 1996). Některá esteticky pohledná jídla slouží také jako 

médium symbolického kapitálu a mohou mít určující charakter ve vytváření stereotypů  

a vymezování se mezi třídami. Jedinci také skrze prezentace svých estetických dispozic 

navenek mohou ukazovat odstup od nižší třídy (Bourdieu, 1984, s. 157). V některých 

zemích jsou například silné chutě a vůně chápány negativně a jsou asociovány s nižší 

vrstvou (Amerine, 1966). Jiná jídla jsou zase určena pouze chudým nebo 

diskriminovaným sociálním skupinám.  Příkladem může být, když příslušníci nižší třídy 

konzumují některé části zvířat, které se obvykle nejí – těmi mohou být třeba vepřové 

nožičky, uši, ocásek a tučné části těla. I přesto, že těmito částmi se občas stravují i běloši 

z nejnižší třídy, stále je toto jídlo považováno za „černošské“ (de Garine, 2001, s. 497). 

V Americe jsou například vačice asociovány s nižší chudou třídou a nemohou být 

na jídelníčku osob z vyšších kruhů, v Africe a Austrálii jsou to zase zvířata z pralesa  

a z buše, kterými se tradičně stravují pouze etnické minority (Hopkins, 2004). Rovněž, 

pokud si lidé budou chtít zvýšit symbolický kapitál, mohou konzumovat potraviny, které 

k tomuto zvýšení povedou (Fox, 2002). Dle Bourdieua je pak dobrý jídelní vkus 

výsledkem sociálních konstrukcí, skrze které se formují rozdílné sociální strategie. Tyto 
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distinkce vyjadřují rozdílné životní styly a hierarchickou strukturu mezi jednotlivými 

třídami (Bourdieu, 1984). Náš unikátní vkus se zrcadlí ve všem, co říkáme a co děláme, 

což předurčuje, jak budeme nahlížet na svět. 

Jídlo je také významným prvkem společenské identity. Lévi-Strauss (1966, s. 108) 

mluví o takzvané endo-kuchyni, v níž konkrétní potraviny představují dělítko mezi 

společenskou třídou či regionální a národní příslušností.  Lidé, kteří jedí společně, mají 

tendenci říkat „my“ (v kontrastu „oni“), tudíž sdílené jídlo slouží jako metafora 

k příslušnosti ke konkrétní sociální skupině (Ohnuki-Tierney, 1993, s. 9). Tím, že máme 

stejné jídelní návyky, projevujeme sounáležitost s vlastní sociální skupinou  

a vymezujeme se vůči skupinám jiným (Fox, 2002). Každá sociální skupina má 

definovaný pohled na to, co se konzumuje, kdy a s kým. Tato znalost je v rámci skupiny 

sdílená a určuje, jaké chování je přípustné a jaké ne, avšak tato klasifikační schémata jsou 

nevědomá a liší se u každé sociální skupiny; co je tak pro jedny přijatelné, nemusí být  

i pro druhé.  Skrze jídlo je možné demonstrovat etnickou sounáležitost a projevovat 

etnocentrismus. Stále živé jsou například stereotypy i v rámci Evropy; Francouzům se 

stále říká „žabožrouti“ a „šnekožrouti“ i přesto, že žáby a šneci zabírají jen minimální 

část francouzského jídelníčku. Jídlo je tedy výrazem sociokulturní identifikace, který nás 

nemusí nutně informovat o sociální roli jednotlivce, ale poukazuje na jeho příslušnost  

k určité sociální skupině, kastě nebo třídě (např. Farb a Armelagos, 1980). 

V každé společnosti slouží jídlo k navázání blízkosti mezi jejími členy, zatímco 

odmítnutím jídla se člověk vůči dané skupině poměrně jasně vymezuje. Spolustolování 

je jedním z hlavních činitelů ve společenském procesu a společné jídlo je indikátorem 

sociální blízkosti. Sdílení jídla analogicky odkazuje na sdílení stejné substance v rámci 

jedné skupiny (Bloch, 2005). Lohman (2010) dodává, že i přesto, že člověk chce sdílením 

jídla docílit sociální blízkosti, může to být problematické, jelikož je v cizí zemi vystaven 

pokrmům, které nejsou oku lahodící, chutné, nebo je dokonce vůbec nepovažuje za jedlé. 

Snadno se pak stane, že jídlo odmítne, čímž může mylně signalizovat odmítnutí začlenění 

se.  

 

4.15.2  Skupinová dynamika 

Stravování je prostředkem společenského styku – jídlo neslouží pouze k uspokojení 

individuální potřeby, ale umožňuje uskutečnit i potřebu společenskou. Stejně tak je  

i konzumace neobvyklých pochoutek převážně sociální záležitostí. Během svého 
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výzkumu jsem v rámci působení skupiny mohla pozorovat projevování třech základních 

potřeb tak, jak je uvádí McClelland et. al. (1953): 

1) potřeba začlenění se (sdružování se s ostatními, trávení času společně) 

2) touha po moci (snaha získat a vykonávat moc nad ostatními) 

3) touha po úspěchu (soutěživost, hledání výzev) 

Pokud se člověk chce začlenit do určité skupiny, předpokládá se, že se bude podílet 

na aktivitách, které skupina preferuje. Proto i co se týče konzumace neobvyklých 

pochoutek, existence skupiny a sounáležitost s ní může být faktorem, který hraje roli  

v tom, zda se konkrétní pokrm bude nebo nebude konzumovat. Ve fázi ochutnávání 

pokrmu můžeme spatřovat některé charakteristiky přechodových rituálů, konkrétně 

iniciačních, které ve své teorii popsali van Gennep (1960) a Turner (1969). Role těchto 

iniciačních rituálů je různá – může jít o vstup do náboženské společnosti, profesních 

spolků či různých tajných společenstev. Turner (1969) detailně rozpracovává druhou fázi 

přechodových rituálů liminární, která se vyznačuje svou antistrukturálností. 

Charakteristickým prvkem liminární fáze je existence communitas, což je 

nestrukturované a nediferenciované uskupení lidí, které zažívá nebývale intenzivní 

zážitky a umožňuje mezi členy vytvářet silné a dlouhodobé vztahy i mimo hranice 

communitas (ibid., s. 95). Prvky communitas můžeme nalézt i u skupiny, která obklopuje 

jedince během konzumace neobvyklých pochoutek. Jedinec, který se v této fázi nachází, 

je jaksi „na pomezí“ a prochází řadou zkoušek, zpravidla nepříjemných a bolestivých. 

Jeho úkolem je být poslušný a podřízený, musí častokrát snášet ponižování, někdy  

i psychické a fyzické týrání, aby nakonec mohl být přijat do společnosti jako její 

právoplatný člen (ibid.). Dle Turnera (1969) se tato zkouška odolnosti může pojit větším 

množstvím stresu a jeho překonání je pak skupinou pozitivně oceněno. 

Kateřina: Hodně tam pomohlo, že tam na tom bylo víc lidí. Nejsem asi člověk, kterej by 

rád něco zažíval sám, vždycky potřebuju nějakou partu nebo aspoň jednoho parťáka, 

který to s tebou sdílí. Díky tomu, že jsme tam byli v partě, kde jsme se navzájem takhle 

hecovali, tak to pro mě bylo důležitý. Kdybych byla sama, tak to není pro mě takovej 

zážitek, taková výzva, jako když jsme tam takhle byli v partě a chtěli ochutnat a navzájem 

na sebe koukali, jak se šklebíme. Prostě byli jsme dobrý, že jsme to dali… 

Skupinovou dynamiku bylo možno dobře pozorovat během menších soukromých 

akcí, ale i na velkých food festivalech. Pokud ke stánku přicházeli návštěvníci po jednom, 
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častokrát se ke konzumaci neodhodlali, avšak pokud okolo byly další osoby, šance, že 

pokrm ochutnají, se zvýšila. Pokud ochutnávající byl muž a okolní přihlížející ženy, 

zvýšila se šance na ochutnání ještě více. Pokud se konzumace neobvyklých pochoutek 

odehrává ve skupině, může první úspěšné snězení vyvolat tzv. lavinový efekt. 

S konzumací začíná zpravidla osoba, jež má respekt – ostatní k ní vzhlíží, případně chtějí 

se s ní identifikovat, a proto se podílejí na stejných aktivitách. Stejně funguje i přítomnost 

někoho, kdo již nějakou neobvyklou pochoutku (zpravidla během cestování) ochutnal,  

a tím pádem je považován za zkušenějšího. Taková osoba se často nepřímo staví do jakési 

role znalce, potažmo „garanta zážitku“. 

Alena: Asi si myslím, že to bylo hodně o tom, že se navzájem podporujou.  A když jsme 

pak dělali challenge, že se jedli ti živí červi, tak jako nejhorší je ten první člověk, kdo to 

vyzkouší a pak jakoby, když už je jeden, tak se k němu další přidávali. A právě jako když 

vidíš, že to někdo před tebou vyzkouší, tak už asi není tak těžký se k němu přidat. Takže si 

myslím, že je to dost skupinový tohle. Je to spíš nějaká davová psychóza, kdy vidí, že to jí 

dva, tři, čtyři lidi, že jim to chutná, že řeknou, není to špatný, tak si prostě zacpou nos, 

zavřou oči a zkusí to taky. 

Jiří: Ona mi to osmažila a řekla: „sněz to, sněz to!“ a koukala na mě ona a všichni okolo, 

jestli to budu jíst nebo nebudu jíst. Ale stáli jsme tam dlouho a já jsem ho furt držel v té 

ruce, odhodlal se centimetr k puse, zase zpátky, furt jsem se vnitřně hecoval, jestli to do 

té pusy strčím nebo nestrčím. Ona mi pak neřekla: „Jako, hele, Jiřino, sněz to, jinak ses 

sračka…“ ne… znám Peťu už nějakej pátek a vím, že toho snědla fakt už hodně. Ona co 

mi kdy ukazovala, co kdy kde byla a cestovala, tak když mi ukazovala nějaký býčí koule 

nebo podobný věci, tak to víš, že jsem se málem poblil, jen když mi to ukazovala na fotce 

(…) Myslím, že to všechno bylo spojený s tím, že Petru znám. Tam je nějaká přirozená 

důvěra, že by mi tam nedala nějakýho hnusnýho kontaminovanýho červa. I to, že jsme si 

to dali, bylo prostě spojený s tím, že jí znám. Normálně bych se jinak zařadil do té skupiny 

lidí, co přijdou, vočumujou a odejdou… 

Návštěvníci, kteří neobvyklou pochoutku úspěšně zkonzumovali, měli tendenci 

sdílet zážitek s dalšími lidmi v okolí i přesto, že se kolikrát jednalo o cizí osoby. Obvykle 

se zaměřovali hlavně na překonávání obav, které vyústilo v úspěšné zkonzumování 

pokrmu. U těchto osob se také dala vypozorovat gradace zájmu o neobvyklé pochoutky – 

ke stánku se následně vraceli a měli zájem posunout své kulinářské zkušenosti na další 
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úroveň. První ochutnávka tedy může být spouštěčem zájmu o neobvyklé pochoutky  

a motivací pro jejich další aktivní vyhledávání.  Zároveň se dostavuje pocit uspokojení ze 

zvládnutí nové výzvy, což může mít přesah i do dalších oblastí života. 

Další osobou, která funguje jako „garant zážitku“, je prodejce nebo obecně ten, kdo 

danou pochoutku připravil. Jak jsem mohla pozorovat, na festivalech je prodávající osoba 

pro návštěvníky velmi důležitá, jelikož v nich automaticky budí důvěru i přesto, že ji 

zpravidla osobně neznají. Jako prodejce jsem mnohokrát slyšela otázku „A vy to jíte?“, 

kdy po jejím potvrzení návštěvníci přistoupili ke stánku a koupili si košíček s hmyzem. 

Stejně tak byl prodejce důležitý při asistenci ve výběru vhodného hmyzu. Názor osoby, 

která hmyz prodává, je brán jako legitimní. Je zajímavé, jak sociální blízkost (respektive 

vzdálenost) k doporučující osobě hraje malou roli. Velký vliv měla skupina i z hlediska 

bezpečnosti snězení daného pokrmu. Příklady jiných osob, které pokrm zkonzumovaly 

ať už v reálném čase či v minulosti, motivují ostatní ke konzumaci. Jednalo se  

o imaginární verzi vzoru, jehož přítomnost v mysli byla z hlediska bezpečnosti 

dostačující, což reflektuje informátor Kryštof:  

Kryštof: No jasně, tak jako kdyby mi někdo podával něco, co ještě nikdo na světě nejed, 

a bude to vypadat dost strašidelně, no tak to bych se opravdu bál, to bych možná ani 

nesněd, protože nevím, co to je. A když vím, že indiáni jedí řekněme nějakou rybu, kterou 

někde nechaj shnít a zalejou to vlastní krví a jedí to tam po generace, no tak si to klidně 

dám. Tak asi to nebude nic špatnýho, když to jedí už po generace.  Jako nemusím se toho 

vůbec bát. Je to strašně jednoduchý, je to vlastně čistě logickej důvod: Kouknu, nezabíjí 

to nikoho jinýho, tak proč bych to nezkusil a rád si rozšířím vlastní obzory. 

 

4.15.3  Sdílení zážitku a sebeprezentace 

Z pohledů, zvuků a zápachů se stávají dojmy – památné zážitky, jež je nutno zafixovat 

na fotografický film, zážitky, o nichž stojí za to vyprávět doma, a to právě proto, že jsou 

tolik odlišné od zážitků domácích“ (Bauman, 1995, s. 51). 

Pro jedince působícího ve společnosti hraje důležitou roli to, jak jej okolí vnímá,  

a toto vnímání je ovlivněno sebereprezentačními strategiemi, které daný aktér využívá. 

V mém výzkumu šlo primárně o pořizování fotografií a videí, jejichž cílem bylo zachytit 

kompletní proces konzumace jako celistvý zážitek. Informátoři dokumentovali pokrm 
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před přípravou (např. živá zvířata), způsob přípravy, jídlo na talíři, na příboru, v ústech  

a tak dále. Zaznamenávali i výraz v obličeji při kousání, žvýkání i polykání. Tyto záznamy 

byly následně sdíleny nejen s rodinou a přáteli, ale zpravidla i na sociálních sítích – 

nejčastěji na Facebooku. Obecně aktivita na sociálních sítích v kontextu konzumace 

neobvyklých pochoutek byla v mém výzkumu jedním z ústředních témat.  

Pavel: Hodně lidí si tam přijde to jídlo jen vyfotit a třeba ho ani nesní. My tomu říkáme 

skupina „Blondýn s iPhonama“… ty tam jdou jen z toho důvodu, aby si mohly vyfotit 

fotku a dát ji na Instagram.  Ten hmyz ani nesní a zůstane tam někde odložený. V dnešní 

době je to moderní a „cool“ si takhle v podstatě zvedat status (…) Někteří lidé si to tam 

jdou jen takzvaně odškrtnout. Já jsem si jednou všiml pána, který vše hrozně moc zapíjel 

– něco snědl, třeba červíky, a hned to hodně zapil. To bylo jasné, že ten tu chuť nemůže 

vůbec cítit, ale spíš si chtěl říct, že to dokázal. 

 
Obrázek 11: Příklad obrazového příspěvku na Facebooku, Zdroj: WWW: facebook.com, 4.1.201820 

 

 

Obrázek 12: Příklad reakcí na příspěvek o neobvyklých pochoutkách, Zdroj: WWW: facebook.com, 
4.11.2014 

                                                           
20 Z důvodu anonymizace informátorů nejsou příspěvky z Facebooku uvedené s kompletní citační  

               normou. 
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Zde se dostáváme k tématu sebeprezentace a konstrukce identity na sociálních 

sítích. Velký sociologický slovník chápe sebeprezentaci jako vystupování, chování  

a jednání, jenž vytváří dojem o sobě samém před ostatními lidmi (Maříková, Petrusek  

a Vodáková, 1996, s. 116–117). Sebereprezentace reflektuje pojetí vlastního já, proto je 

nutné, aby jedinec měl povědomí o vlastní identitě a do určité míry jí rozuměl (ibid.). 

V prostoru sociálních sítí pak dochází ke konstrukci virtuální identity, což je identita 

skládající se ze sebereprezentací ve virtuálním prostoru (Šmahel, 2003, s. 39–41). 

Virtuální prostor uživatele může podněcovat k tomu, aby vytvářel a následně prezentoval 

takovou svou identitu, která může být výrazně odlišná od identity reálné. Inklinuje 

tradičně k vylepšování vlastního obrazu a prezentaci vlastního já v lepším světle. Toto je 

umožněno díky velké míře anonymity virtuálního prostředí, což však méně platí pro 

Facebook, kde je budovaná identita mnohem snadněji verifikovatelná, jelikož publikum 

sledující uživatele se zpravidla skládá z reálných přátel, se kterými uživatel navázal 

vztahy i v reálném životě, a pomocí sociální sítě je chce udržovat. Proto, když se uživatel 

rozhoduje, jaký verbální a neverbální materiál na svém Facebookovém profilu uveřejní, 

ve většině případů uvádí spíše pravdivé informace, které pečlivě selektuje za účelem 

vytvoření žádoucího dojmu. Podle Learyho (1996) bývají tyto materiály v souladu 

s hodnotami a postoji uživatele a umožňují posilovat vytvořený dojem nebo jej měnit. 

Sebeprezentačním nástrojem v prostoru virtuální sociální sítě byl pro mé 

informátory právě soukromý profil na Facebooku.  Na toto dynamické prostředí je možno 

podívat se z pohledu Goffmanova dramaturgického přístupu (1999), v rámci kterého jsou 

veškerým sociálním interakcím připisovány divadelní atributy. Prostor soukromého 

profilu (primárně zdi Timeline) lze tedy nazvat „scénou“, na níž se sebeprezentace 

odehrává. Vizuální já je zpravidla prezentováno skrze fotografie. Aktéři zde zároveň 

vystupují v rámci jedné ze svých rolí, kterou předkládají danému publiku (ibid.). Na 

základě reakce publika zpravidla projevující se skrze liky či komentáře, mohou svou roli 

přizpůsobovat. Moji informátoři tímto způsobem chtěli na své publikum udělat dojem – 

ukazovali zajímavost vlastní osoby a zároveň jim to umožnilo poukázat na nevšednost 

zážitku, který je odlišoval od ostatních. Fotografie tak sloužily jako důkaz prožitku mimo 

každodennost a dokládaly nabytí „exotického“ zážitku (Hoskins, 2002, s. 808).  

Veronika: No, tak samozřejmě, protože je to neobvyklá věc a každou neobvyklou věc 

dokumentuješ, natáčíš. Na začátku jsem chtěla bejt hustá. Na začátku mi dělalo dobře, 

když mi někdo řekl, že jsem hustá a tak.  Vyhledávala jsem možnosti, jak být odlišná (…) 
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Odlišuje tě to od lidí, že si zažil něco víc třeba než oni, tak jo, je to tam pro mě ten 

uspokojující pocit.   

Šárka: Prostě když jsem byla na tom Exotic Food festivalu, tak jsem si to jídlo fakt 

vyfotila, protože je to fakt něco neobvyklýho, zvláštního. A jako asi fakt vyhledáváš takový 

to, aby tě lidi fakt obdivovali. Aby si řekli „hej dobrý, ona jedla tohle“. A říkáš si, tohle 

jsem si odškrtla, tohle je plus k tomu, co třeba nikdo jinej nezažil a jako zážitek. Přesně  

o tom potom můžeš mluvit.  

Matěj: Většinou to vyzní tak: jsem hrozně hustej, snědl jsem červa – což je v pořádku 

podle mě, proč ne. Někdo jim napíše, že jsou odporný a nechutný, někdo jim napíše, že 

jsou hustý. Samozřejmě spousta liků. Zveřejnit to, tak to je takový to, že se tím chceš 

pochlubit. Jako, žes něco takovýho dokázala.   

Konzumace je povětšinou zdokumentována a její záznam sdílen s okolím. Aby 

příspěvek na sociální síti vyvolal reakci, častokrát na něm byl člověk zachycen, kterak si 

vkládá pokrm do úst a obličejové grimasy naznačují odpor. Tím, že konzumenti tímto 

zobrazováním konfrontují místní „kulturní autentičnost“ s odporem, potvrzují těmito 

vizuálními materiály civilizovanou povahu moderních západních stravovacích principů  

a současně se vymezují vůči jiným, předmoderním, stravovacím principům (Kelly, 2015, 

s. 2.17). 

 

Obrázek 13: Kuřecí pařát na Exotic Food festivalu – fotografie vystavená na Facebooku, Zdroj: WWW: 
facebook.com, 4.1.2018 
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Obrázek 14: Konzumace tarantulí v Kambodži – fotografie vystavená na Facebooku, Zdroj: WWW: 
facebook.com, 4.1.2018 

 

4.15.4  Reakce okolí 

Konzumace neobvyklých pochoutek přitahuje pozornost a zároveň generuje celou 

škálu emocí, a to ať už od účastníků samotných, ostatních přítomných či jejich širšího 

okolí, které se o zážitku dozvídá až ex post. Právě tyto bezprostřední reakce nám mohou 

poodhalit, jak jsou neobvyklé pochoutky vnímány a jaké představy se s nimi pojí. Prvním 

typem reakcí jsou reakce pozitivní, vyjadřující obdiv. Charakterizujícím slovem je 

„odvaha“. Naopak negativní reakce vyjadřují znechucení a odpor. Jejich jmenovatelem 

bylo „opovržení“. 

Zuzana: Některý, že to je hustý, některý samozřejmě, že jsem nechutná a někteří mi 

dokonce říkali kobrožroute. Ale ty reakce jsou různý. Někomu to přijde odporný a v životě 

by to nedal. Někomu to přijde hrozný vůči těm zvířatům. To nechápu – není takovej rozdíl 

sníst krávu a sníst hada. Někdo naopak mě plácal po zádech, že jsem dobrá, že snim 

takový věci, že jsem hustá. 

I přesto, že jsou reakce okolí příležitostně negativní, většinou nemají širší dopad. 

Pohoršení nebo odsouzení je pouze dočasnou, krátkodobou reakcí. Od svých informátorů 

vím pouze o jednom případu, kdy konzumace neobvyklých pochoutek narušila vztahy 

dlouhodoběji. Jednalo se o psí maso, jehož fotku na talíři vystavila informátorka Adriana 

na Facebook. Fotka na Facebooku dostala mnoho různých komentářů, nicméně nejsilněji 

reagovala Adrianina tehdejší nejlepší kamarádka, jež pod fotku poznamenala, že „lidi, co 

jedí psy, jsou hyeny“, a že si promyslí, zda se s takovými lidmi chce i nadále přátelit. 
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Konflikt měl dohru v rámci soukromé diskuze, která narušila vztahy zhruba na několik 

měsíců. Takto silné reakce však nejsou úplně typické. Zjistila jsem dále, že se informátoři 

za konzumaci některých jídel stydí a kvůli obavě z odsouzení tuto zkušenost častokrát 

raději nesdílejí. Z větší části se jednalo hlavně o konzumaci domácích zvířat. Podle 

jednoho z informátorů je dokonce konzumace psů jen pro ty, kdo mají „odvahu s tím žít“. 

S negativními reakcemi jsem se setkala i mnohokrát na festivalech. Pokud okolo 

stánku zrovna nebyla skupina lidí, ostatní návštěvníci se mu vyhýbali. Jejich pohoršené 

pohledy nevedly jen směrem k prodávanému zboží, ale také k prodejcům. Někdy je 

dokonce neváhali častovat nevybíravými přezdívkami. Prodejkyně, která hmyz na akcích 

prodává, k tomuto dodává: 

Je to pravidelně nejnavštěvovanější stánek… a kolikrát se tam k nám přijdou podívat, jak 

se to dělá, a říkaj nám, jak to je nechutný. A kolikrát se i ptaj těch, který si to kupujou  

a odhodlaj se to sníst. Třeba tam stojej a říkaj: „Ty jsi teda pěkný prase. Sodoma 

Gomora.“ Ty to vždycky trochu kazej… 

Vliv má také to, o jaký festival se jedná. Na velkých food festivalech konaných 

v centru města a standardně navštěvovaných velkým množstvím lidí mnoho negativních 

reakcí většinou nebývá. Zvláště pak, pokud je předem známo, že na festivalu budou 

prezentovány neobvyklé pochoutky. Pokud je však festival zaměřen na jiný typ 

gastronomie a ještě k tomu je například v okrajové části Prahy, je pravděpodobné, že bude 

více negativních reakcí. Úplně jiná situace nastává v případě, že je akce zaměřena čistě 

na konkrétní neobvyklou pochoutku. Příkladem mohou být Hmyzí večery21, které se 

organizují po celé republice. Jedná se o jakési promo akce entomofagie – kuchař připraví 

přibližně pětichodové menu, které pak hosté mohou ochutnat. Večer je zážitkový  

a interaktivní – lidé přihlíží přípravě pokrmů, v rámci kuchařovy přednášky mohou klást 

dotazy a na konci večera odchází se znalostí přípravy jídla. Na těchto akcích je velké 

procento lidí, kteří mají alespoň minimální zájem hmyz ochutnat a mají vůči němu 

pozitivní přístup. 

                                                           
21 Takové večery organizuje například Milan Václavík či Petr Ocknecht, viz iniciativa Hmyz na talíři       
    (WWW: hmyznataliri.cz, 1. 1. 2018). 
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Obrázek 15: Pozvánka na zážitkový gastronomický večer, Zdroj: WWW: facebook.com, 4.1.2018 

 

4.16 MOTIVACE KE KONZUMACI NEOBVYKLÝCH POCHOUTEK 

Důvodů, proč lidé konzumují neobvyklé pochoutky, je poměrně velké množství,  

a je tedy těžké je generalizovat. Některé vychází z typologických povahových rysů 

postmoderního člověka – ten nahlíží na okolní svět konzumně a hodnotí jej dle toho, kolik 

mu poskytuje dojmů a zážitků (Bauman, 1995). Chápe tento svět jako prostředek pro 

uspokojení své potřeby bavit se. Je sběratelem jiného – pravidelně si „okořeňuje“ život 

zkušenostmi, které se liší od každodennosti (Bauman, 1995, s. 49–53).  Vyhledávání 

takových zážitků a dobrodružství, jako je například cestování, návštěva kulturně 

významných míst, adrenalinové zážitky či právě ochutnávání neznámého jídla a hledání 

nových chutí je řešením pro rozptýlení nudy.  

Michal: Moje motivace je zkusit něco novýho, co spousta lidí nezná. Něco, co lidi nejedí 

pravidelně. To je spíš na zpestření, je to něco výjimečnýho, aby o tom lidi mohli vyprávět, 

co všechno vyzkoušeli. Člověk se pak pochlubí svým známým, co ochutnal a ptá se, co 

ochutnali ostatní.  Lidi hledaj, co by vyzkoušeli novýho, nějakej mimořádnej zážitek jako 

jsou adrenalinový sporty, jako je bungee jumping. 

Lidé častokrát vyhledávají neobvyklé pochoutky proto, že mají zájem ochutnat 

nějaký „kulturně-autentický“ produkt. Když jsem se na food festivalu ptala jednoho 

návštěvníka, jak mu hmyz chutnal, řekl mi, že si myslí, že je tu jídlo ochucené  

a připravené tak, aby oslovilo širokou veřejnost – že v jiných zemích jsou „brouci 

mnohem autentičtější“. Mnoho návštěvníků našeho festivalu také přicházelo ke stánku 
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s tím, že by nejraději ochutnalo hmyz bez jakéhokoliv dochucení. Měli jsme tedy udělat 

brouky „na přírodno“, aby zájemce zjistil, jak „opravdu“ chutnají. Faktor „opravdovosti“ 

se jevil jako jeden z nejdůležitějších. Tyto požadavky na festivalech můžeme dle Brunera 

(1991) chápat ve smyslu snahy najít perfektní kopii originálu i přesto, že se nenachází na 

původním místě. 

Většina mých informátorů zaujímala vůči neobvyklým pochoutkám objevitelský 

přístup; cizí jídla pro ně byla obklopena tajemstvím, a jejich ochutnání bylo určitým 

způsobem vzrušující. Místní pokrmy byly chápány jako součást specifické kultury, 

exotického světa „těch druhých“ (viz Abu-Lughod, 1991). Pokud je něco označeno jako 

"domorodé" či "primitivní", automaticky má za následek přemýšlení o cizím jako o něčem 

novém a zajímavém, ale také neobvyklém a nebezpečném (Wilk, 2007, s. 8). Konzumace 

jiného je do určité míry nebezpečná, jelikož v nereflektované rovině zahrnuje vykročení 

z norem  – z existujícího řádu  –  a proto je tak lákavá (viz Douglas, 1966). 

Motivaci ke konzumaci neobvyklých pochoutek častokrát určovala skupina, která 

se na této činnosti podílela. Tato skupina očekávala konformní jednání, a proto některé 

ostatní váhající osoby byla schopna přimět k participaci na této skupinové aktivitě. Nátlak 

skupiny se projevoval formou více či méně intenzivního povzbuzování – tzv. hecováním. 

Zde můžeme nahlížet na samotný akt konzumace neobvyklých pochoutek optikou 

Turnerových iniciačních rituálů, kdy skupina v liminární fázi jedince zasvěcuje do 

komunity (viz Turner, 1969). Ten má v této fázi nejasnou pozici, překonává nepříjemné 

pocity, odpor, strach či bolest. V rámci fáze přijetí už jako novic negativní pocity nemá  

a mluví o radosti z překonání výzvy (challenge). Společné stolování a sdílení stejné 

substance umožňuje během těchto rituálů vzniku sociální koheze a jedinci se utvrzují ve 

své kolektivní identitě (van Gennep, 1960). 

Veronika: No, když už jsem tam byla, tak to přeci ochutnám. Já jsem čekala, že to bude 

nic moc a ono to bylo nic moc a vlastně nevím, co ty lidi motivuje to jíst.  Co se týče těch 

pavouků, tarantulí, tak si neumím přestavit, že to někdo bere jako delikatesu a dává si to 

na chuť. Takže z mý strany to bylo jenom, že jako ta jedna nožička mi stačila. A můžu říct, 

že jsem jedla tarantuli. Já ty tarantule nehledala a přiznám se, že bych je ani nemusela 

hledat. Protože tarantule… to jsem věděla dopředu, že to nebude nějakej kulinářskej 

zážitek. A asi kdybych tam jela sama, tak to asi ani nevyhledávám tolik. To tam byli jiný 

lidi, který to chtěli zkusit a vyhledávali to dost, takže jsme tomu věnovali dost energie. 

Člověk by to neochutnal, protože mě to vlastně ani neláká, mě v tomhle ovlivnila skupina. 
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Zuzana: Teď vím, že když je mi z toho hodně špatně, tak to jíst nemusím a můžu to 

vyplivnout. Předtím jsem měla pocit, že musím bejt děsně hustá a musím to sníst, protože 

to snědli všichni. Na začátku jsem chtěla bejt ta hustá. A teďko už to dělám jen proto, 

abych to ochutnala a snědla. Teďko bych to asi už neřešila, co ostatní… nebo řešila, ale 

nebylo by mi trapný, že bych to nedala. Bych to prostě vyplivla a bylo by to. Nemohla 

bych sice říct, že jsem snědla býčí koule, ale aspoň vím, že můžu zkoušet fakt všechno. 

Další motivací byly externí situační faktory – například, když se daný pokrm 

nacházel pouze v konkrétní zemi. Proto, když se naskytne možnost jej ochutnat, pro 

člověka to mohlo být velmi lákavé. Na otázku, proč si objednala na Filipínách balut, mi 

jedna z mých informátorek odpověděla: „no kdy jindy si máš možnost tohle dát“. Dalším 

typem motivace bylo získání schopnosti adaptovat se a přežít v přírodě. Naučit se jíst 

hmyz nebo zpracovávat věci volně nalezitelné v přírodě mělo pro některé zkoumané 

osoby až „postapokalyptický“ charakter. Na tato jídla si někteří informátoři navykali už 

nyní za tím účelem, aby byli soběstační a přežili v případě katastrofy. Z jejich pohledu 

byla otevřenost vůči novým neobvyklým jídlům vnímána jako velmi ceněná dovednost 

do budoucna. 

Šárka: Mě napadá to, že už odmala si říkám, že kdybych někdy uvízla na pustým ostrově, 

tak jako co, stejně tam budu odkázána na to něco jíst. Tady to ochutnám, budu vědět, 

jestli mi to chutná, nechutná. Budu vědět, že si támhle toho červíčka můžu osmažit a sníst. 

Může ta situace nastat. Jakože budu se o sebe umět postarat. Jakože třeba se chci naučit 

kuchat kapra na Vánoce, protože to jsou takový zkušenosti do života, jako který se ti 

neztratěj.   

Jednou z hlavních motivací pro ochutnání neobvyklých pochoutek může být snaha 

zviditelnit se, zvýšit si sebevědomí a odlišit se od ostatních. Cílem je pořízení fotografií, 

které slouží jako důkaz prožitku mimo každodennost a legitimují nabytí „exotického“ 

zážitku. Tyto obrazové materiály jsou důležitým sebeprezentačním nástrojem. Následně 

jsou sdíleny s okolím, a to nejčastěji skrze sociální sítě. Tímto způsobem mohou lidé na 

své „publikum“ udělat dojem – ukazují zajímavost vlastní osoby a zároveň jim to umožní 

poukázat na nevšednost zážitku, který je odlišuje od ostatních. 

Během svého výzkumu jsem měla možnost vypozorovat, že u některých osob, které 

již měly zkušenost s konzumací neobvyklých pochoutek, bylo hlavní motivací dosáhnout 

stále větší úrovně adrenalinu. Zdálo se, že dostat se na požadovanou úroveň je ale stále 
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těžší (van Trijp, 1992). Proto tyto osoby vyhledávaly různé hédonistické situace, jejichž 

primárním účelem bylo zabavit a uspokojit se – tyto situace totiž generovaly silnější 

emoční odpověď (Carroll a Ahuvia, 2006). Příkladem může být touha po konzumaci 

živého hmyzu u těch, kteří již ochutnali tepelně upravený hmyz. Tyto aktivity mohou 

(nejen) díky odlišnému senzorickému počitku přinést větší míru vzrušení. 

Zuzana: Událo se to proto, že se lidi rozhodli, že sní živýho Zophobase a já jsem nemohla 

bejt pozadu. Nechtěla jsem bejt jedinej srab. Tak jsem se nechala vyhecovat. Když jsem 

viděla, že to dělaj jiný, tak jsem to taky udělala. Snědli jsme to jenom v zákulisí, sami pro 

sebe… nebyla to atrakce. 

Šárka: Když o těch jídlech mluvíš, tak o to víc mě láká to ochutnat. Abych zjistila, jak 

ošklivý to je. Jo, já si chci dát jenom takový jídlo, co vypadá nejošklivěji. Takový to nejvíc 

jako extrémní. A pak když ho vidím, tak mi to přijde jako taková sranda, vodvaz no. 
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5 ZÁVĚR 

Každý rok držím pravidelně 10denní půst. Během tohoto období si vždy nejvíce 

uvědomím, jak velký význam má pro člověka jídlo, a to nejen na nutriční, ale hlavně na 

sociální a psychické úrovni. S nadsázkou lze říci, že nežijeme ve společnosti, která „jí, 

aby žila“, ale která „žije, aby jedla“ (Cammy, 2015). Za tu dobu, co se zabývám přípravou 

a konzumací neobvyklých pochoutek, jsem měla možnost pozorovat, jak moc je toto téma 

pro lidi v mém okolí rozporuplné a zároveň „živé“ – každý na něj má nějaký názor, ať už 

pozitivní, nebo negativní, ale málokdy neutrální, což je důvod, proč pro mě bylo zajímavé 

podívat se na tuto problematiku z hlediska sociokulturní antropologie.  

V této práci jsem se věnovala čtyřem významným oblastem, které souvisejí 

s konzumací neobvyklých pochoutek. Nejprve jsem se zaměřila na to, jakou roli hrají tyto 

pokrmy v turistické zkušenosti. Percepce širší veřejnosti je taková, že neobvyklé 

pochoutky umožní konzumentovi proniknout do cizí kultury, avšak disciplína 

sociokulturní antropologie ukazuje, že se spíše jedná o mechanismus, který odkazuje na 

nerovné přístupy k moci v rámci postkoloniálního rozdělení světa. Dále mě zajímalo, jaké 

skryté významy s sebou konkrétní neobvyklé pochoutky nesou, a jak tyto ovlivňují jejich 

percepci a následnou ochotu pokrmy zkonzumovat. Zkoumala jsem také, jakou roli má 

v této zkušenosti sociální prostředí – ať už skupiny obklopující jedince v reálném životě, 

ale i ve virtuálním prostoru. Konzumace neobvyklých pochoutek je totiž pro některé osoby 

důležitou sebeprezentační strategií. Paralelně jsem se v celém textu snažila ukázat různé 

typy motivace, které ke konzumaci vedou – ať už jde o sběr zážitků a vyhledávání nových 

dobrodružných situací, tedy prvky charakterizující postmoderní dobu, které mají vliv na 

současného člověka, tak zároveň obecně vlivy působící na člověka v kolektivu ostatních 

lidí.  

Tematika neobvyklých pochoutek stále nabízí mnoho možností pro další výzkum. 

Zajímavá by byla například netnografie22 zaměřená na hlubší analýzu sociálních sítí, či 

literární analýza tištěných a internetových průvodců (např. Lonely Planet, Rough Guide, 

Trip Advisor). Detailněji by bylo také možné zkoumat mediální diskurz, ve kterém se 

neobvyklé pochoutky objevují, a to konkrétně v rámci různých televizních pořadů. Dalším 

zajímavým tématem by mohlo být zkoumání konstrukce identity v souvislosti 

                                                           
22 Netnografie je novou formou etnografického výzkumu, jehož nástroje jsou přizpůsobeny ke zkoumání  
    lidského chování na internetu. Poskytuje informace o významech, symbolech vzorcích chování lidí,  
    kteří se pohybují a projevují na internetu (Kozinets, 1998). 
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s neobvyklými pochoutkami. Tomuto tématu jsem se věnovala okrajově v kapitole  

o sebeprezentaci, avšak rozsah práce mi neumožnil rozpracovat toto téma do hloubky.  

Jsem si vědoma toho, že nebylo v mých silách obsáhnout v jediné práci tak 

komplexní téma, kterým jsou neobvyklé pochoutky. Stejně tak, jako je pro mnohé výzvou 

konzumace neobvyklých pochoutek, pro mě představovalo podobnou výzvu zpracování 

tohoto tématu vzhledem k tomu, jak moc je neprobádané. Pomocí etnografických technik 

jsem se snažila co nejreálněji zprostředkovat zkušenost s konzumací neobvyklých 

pochoutek – tak, jak jsem ji mnohokrát zažívala já sama, moji přátelé, i ostatní účastníci 

výzkumu. Tento text proto chápu jako „ochutnávku“, která, jak doufám, bude mít na 

čtenáře stejný efekt jako na mé informátory – tedy podnítí zájem o tematiku neobvyklých 

pochoutek. 
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