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Abstrakt

Předkládaná práce analyzuje soubor sedmi hloubkových rozhovoru s celkem deseti 

zemědělci, tedy lidmi, kteří se každodenně věnují péči o hospodářská zvířata a o pozemky. 

Východiskem analýzy je především narativistický přístup ke studiu životních příběhů -  

biografií. Z analýzy vyplynulo, že zemědělci sdílí poměrně konzistentní (navzájem sobě se 

podobající) představu o tom, co znamená být zemědělec. Součástí této představy je pojetí 

zemědělce jako člověka, který se zemědělství věnuje celý život a jehož každodenní život je 

touto činností určován. Zemědělec má také ke své práci a svému způsobu života silný vztah. 

Svá vyprávění o sobě samých přitom zemědělci konstruují tak, aby byla na jednu stranu 

srozumitelná a přijatelná pro výzkumníka, na druhou stranu aby upevňovala jejich sebepojetí 

coby zemědělců. Toto sebepojetí jim  také pomáhá přijmout různé potíže, které jsou se 

způsobem života zemědělců spojeny.

Abstract

The present paper analyzes a set of seven in depth interviews with a total of ten farmers, i. 

e. people who take care of farm animals and lands on an every day basis. The analysis is 

mainly based on a narrativist approach to the study of life stories. It came out from the 

analysis that the farmers share a relatively consistent (similar to one another) notion of what it 

means to be a farmer. The concept of a farmer as someone who has been involved in 

agriculture for his whole life and whose every day life is determined by farm work is a part to 

this notion. A farmer also has a strong relationship to his work and to his way of life. At the 

same time, the farmers construct their stories so that on one hand these are understandable and 

acceptable for the researcher, and on the other hand they strenghten the farm er's selfconcept 

as farmers. This selfconcept also helps them to accept difficulties which are bound to the 

farmer's way of life.

4



Úvod

Zkoumat zemědělce jako sociální skupinu určenou specifickým charakterem práce jsem se 

rozhodla z několika důvodů.

Zájem o zemědělce jsem si vytvořila nejprve skrze svůj kladný vztah a obdiv k lidem, 

kteří se práci v zemědělství soustavně věnují, a skrze svou osobní zkušenost s touto prací. 

Lidé v mém okolí, kteří se zabývají zemědělstvím a kteří jsou buď mými příbuznými, nebo 

jsem s nimi setkala, když jsem  u nich jezdila na koních, mi byli mi sympatičtí: zdálo se, že 

jsem spokojeni se svými životy, že o nich nepochybují, neuvažují o tom, jaké by to bylo, 

kdyby žili jinak a dělali jinou práci. Volný čas tráví s příbuznými a čiší z nich rodinná 

soudržnost, jistota, tradice, bezpečí a spokojenost.

Přitom jsem práci v zemědělství vnímala jako obtížnější než jiné lidské činnosti proto, že 

je nutné při ní respektovat přírodní procesy a není možné ji organizovat čistě podle potřeb 

lidí. Lidé se při ní musí do značné míry přizpůsobit rytmu přírody. Zároveň tato její obtížnost 

není vyvážena jejím finančním oceněním ani prestiží, je tomu právě naopak. Proto mě 

zajímalo, jaké důvody vedou zemědělce k tomu živit se prací, která je těžká a zároveň ani 

dobře finančně materiálně ohodnocená, ani oceněná prostřednictvím společenské prestiže.

Osobní sympatie jsem propojila se svým zájmem o problematiku životního prostředí. 

Mnozí autoři, jejichž díla jsem  v této souvislosti četla, vidí původ současné ekologické krize 

ve skutečnosti, že hodnotový systém současné společnosti i její ekonomika je založena na 

trvalé a stále se zvyšující spotřebě materiálních statků (např. Albert Gore, Hana Librová). 

Zemědělci pro mě představovali v tomto směru výjimečnou sociální skupinu, protože jsou 

ochotni zabývat se obtížnou a časově náročnou prací za minimum finančního prospěchu, což 

přinejmenším omezuje jejich možnost účastnit se spotřebního způsobu života. V rámci svého 

zkoumání jsem tedy chtěla také zjišťovat, zda a jak vnímají své spotřební (ne)možnosti a jaké 

důvody je případně vedou k tomu, že tato omezení přijímají. Domnívala jsem se v podstatě, 

že působení v zemědělství přináší zemědělcům uspokojení různých potřeb, které vyrovnává 

nevýhody spojené s touto činností. Existence takových potřeb, pro něž je možné rezignovat na 

spotřební způsob života, by pak představovala určitou naději na možnost změny způsobu 

života širšího okruhu lidí směrem k příznivějším vztahu lidské společnosti k jejímu životnímu 

prostředí.



Na základě tohoto svého pojetí zemědělců jsem sestavila scénář otázek a natočila sedm 

rozhovorů (včetně pilotního) s celkem deseti zemědělci. Jakkoli mou hlavní otázkou bylo, 

proč moji respondenti pracují jako zemědělci, zařadila jsem na začátek scénáře narativizující 

otázky tázající se na vypravěčovy začátky v zemědělství a na jeho kariéru v zemědělství až do 

současnosti, tak aby vypravěč měl co největší prostor formulovat vyprávění podle svého. 

Následovala otázka na současný rozsah spravovaného hospodářství a teprve poté jsem 

zařadila cílené otázky na důvody, hodnoty, potíže atd.

Získala jsem sedm poměrně rozsáhlých vyprávění (dvě trvala okolo půl hodiny, jedno asi 

padesát minut a tři více než hodinu), která zahrnovala popis převážné části životní dráhy 

vypravěčů a také rozsáhlý popis každodenního života vypravěčů.

Nejprve jsem nad takovým množstvím dat ztratila hlavu. Měla jsem  před sebou najednou 

spousty informací, které vypravěči považovali za důležité mi říct a které jsem jednoduše 

nemohla jen tak nechat stranou a věnovat se své původní perspektivě, totiž důvodům, které 

vedou zemědělce k tomu být (zůstat) zemědělci. Navíc se ukázalo, že vypravěči často nemají 

tyto důvody téměř vůbec promyšlené, v jejich pojetí sebe sama se explicitní důvody pro 

činnost v zemědělství nevyskytují. Přesto svoji činnost v zemědělství téměř nikdy 

nezpochybnili. Konečně výrazným jevem bylo, že se jednotlivá vyprávění sobě navzájem 

velmi podobala.

K pochopení a interpretaci jednotlivých vyprávění a k jejich zasazení do celkové obrazu, 

který jsem o zemědělcích na základě svých dat vytvořila, jsem  nakonec využila 

narativistického přístupu k analýze biografií, který charakterizuji v části Teoretické pozadí.

V následující práci tedy ukáži, jak o sobě zemědělci vypráví a jaký obraz o sobě, o svých 

příbězích, každodenním životě i o motivech své činnosti v zemědělství předkládají. 

Představím také důvody, které je podle mého názoru vedou k tomu vyprávět o sobě právě tak, 

jak  to dělají.
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Výběr vypravěčů a sběr dat

I. Výběr

Při výběru vypravěčů jsem chtěla pokrýt pokud možno všechny skupiny, které jsem si 

mezi zemědělci uměla představit. V hrubém rozlišení jsem dělila zemědělce na tři skupiny: a) 

ti, kteří se do zemědělství vrátili po skončení minulého režimu a hospodaří na pozemcích 

vrácených v restituci nebo v nových prostorách, když se vrácený rodinný majetek ukázal jako 

nevyhovující pro zemědělské hospodaření na konci 20. století; b) ti, kteří pracovali v 

zemědělství za minulého režimu a své znalosti uplatnili při vytváření nových zemědělských 

firem, často nastupujících po rušených zemědělských družstvech, c) ti, kteří se začali zabývat 

zemědělstvím v průběhu devadesátých let, bez návaznosti na restituovaný rodinný majetek.

Dále jsem se rozhodla zahrnout do výběru jak zemědělce, kteří se zemědělstvím živí, pro 

něž je zemědělství hlavní pracovní činností1, tak ty, kteří se zemědělstvím zabývají vedle 

jiného zaměstnání, takříkajíc ve svém volném čase. Zemědělci jsou mě tedy ti lidé, kteří se 

každý den starají o hospodářská zvířata a soustavně pečují o zemědělské pozemky.

Způsoby, kterými jsem se dostala do kontaktu s jednotlivými vypravěči, jsou následující: 

Milan Zima je příbuzný mého otce. U Simony Novotné a u paní Čadové jsem jezdila na 

koních. Kontakt na ostatní vypravěče jsem získala od paní Čadové, Simony Novotné a dalšího 

člověka, u kterého jsem jezdila na koních. (Jména vypravěčů byla změněna.)

Vzhledem k tomu, že jeden z hlavních závěrů analýzy vyprávění vychází z rozmanitosti 

zemědělských činností jednotlivých vypravěčů, zařazuji jejich krátkou charakteristiku, také 

z hlediska jejich zařazení do výše uvedených skupin.

Dana Čadová udržuje se svými dětmi menší hospodářství, jehož pozemky byly vráceny 

jejímu (zemřelému) muži v restituci. Donedávna pracovala na plný pracovní úvazek jako 

účetní.

Iveta a Milan Zímovi mají malé hospodářství. Oba kromě hospodaření pracují na plný 

úvazek. Část obhospodařovaných pozemků byla Milanu Zímovi vrácena v restituci.

1 Hlavní pracovní činností rozumím pracovní činnost, která je  pro dotyčného hlavním zdrojem příjmu.
Nerozlišuji právní formu tohoto zaměstnání -  zda se jedná o zaměstnanecký poměr, živnost, atd.
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Simona Novotná poskytuje služby v oblasti ustájení koní a jezdectví. Je to pro ni hlavním 

zdrojem příjmu. Pozemky, o které se stará, má pronajaté. Nenavazovala na činnost rodiny 

v zemědělství ani za socialismu, ani před ním.

Michalovi vlastní středně velký zemědělský podnik, který býval součástí většího 

zemědělského podniku, kde oba pracovali jako zaměstnanci. Obhospodařované pozemky 

koupili v rámci privatizace. (Rodině pana Míchala byly v restituci vráceny pozemky, které ale 

nejsou součástí těch, které dnes patří zemědělskému podniku manželů Michalových.) Vedení 

podniku a práce v něm je hlavní pracovní činností Michalových. (Citace z rozhovoru 

s Michalovými označuji zkratkami OM -  otec Míchal, MM -  matka (paní) Michalová, SM -  

syn Míchal.)

Marek Ječný hospodaří na pozemcích, na nichž donedávna hospodařil jeho otec, kterému 

byly vráceny v restituci. Jedná se o menší hospodářství, které pro Marka Ječného představuje 

hlavní pracovní činnost.

Spěváčkovi vlastní středně velký zemědělský podnik, který býval součástí rozsáhlého 

státního statku, kde oba pracovali jako zaměstnanci. Na pozemcích, které byly vráceny rodině 

pana Spěváčka v restituci a které jsou v jiném kraji než podnik Spěváčkových, hospodaří bratr 

pana Spěváčka. Vedení podniku a práce v něm je hlavní pracovní činností Spěváčkových.

Všichni vypravěči a jejich farmy jsou ve Středočeském kraji, podnik Spěváčkových je 

v Jihočeském kraji.

Mezi vypravěči není žádný zaměstnanec v zemědělství a není mezi nimi žádný 

představitel lidí, kteří se začali zabývat zemědělstvím v současnosti (od devadesátých let 

minulého století) jako alternativou života a práce ve městě, jak  o nich píše např. Hana Librová 

ve své knize Pestří a zelení. Na tyto skupiny tedy není možné bez dalšího výzkumu vztahovat 

závěry této práce.

Mezi vypravěči také není žádný, který by výslovně uvedl, že jeho rodina se nezabývala 

zemědělstvím před nástupem komunismu a že se tedy (nebo jeho rodina) začal zabývat 

zemědělstvím až za minulého režimu a pokračoval po sametové revoluci (vypravěč 

představující skupinu c). Nepřítomnost/nezřetelné zastoupení tohoto typu zemědělců mezi 

vypravěči však může být jak nedostatkem výběru, tak důsledkem konstruování obrazu 

zemědělce, které je předmětem následující analýzy -  k této otázce se proto vrátím v dalším 

textu.
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Také splývání skupin a) a b), tedy že vypravěči, kteří po sametové revoluci začali opět 

hospodařit na rodinných pozemcích vrácených v restituci nebo v jiných prostorách, pracovali 

často v zemědělství za socialismu a že naopak vypravěči, kteří pracovali v zemědělství za 

socialismu, vypráví, že pocházejí z rodin, jimž byla v kolektivizaci hospodářství zabavena, je 

možné chápat jako důsledek konstruování zmíněného obrazu.

II. Sběr a přepis dat

S uvedenými vypravěči jsem provedla polostrukturované rozhovory podle scénáře, který 

je obsahem Přílohy I. Při vytváření pořadí otázek jsem se inspirovala doporučeními, která 

uvádí Fritz Schiitze ve své stati „Narativní interview ve studiích interakčního pole“. Oproti 

původnímu zájmu pouze o motivy zemědělců pro činnost v zemědělství jsem tak zařadila na 

začátek rozhovoru narativizující otázky a teprve poté jsem kladla argumentativní otázky 

pátrající po důvodech (Schiitze 1999, str. 34-36).

Rozhovory byly většinou dvoustranné, rozhovor se Spěváčkovými jsem natočila s oběma 

manželi najednou, rozhovor s Michalovými byl natočen jako čtyřstranný (otec, matka, syn, 

tazatelka). Rozhovory jsem natočila na diktafon a doslovně přepsala . V pozdější části sběru 

dat jsem vzhledem k délce rozhovorů a obtížnosti přepisování vícestranných rozhovorů pouze 

stručně zapsala obsah vyprávění.
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Teoretické pozadí

I. Zemědělci

Zemědělce lze vymezit z několika hledisek a v literatuře existují různé přístupy k této 

skupině, od romantizujícího a oslavného pojetí soukromě hospodařících zemědělců 

(označovaných jako rolníci) (Lapka, Gottlieb: 2000) po jejich chápání jako určitou profesní 

skupinu, jejíž organizace práce a způsob produkce se v současnosti neliší od jiných odvětví 

průmyslové výroby (Moldan 1997:72).

Podle publikace Český venkov 2003, kterou vytvořili pracovníci České zemědělské 

univerzity, je složení zemědělců následující.

Současná podnikatelská struktura českého zemědělství

Podnikatelská forma Počet Průměrná výměra 

zemědělské půdy v ha

Procento z výměry 

zemědělské půdy v ČR

Hospodářství fyzických 

osob

35 219 29 26,6

Obchodní společnosti 2 095 887 44,1

Družstva 728 1464 28,2

Ostatní 168 274 1,1

Celkem 38 210 101 100,0

Podle: Český venkov 2003, str. 18

Z tabulky vyplývá, že struktura českého zemědělství je určována podle subjektu, který 

obhospodařuje zemědělskou půdu. Vzhledem k tomu, že tabulka obsahuje data za celek 

(100%) zemědělské půdy v České republice, není zde zachycen rozdíl mezi těmi, kdo se 

hospodařením živí, a těmi, kteří hospodaří zároveň s jinou pracovní činností.

Užitečné může být i vymezení, které nazývám administrativní, tedy že zemědělci jsou 

všichni ti, kteří dostávají na svoji činnost dotace od ministerstva zemědělství. Tuto definici ve 

svém rozhovoru uvedla Simona Novotná, takže ji lze chápat i jako způsob vymezení vlastní
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skupiny, který sdílí určitá část zemědělců, a vymezuje přibližně stejnou skupinu jako tabulka 

z publikace Český venkov 2003, protože dotace jsou poskytovány na převážnou většinu 

zemědělské půdy.

Obě vymezení, tzv. administrativní i podle Českého venkova 2003, určují přibližně 

stejnou skupinu lidí jako mé osobní pojetí zemědělců, s níž jsem vstupovala do výzkumu: že 

zemědělci jsou ti, kteří každý den soustavně udržují zemědělské pozemky a starají se o 

hospodářská zvířata.

Lapka a Gottlieb ve své práci Rolník a krajina docházejí k závěru, že ekologické vědomí 

soukromě hospodařících rolníků (které obecně vymezují jako „navzájem propojené stavy 

vědění, věření a hodnocení sebe sama jako součást sociálních vazeb ve vztahu k přírodnímu 

prostředí a k jeho organizaci, Řádu, Harmonii, Bohu“ (Lapka, Gottlieb 2000:16)) „tvoří určitý 

invariant“ (Lapka, Gottlieb 2000:97) a „tento invariant je objektivním vnitřním předpokladem 

ke způsobům, jak uplatnit šetrné hospodaření“ (ibid.). Jakkoli nesdílím představu, že existuje 

ekologické vědomí rolníků, které zaručuje šetrné hospodaření, pracuji ve své analýze 

s myšlenkou, že vyprávění mých vypravěčů o sobě a o zemědělcích se sobě navzájem 

v pozoruhodné míře podobají, jsou invariantní, přestože vypravěči pocházejí z různých 

zemědělských prostředí a jejich činnost v zemědělství se liší. Příklady těchto podobností a 

jejich interpretace je součástí následující analýzy.

II. Biografie jako konstrukt

Jak jsem již uvedla, získané rozhovory zachycují větší část životů vypravěčů, často od 

dětství až po současnost, a zahrnují také detailní popis každodenního života vypravěčů 

v současnosti. Biografický charakter všech vyprávění a také překvapivé odpovědi na některé 

otázky, například konzistentní vyhýbání se zpochybnění vlastní činnost v zemědělství nebo 

odmítání připustit omezení, která činnost v zemědělství přináší, mě přivedlo ke snaze 

interpretovat na jedné straně celek vyprávění o vlastní činnosti a o sobě (biografii), a nikoli 

pouze původně uvažované důvody k této činnosti, na druhé straně k úsilí o interpretaci 

důvodů, proč jsou získaná vyprávění vytvářena právě takto.
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Nejprve jsem se při analýze rozhovorů pokusila nalézt v nich paradigmatický model, který 

představují Anselm Strauss a Juliet Corbinová v knize Základy kvalitativního výzkumu. 

Určila jsem centrální kategorii, kterou nazývám „být zemědělec“, je jí dimenze a další 

kategorie a zasadila je do paradigmatického modelu, s tím, že některé kategorie v něm působí 

na několika místech. Obrázek tohoto modelu je součástí následující kapitoly.

Při další interpretaci vyprávění, jejich konstrukce coby biografií, jejich vzájemné 

podobnosti, některých odpovědí, jsem se nakonec opírala o teorii sociální konstrukce reality, 

jak ji představili Peter L. Berger a Thomas Luckmann, o narativistický přístup k biografiím, 

jak jej charakterizuje britský sociolog českého původu Vladimír Andrle ve svém článku 

„Narrativism in sociological work with life stories: crtitique and advocacy“, a o pojetí 

biografie a biografické práce, který představil německý sociolog W olfram Fischer-Rosenthal 

ve svém článku „Potíže s identitou: Biografie jako řešení některých (post)moderních dilemat“.

Podle teorie konstrukce sociální reality je skutečnost, jak ji vnímá každý z nás, neboli 

subjektivní realita, vytvářena v procesech internalizace a objektivace, které se odehrávají 

v rámci neustálé interakce mezi námi a ostatními lidmi. Tato subjektivní realita je 

v interakcích s lidmi vytvářena a zároveň v nich může být zpochybňována, je-li například 

konfrontována s odlišnou subjektivní realitou člověka, který je  pro nás významný. 

Konverzace je jedním z postupů udržování reality, který zajišťuje symetrii mezi naší vlastní 

subjektivní realitou a jinými subjektivními realitami, s nimiž jsme konfrontováni. (Srovnej 

Berger a Luckmann 1999: 144 a násl.) Podobně ve vyprávěních o sobě, coby specifickém 

případu konverzace, jde mimo jiné o udržení symetrie mezi naší přijatelností pro druhé lidi a 

naší přijatelností pro sebe sama.

Narativistický orientovaní sociologové při své práci s biografiemi „analyzují příběh a jeho 

vyprávění jako takové, jako strukturu a proces, který poskytuje zkušenosti význam a 

vypravěči identitu“ (Andrle 2001: 3; překlad (také dalších citací): autorka). Narozdíl od 

realisticky orientovaných sociologů, kteří zkoumají, „co“ je vyprávěno, zkoumají narativisté 

„jak“ je to vyprávěno. Vladimír Andrle dále rozlišuje dva možné přístupy v rámci 

narativismu: první, nazývaný Andrlem hermeneutický, sleduje složení vypravěčova příběhu: 

„konstrukce příběhu znamená složení příběhu vypravěče -  jeho zapletení a jeho používání 

kontrastních struktur a metaforických obrazů -  které vyjadřuje celkové poselství o 

vypravěčově životě a o jeho vlastním názoru na tento život“ (ibid.: 4). Druhý přístup se
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zaměřuje především na skutečnost, že biografie, vyprávění životního příběhu je konstruováno 

v interakci s výzkumníkem: „Formy a obsah toho, co bylo řečeno, měly svoji funkci v rámci 

interakčního procesu, během něhož tazatel a tázaný sledovali jeden druhého a jednali 

navzájem tak, aby si tváří v tvář svému partnerovi vytvořili vhodné identity odpovídající 

situaci“ (ibid.: 5). Ačkoli to Vladimír Andrle ve svém článku nedoporučuje, má analýza 

vyprávění zemědělců nakonec realizuje oba přístupy: určení kategorií a jejich vztahů, tak jak 

jsou propojeny ve vyprávěních, je vlastně studií složení příběhů. Uvědomění si mého 

vlastního působení na složení příběhu a zaměření se na strategie, jim iž vypravěč vytváří svoji 

přijatelnost jak pro mě, tak pro sebe samého, jsou aplikací narativistického přístupu 

orientovaného na proces interakce mezi výzkumníkem a vypravěčem, který je pro podobu 

vyprávění rozhodující.

Wolfram Fischer -  Rosenthal, který se také věnuje využití vyprávění životních příběhů 

(mj.) v sociologickém výzkumu, formuluje další pohled na biografie. Pro tuto práci jsou 

důležité především dva aspekty práce s biografiemi, o nichž píše ve svém článku (Fischer- 

Rosenthal 1997). První interpretuje subjektivní motivace vypravěčů pro vytváření jejich 

životních příběhů:„Životní příběhy jsou praktickými a časově limitovanými konstrukcemi, 

utvářenými v rámci autopoietického procesu, který umožňuje jedincům orientaci a práci na 

sobě samých“ (Fischer-Rosenthal 1997:8), nebo také „konstruováním biografie může člověk 

přijít na to, kým se stal“ (Fischer-Rosenthal 1997:13). Druhý aspekt se týká role biografie 

v jedincově identifikaci s určitou sociální skupinou: „Biografie umožňuje -  pokud jde o 

skupinovou identifikaci -  neduální vztah, jímž se člověk může identifikovat a zároveň 

neidentifikovat s určitou skupinou, národem nebo kulturou“ (Fischer-Rosenthal 1997:13).
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Analýza

Jak již bylo řečeno v úvodu, opustila jsem v průběhu natáčení a analyzování rozhovorů 

sledování motivů, které moji vypravěči ať už sami nebo na přímou otázku uvádějí pro to, že 

se zabývají zemědělstvím, a začala jsem  sledovat jejich vyprávění jako celky. Nejprve se 

budu věnovat popisu jednotlivých kategorií, které jsem ve vyprávěních identifikovala, včetně 

centrální kategorie, kterou jsem nazvala „být zemědělcem“. Poté se budu zabývat vztahy mezi 

těmito kategoriemi, tak jak jsou pojímány samotnými vypravěči, a pokusím se načrtnout 

model, v němž se jednotlivé kategorie a jejich dimenze propojují. V poslední části předložím 

svoji interpretaci motivů, které vypravěče vedou ke vytvoření takového modelu zemědělce. 

Jakkoli se může zdát násilné oddělovat, co zemědělci vyprávějí, od toho, proč to tak 

vyprávějí, zvolila jsem tuto strukturu pro popis analýzy rozhovorů, protože odpovídá postupu, 

jakým se má analýza ve skutečnosti vyvíjela.

I. „Být zemědělcem“

A. Formulace centrální kategorie

Největší část svých vyprávění věnují moji vypravěči popisu své práce v zemědělství, tak 

jak se vyvíjela od počátku jejich činnosti v zemědělství až do současnosti a jak vypadá dnes: 

popisují náplň své práce -  starání se o zvířata a udržování pozemků - ,  její organizaci -  běžný 

den, rozdíly mezi létem a zimou - ,  objem času, který jí věnují, a způsoby řešení problémů 

spojených s prací v zemědělství -  nemoc zaměstnanců, omezení daná různými předpisy 

veřejné správy atd. O své práci v zemědělství, o svém hospodaření vyprávějí velmi podrobně 

a s chutí.

Prostor, který věnují popisu své práce, a ochota, s níž o ní mluví, je určitě důsledkem 

několika vlivů. Důležitým činitelem bylo pořadí a znění otázek scénáře. Otázka „Jak se dál 

vyvíjela Vaše činnost v zemědělství až do současnosti?“ a „Mohl/a byste mi prosím popsat 

Vaše současné hospodářství?“ mohou vybízet k široce pojatému popisu činnosti 

v zemědělství. K míře podrobnosti popisu práce a k objemu času, který mu byl věnován,
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mohla přispívat i rozhovorová situace, kdy se vstřícný a zájem projevující příslušník jiné 

profesní skupiny, ne-zemědělec, ptá zemědělců na jejich profesi a na činnost, kterou tato 

profese zahrnuje, a oni se snaží podat mu její co možná nejlepší a nejpodrobnější popis. 

Jednou z možných interpretací je  proto pojetí zemědělců jako profesní skupiny zabývající se 

činnostmi jako je péče o zvířata a o půdu, jejíž členové, tak jako členové mnohých jiných 

profesních skupin, s chutí druhým představují činnosti, jež vyplňují velkou část jejich 

životního času a představují jejich práci. „Být zemědělcem“ má ale i další obsahy, jak se 

pokusím ukázat dál, a proto profesní rozměr chápu jako jednu z dimenzí kategorie „být 

zemědělcem“.

Dalším výrazným jevem je, že všichni vypravěči zasazují začátek svého působení 

v zemědělství do dětství a do rodinného prostředí a svůj vztah k zemědělství interpretují jako 

předaný rodiči (prarodiči) nebo dokonce vrozený.

OM: Takže já sem tam mluvil ((E: Z rodiny..)) že sem pocházím z toho rodu zemědělskýho, měli sme statek, k 
tomu statku patřilo asi třicet hektarů pozemků,

DC: ... protože to ni- to neni že zemědělec - že by se jeden rozhod - N ebo takle, zz- to že by se jeden rozhodnul, 
budu zem ědělcem , aniž by předtím měl ňáký zázem í v ro-, to je vopravdu řídký procento, že jo , ((E: Mm.)) 
dycky to většinou, to že se to dědí z generace na generaci..

SN: - já si mysim a že to je právě u všech zemědělců, že to je vopravdu daný, že to je vrozený, že prostě ty lidi si 
nedovedou představit, že by byli někde třeba zavřený v kanceláři nebo tak, že že prostě to je  -

Pouze paní Spěváčková zpochybňuje, že by zaměstnání jejího otce v zemědělství mělo mít 

vliv na její další život.

Všichni moji vypravěči také vytvářejí vyprávění tak, že nějakým způsobem pracovali 

v zemědělství celý svůj život, a jejich vyprávění tak mají velmi biografický charakter. Ve 

všech rozhovorech, kde jsem položila první dvě otázky scénáře („Mohl/a byste mi prosím 

vyprávět o tom, jak jste se dostala k zemědělství?“ a „Jak se dál vyvíjela Vaše činnost 

v zemědělství až do současnosti?“) jsem získala souvislé vyprávění o životě vypravěče 

přinejmenším od doby vstupu na střední školu (a často i od raného dětství) až do současnosti.

V případě pana Míchala již sama první otázka vedla k vyprávění, které začíná popisem jeho 

rodinného původu coby syna kulaka a končí popisem současného stavu jeho zemědělského 

podniku. Všichni vypravěči, kteří se dnes zemědělstvím živí (Simona Novotná, Michalovi, 

Marek Ječný, Spěváčkovi), nikdy nepracovali v jiném sektoru ekonomiky (službách, 

průmyslu). Vypravěči, kteří se zabývají zemědělstvím vedle svého trvalého pracovního

15



poměru (Milan a Iveta Zímovi), také vyprávějí o celém svém profesním životě, který je více 

či méně se zemědělstvím spojen, až do současnosti.

Ve všech vyprávěních vystupuje práce v zemědělství jako faktor, jenž organizuje 

každodenní život vypravěčů a ovlivňuje jejich veškerý životní čas. O zvířata se musí starat 

každý den ráno a odpoledne/večer, o půdu v různých ročních obdobích různou měrou, v létě 

však velmi intenzivně. Protože jak zvířata, tak půda vyžadují péči v konkrétní dobu, ostatní 

život vypravěčů se těmto potřebám přizpůsobuje. Projevuje se to jak ve struktuře každého 

dne, tak v dalších oblastech: od (ne)možnosti jet na dovolenou až k (ne)možnosti mít hezké 

nehty.

MZ: ... takže ee zatim to vypadá tak že voni ráno startujou v šest. jo , a Iveta tak ve tři čtvrtě na sedům před 
sedmou hodinou přichází do baráku a babička taky takže ráno dejme tomu je to tři čvrtě hodiny dva lidi, a - jako 
kompletní ten úklid, a v letě je to kratší ... v létě dejme tomu je to půlhodinový ráno. No, a večír bude přibližně 
to samý, zase ty dva - mluvim vo úklidu prasat vo všom, prostě vo vo úklidu všeho co je živýho, co vyžaduje 
ňákou péči (...) tak v létě je to půl hodina, v zimě to vychází tři čvrtě hodina jako celej ten úklid ...

SN: ... proto taky třeba nejezdím na dovolenou nikdy - nikdy za hranice, abych byla furt na telefonu ...

Práce v zemědělství strukturuje každodenní život vypravěčů a ovlivňuje jejich způsob života 

jako celku.

Konečně posledním zjištěním, které ovlivnilo formulaci centrální kategorie, je  skutečnost, 

že se biografie, celá vyprávění i jednotlivé formulace, které moji vypravěči používají, velmi 

podobají. Nejde jen o podobnost každodenností, která je  (i když ne zcela) dána přírodou a 

nikoli sociálně. Michalovi, Spěváčkovi i Milan Zima vyprávějí o svých začátcích 

v zemědělství za socialismu, popisují, jak se rozhodovali, jak pokračovat v zemědělství po 

sametové revoluci, jaké změny a problémy nová politická situace přinesla a jak je řešili, a 

dovádějí popis svého působení v zemědělství až do současnosti. Podobným způsobem také 

popisují, proč v zemědělství pracují.

OM: To je ta láska právě, tu dyž v sobě nemáte, tak to nemůžete dělat, zemědělství. To (je) prostě v člověku, to 
se musí tak asi v tom narodit a a prostě - jinak to nemůžete dělat.
SM: A nejsme zase zavřený že jo  nikde v místnosti, nikde u ňáký linky, že jo -

SN: - já si mysim a že to je právě u všech zemědělců, že to je vopravdu daný, že to je vrozený, že prostě ty lidi si 
nedovedou představit, že by byli někde třeba zavřený v kanceláři nebo tak, že že prostě to je - 
(dále v rozhovoru) ... ale ee je  to vopravdu, ze začátku to musí bejt vždycky - pač je to jenom  dřina, vopravdu, 
jenom dřina, tak je to musí to bejt láska k tom u ....
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IZ: ... že že by tady jako v zem ědělství pracoval někdo, kdo si m yslí že z toho bude mít jenom  ňákej výdělek tak 
si m yslim že to asi nelze, že člověk trošičku k tomu musí mít ňákej ten vztah a trochu tý lásky tomu d át,...

MZ: - ale je to asi vo tom vztahu, že se mi tady líbí, že tady sem rád a že tady prostě tu přírodu vnímám a celý to 
vokolí jako a -

B. „Být zemědělec“ -  dimenze centrální kategorie

Hlavní téma vyprávění a centrální kategorii označuji tedy spojením „být zemědělec“.

V souladu s konstruktivistickým přístupem, který jsem  popsala v teoretickém pozadí, 

považuji tuto kategorii za konstrukt, jehož obsah se vytváří v situaci rozhovoru. Pro jeho 

obsah je proto mj. rozhodující, zda vypravěči mluví k zemědělci nebo ne. Domnívám se, že 

jsem  za zemědělce považována nebyla. Je možné a pravděpodobné, že „být zemědělcem“ má 

další a jiné dimenze a obsahy, když o něm diskutují dva lidé, kteří se navzájem za zemědělce 

považují.

„Být zemědělcem“ znamená zaprvé určitou specifickou činnost -  starost o zemědělská 

zvířata a péče o zemědělské pozemky, která může být zaměstnáním nebo činností volného 

času. Tak jako v jiných zaměstnáních zde existují zavedené postupy činností a také měřítka, 

která tyto postupy hodnotí jako správné, méně vhodné atp.

„Být zemědělcem“ dále znamená žít určitým životním stylem, který lze chápat jako 

strategii přizpůsobení se přírodním procesům.

Konečně „být zemědělcem“ znamená sdílet určitý pohled na svět, zastávat určité postoje a 

hodnoty. Součástí těchto postojů a hodnot je tzv. „vztah“ ke zvířatům a k půdě, respektive ke 

krajině, dále chápání tohoto vztahu jako vrozeného, nebo vzniklého ze zemědělské činnosti 

rodičů a/nebo prarodičů, a často jako daného. „Být zemědělcem“ dále znamená být jím po 

celý svůj život, žít život se zemědělstvím spjatý.

Své „bytí zemědělcem“ zpochybnily dvě vypravěčky. Simona Novotná řekla, že se za 

zemědělce nepovažuje, protože nevytváří zemědělskou produkci: nepěstuje rostliny ani 

nechová koně a nedostává tedy dotace od ministerstva zemědělství na chov, pouze se o koně 

stará a udržuje pozemky (na něž dotace dostává). Dana Čadová řekla, že se nepovažuje za 

typického zemědělce, protože neprodukuje pro trh: pěstují sice pšenici a odchovávají hříbata, 

ale ani jedno neprodávají a zemědělstvím se neživí. Tento rozdíl, mezi zemědělci, kteří se

17



zemědělstvím živí, a těmi, kteří jej dělají vedle jiného zaměstnání, zmínili jako důležitý i jiní 

vypravěči (např. Marek Ječný, Milan Zima). Ti, kteří se zemědělstvím živí, jsou oběma 

skupinami považování za typické zemědělce a požívají určitou úctu za to, že se zemědělstvím 

dokáží uživit. Vypravěči tedy mají svá kritéria, podle nichž určují, kdo je a kdo není 

zemědělec, a dále rozlišují různé skupiny mezi zemědělci.

Na druhou stranu, jak je také vidět v posledně uvedených citací, jejich vyprávění o vlastní 

zemědělské činnosti se jen málo liší v závislosti na tom, zda se vypravěč zemědělstvím živí, 

nebo zda se jím  zabývá mimo zaměstnání, ve svém tzv. volném čase. Milan Zima a pan 

Míchal st. se v rytmu svého všedního dne a svého roku příliš neliší a neliší se ani ve svém 

popisu svého vztahu k zemědělství. Také Simona Novotná mluví o své lásce ke koním a i ona 

jezdí na dovolenou jen tak, jak jí to dovolí potřeby jejího hospodářství -  koní a pozemků.

Moji vypravěči, které v souladu s vymezením v úvodu všechny za zemědělce považuji, 

tedy konstruují svá vyprávění o své činnosti, o svém vztahu k zemědělství v pozoruhodně 

velké míře stejně. Zdá se, že „být zemědělec“ má pro všechny mé vypravěče stejný nebo 

velmi podobný obsah. Domnívám se proto, že zemědělci jsou sociální skupinou, která má o 

své identitě poměrně jasnou, konzistentní a stabilní představu, což může mít za následek 

silnou skupinovou soudržnost na jedné straně, na straně druhé to může přispívat k tomu, že 

ostatní společnost vnímá zemědělce jako uzavřenou až izolovanou skupinu s vlastními zájmy, 

které mohou být i v rozporu se zájmy ostatní společnosti.

II. Další důležité kategorie

A. „Vztah“

„Vztah k tomu“ -  často blíže neurčený, z kontextu je možné pochopit, že myšlena půda, 

krajina, zvířata, zemědělství nebo venkov - je  zmiňován na mnoha místech vyprávění 

mnohými vypravěči.

Vztah je zaprvé chápán jako příčina toho, proč dnes vypravěči pracují v zemědělství -  

přestože to považují za „dřinu“ a zpochybňují finanční přínos této práce.
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MZ: Ale řikám musí k tomu mít člověk jak řikám furt do- ten vztah neboo e - to pouto, protoe jinak by to takle 
asi s- všechno tvrdě spočítali, já tady, tak že - by asi taky třeba nebyl z toho tak nadšenej ale - dyž tay člověk v 
tom žije, tak to dělá no.

E: ...co tě vedlo k rozhodnutí pracovat v zemědělství, respektive pracovat s koňma teda, v tvým případě..?
SN: U těch koní. ((E: No.)) N o ta láska k nim no, protože to nic jinýho nejde jako, za začátku to je  strašně tvrdý 
a nevydělává to, ( . . . )  ze začátku to musí bejt vždycky - pač je to jenom dřina, vopravdu, jenom dřina, tak je to 
musí to bejt láska k tomu. Nic jinýho. A myslim si že to je  v tom zem ědělství všude, vopravdu.

„Vztah“ dále vzniká u zemědělce v dětství -  buď jako důsledek činnosti rodičů 

v zemědělství, v jejímž rámci se vypravěči potkávali se zemědělským způsobem života, a buď 

si na něj zvykli, nebo si ho přímo oblíbili, neboje  tento „vztah“ popisován jako vrozený -  viz. 

citace v předchozí části.

„Vztah“ je také možné chápat jako součást, jednu z dimenzí „bytí zemědělcem“. Tento 

rozměr lze odvodit jak z citace Simony Novotné, tak například z vyprávění Michalových a 

Spěváčkových o tom, jak bylo obvyklé bít dobytek za minulého režimu a jak svá zvířata 

odnaučovali strachu z lidí.

Další vlastností vztahu, kterou formulují někteří vypravěči, je  jeho danost.

OM: A no tak, do důchodu.. Já tady na tý hroudě musim umřít, že jo, to - takle to je  daný, TO JE DA NÝ , že jo, 
tak s tim člověk počítá, to - nejde že bych si někam sed a - 1 to neexistuje, to máte v sobě, vy tu budete dokavaď 
nepadnete, do slova a do neděle, jo?, (...)
OM: No, to je to prostě- to musí, to prostě musíte mít v sobě no, takle to je daný a to je ten venkov no.

„Vztah“ k zemědělství atd. má tedy ve vyprávěních zemědělců různé vlastnosti. 

Pokusíme-li se identifikovat paradigmatický model, který navrhují Strauss a Corbinová ve své 

knize „Základy kvalitativního výzkumu“ (Strauss, Corbinová 1999: 72 a násl.), ve 

vyprávěních zemědělců o své činnosti, pak vztah vystupuje jak jako její příčina, tak jako její 

důležitý rozměr.

B. Práce v zemědělství

Práce v zemědělství a její odlišnost od jiných lidských činností je dalším důležitým 

tématem vyprávění. Vypravěči mluví o nutnosti přizpůsobit se přírodním procesům: starat se 

o zvířata každý den, intenzivně pracovat v létě atd.:
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IZ: ... to hospodářství, to je práce při který člověk de fakto musí bejt pořád, tam si nemůžeš kdykoliv sebrat a 
někam vodject nebo dycky si musíš zajistit nějaký-ho nástupce, kterej by ti to.. (...) - každý den, vlastně ráno 
odpoledne a ať je  svátek nebo neni, ať je  jakejkoliv den, ať se děje co se děje, tak tam se musí..

MM: Dyž se silážuje nebo to tak jezděj do jedenácti..

Vypráví také o tom, jak je těžké vyhovět při práci v zemědělství požadavku ekonomické 

efektivity a právním předpisům. Obtížnost skloubit práci v zemědělství s těmito požadavky 

často vyvolává rozhořčení.

OM: A to furt se prostě že jo dneska vykazovat na venkově zem edělec že jo  sledovat hodiny no to to 
((Rozzlobeně.))to může vymyslet nn negramot. ((Další vyprávění má velmi emotivní náboj, je rozzlobené.)) Jak 
může sedět někde - vosům a půl hodiny, já  - no - podávat si ňáký ští- hlášení, no to to to to to je podpora ven- 
venkova?, no tak zemedělec převážně v zim ě vorážel, měl zabitý prase a seděl za pecí, jak se řikalo a - 
vodpočíval že jo, dyť - udělal to nejnutnější, živil dobytek. No a v létě musel zase dělat - dvacet hodin, a v zimě 
dělá dvě hodiny.

Jak to vyjádřila mimo záznam paní Spěváčková, práce v zemědělství se vyznačuje dvěma 

zásadními charakteristikami: každodenností a nárazovostí. Obě tyto vlastnosti práce v 

zemědělství jsou důsledkem nutnosti přizpůsobit se přírodním procesům (každodenní péče o 

zvířata, sezónní charakter péče o půdu), které v jiných oblastech lidské činnosti nepůsobí, a 

obě působí problémy při snaze pracovat v zemědělství v souladu s pravidly, která platí pro 

práci ostatních sektorech hospodářství a jsou závazná i pro zemědělství: produktivita práce, 

tržní efektivita, čtyřicetihodinový pracovní týden atd.

Na druhou stranu jsou danosti přírodních procesů předmětem uchopování a 

přizpůsobování se jednotlivců pracujících v zemědělství. Je obtížné rozlišit, co je 

v zemědělské činnosti skutečně dané přírodou a nezměnitelné a co je jako takové 

prezentováno, zatímco ze srovnání konkrétních pracovních postupů vyplývá, že se to dá dělat 

jinak.

Pro práci v zemědělství je především důležité, jaké místo zaujímá její specifický charakter 

v chápání sebe sama u vypravěčů. V použitém paradigmatickém modelu má tato kategorie, 

podobně jako kategorie „vztah“, různé role. Práce v zemědělství, pojímaná jako práce, kde je 

třeba se přizpůsobit potřebám zvířat a půdy a přírodním procesům, je jednou z dimenzí „bytí 

zemědělcem“. Zároveň toto přizpůsobování se formuje každodenní život vypravěčů, dobu, 

kdy pracují, životní styl a odlišuje je  od lidí, kteří se zemědělstvím nezabývají.
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OM: - i dyž maj jednu - já neřikám sou obory kde sou taky ňáký těžký práce nebo doly nebo takovýdle že jo , ale
- tam furt se nechá všecko zavřít zastavit, u těch zvířat, kdo dělá zvířata a neberu jen zem ědělství, třeba se to 
menuje že jo, zoologický zahrady taky musej chodit že jo , i dyž sou tam dvakrát ale musej tam k nim chodit, 
takže ten kdo dělá ze zvířatama -

E: A kolik času vám to tak tak jako že zabere?
MJ: Já budu říkat skoro všechen. ((Usmívá se.))

IZ: ... třeba teďko jak tady byli ty známí a pak eště další známý, (...) a člověk si tam připadá jako ne zrovna 
dvakrát dobře protože na todleto téma mm jako já s nima moc mluvit nemůžu, protože člověk má zase trošičku 
jiný a doma vlastně ta práce a to voni vlasně nemaj, voni maji svůj byt, nebo ty druhý maj domek aa čověk si 
nepřipadá mezi nima zrovna jako takovej.. dobrej.

III. Vzájemné vztahy mezi kategoriemi

Vzájemné vztahy a různé umístění jednotlivých kategorií zachycuje následující diagram.
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IV. Strategie sledované ve vyprávěních

Původní otázka, se kterou jsem vstupovala do výzkumu, byla, proč lidé pracují 

v zemědělství, když se jedná o hospodářské odvětví, kde je obtížné se uživit a kde je třeba 

skloubit požadavky ekonomického a právního systému společnosti a imperativy přírodních 

procesů. Prvním krokem tedy bylo ověřit, zda tuto obtížnost reflektují. Zároveň ale ve chvíli, 

kdy vypravěč skutečně mluvil o potížích, se kterými se při své činnosti v zemědělství setkává, 

bylo svým způsobem obtížné se ho zeptat, proč to tedy dělá, protože taková otázka 

zpochybňuje racionálnost jeho volby nebo dokonce jeho zdravý rozum. Proto jsem se takto 

přímo neptala -  spokojila jsem se s otázkou „Co Vás vedlo k rozhodnutí pracovat 

v zemědělství, být zemědělec?“.

Teprve v průběhu určování jednotlivých kategorií a jejich dimenzí jsem si uvědomila, že 

právě toto zpochybnění racionality „bytí zemědělcem“ do značné míry určilo podobu všech 

vyprávění. Důležitým motivem, který určoval obsah vyprávění, bylo vytvořit pro sebe i pro 

mne smysluplný obraz sebe sama, v němž je možné si stěžovat na všechny těžkosti, které 

činnost v zemědělství přináší, a zároveň „být zemědělcem“.

Složitost takového úkolu spočívá v dualitě vytvářeného sebeobrazu: co je smysluplné pro 

mě, nemusí být smysluplné pro někoho, kdo se cítí být zemědělcem, a naopak. Jde o symetrii 

subjektivních realit, jak bylo naznačeno v teoretickém pozadí.

Mnohým kategoriím, které se ve vyprávěních objevují, lze porozumět jako nástrojům 

řešení tohoto dilematu. Skoro všichni vypravěči například odmítají, že by byli z práce 

v zemědělství unavení (nebo že by fyzická únava, kterou pociťují, měla vést k ukončení 

činnosti v zemědělství), že by chtěli mít víc volného času nebo že by chtěli dělat něco jiného. 

Milan Zima každé přiznání, že toho někdy má plné zuby, vždy hned zrelativizuje tím, že to 

není často a rychle to přejde.

MZ: Ale ta- taky sou ty chvíle jak řikáš, že prostě by člověk nejradši do toho kop, ale těch je málo zatim no.



Těmto názorům -  konzistentnímu nezpochybňování svého „bytí zemědělcem“ - lze 

rozumět dvojím způsobem: dávají mi najevo, že únava, méně volného času atd. jsou 

v pořádku, a upevňují (sebe)přesvědčení vypravěče, že správně tím, kým je.

Zpochybňování odlišnosti práce v zemědělství od jiných lidských činností je jedním ze 

způsobů, jak vysvětlit ne-zemědělci, že „být zemědělcem“ je normální, rozumné. Takovou 

strategii používá třeba Marek Ječný:

E: Tak jako úplně konkrétní otázka kerá za tim mym výzkumem je, že já mám pocit že je to - velká dřina, 
poměrně velkej stres, nedá se z toho moc vypadnout, protože ty zvířata sou tady furt, do chlé- do chlíva musíte 
ráno musíte tam večer, (nevim ) v sobotu v neděli vo Vánocích pořád, aa žádný moc velký peníze z toho nejsou, 
tak by mě zajímalo, proč v tom zůstáváte, (to dá-).. ((Oba se usmíváme.))
MJ: Mm (nn). ((E: A jesi se třea -)) Jako já si myslim že ty stresy prostě ee na toho člověka prostě -  mm běžně v 
životě sou normálně taky akorát že - si to lidi možná zas tak neuvědom ěj,...

Naopak zdůrazňování odlišnosti zemědělců od ostatních lidí, jejich vymezování jako 

specifické skupiny považuji za strategii, která slouží k vytvoření smysluplného obrazu sebe 

sama především pro sebe sama. Příkladů takového zdůrazňování jsem našla ve vyprávěních 

několik.

MJ: ... Já nevim klasickej zem ědělec si myslim že pořád je vod tý zz společnosti trochu stranou jo, nezajímá ho 
třeba tolik kultu kultura prostě ňáký vobchody prostě , jede si to svý na na tý vesnici aa a tý společnosti - jo , 
setkává se s ní, ale neni to už tak něják hodně, aa -

OM: - i dyž maj jednu - já neřikám sou obory kde sou taky ňáký těžký práce nebo doly nebo takovýdle že jo , ale
- tam furt se nechá všecko zavřít zastavit, u těch zvířat, kdo dělá zvířata a neberu jen zemědělství, třeba se to 
menuje že jo, zoologický zahrady taky musej chodit že jo , i dyž sou tam dvakrát ale musej tam k nim chodit, 
takže ten kdo dělá ze zvířatama -

Příslušnost ke skupině, která se nějak liší od ostatní společnosti, je  významnou součástí 

identity jednotlivce, důležitým prostředkem orientace jednotlivce ve světě. Berger a 

Luckmann mluví v této souvislosti o typech identit, které „jsou (však) výhradně sociálními 

produkty a představují relativně stabilní prvky objektivní sociální reality“ (Berger, Luckmann 

1999: 171). Skutečnost, že obsah kategorie „být zemědělcem“ se příliš nemění v závislosti na 

tom, jakým způsobem se vypravěč zemědělstvím zabývá, lze interpretovat mj. tak, že „být 

zemědělcem“ představuje určitý typ identity. Typ identity je pak narozdíl od individuálních 

identit poměrně stálý a při snaze o porozumění sobě samému, svým rozhodnutím a činům se o 

něj lze opřít. Posledně uvedenou citaci lze interpretovat i tak, že vnímaná příslušnost k určité 

skupině, „být zemědělcem“, může být důvodem pro činnost v zemědělství, přes všechny 

obtíže, které to přináší.
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OM: ... Já tady na tý hroudě musim umřít, že jo , to - takle to je daný, TO JE DANÝ, že jo, tak s tim člověk  
počítá, to - nejde že bych si někam sed a -  t to neexistuje, to máte v sobě, vy tu budete dokavaď nepadnete, do 
slova a do neděle, jo?, (...) dokavad vám dovolí dovolí zdraÝí, budete moct chodit, tak sem pudete kdyby nevim - 
dyby.. vo tý jedný noze a to, tak sem pudete. Prostě to to nej- to máte v sobě to nejde.. Do fabriky nikdo tam 
nepude že pude klepat na vrata, to -  (...) N o, to je  to prostě- to musí, to prostě musíte mít v sobě no, takle to je 
daný a to je ten venkov no.

Některé výpovědi tedy slouží k vytvoření obrazu zemědělce smysluplného pro mě a 

některé jiné mají dodat tomuto obrazu smysluplnosti pro samotné zemědělce. V rámci 

biografické práce jsou ale vytvářeny i takové kategorie, které řeší najednou obojí -  jako 

například právě kategorie „vztah“.

Ve svých vyprávěních použila kategorii vztah většina mých vypravěčů. Je buď jedním 

z důvodů nebo dokonce hlavním důvodem, jímž vysvětlují, proč pracují v zemědělství, 

přestože je to náročná práce, není finančně příliš výhodná atd.

MZ: Ale řikám musí k tomu mít člověk jak řikám furt do- ten vztah neboo e - to pouto, protoe jinak by to takle 
asi s- všechno tvrdě spočítali, já tady, tak že - by asi taky třeba nebyl z toho tak nadšenej ale - dyž tay člověk v 
tom žije, tak to dělá no.

Zároveň je tento vztah často prezentován jako daný, nebo také vrozený. Tím se zaprvé 

upevňuje jeho role nezpochybnitelného důvodu činnosti v zemědělství, zadruhé se vztah stává 

něčím, co odlišuje zemědělce od ostatních lidí.

DČ: ... protože to ni- to neni že zemědělec - že by se jeden rozhod - Nebo takle, zz- to že by se jeden rozhodnul, 
budu zemědělcem, aniž by předtim měl ňáký zázem í v ro-, to je vopravdu řídký procento, že jo, ((E: Mm.)) 
dycky to většinou, to že se to dědí z generace na generaci..

Tento specifický typ identity, „bytí zemědělcem“ jim umožňuje přijmout svoji činnost 

v zemědělství, přestože si na ni tak často stěžují.
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rw '  vZaver

Cílem této práce bylo popsat, jak o sobě vyprávějí lidé, kteří pracují v zemědělství, a 

identifikovat nástroje, jimiž svoji práci a svůj život coby zemědělců představují jako 

smysluplný a srozumitelný jak sobě, tak ostatním lidem -  nezemědělcům. Ve vyprávěních 

jsem jako centrální kategorii určila celkové sebepojetí, „být zemědělcem“, jehož důležitými 

dimenzemi jsou činnost v zemědělství po celý život, každodenní život přizpůsobovaný této 

činnosti, tzv. vztah k této činnosti a důraz na rodinu. Podoba tohoto sebepojetí i ostatních 

kategorií byla vytvářena v interakci s výzkumníkem a byla vedena především dvěma 

strategiemi: podat o sobě obraz srozumitelný a smysluplný jak pro výzkumníka, tak pro 

samotného vypravěče. Mezi nástroje realizace těchto strategií patří například odmítání 

zpochybnit svoji činnost v zemědělství, zdůrazňování odlišnosti zemědělců a používání 

kategorie „vztah“.

Sebepojetí mých vypravěčů i vyprávěcí strategie, které používají, se sobě navzájem do 

značné míry podobají, přestože jednotliví vypravěči představují různé typy zemědělců podle 

toho, jak veliké hospodářství mají, zda se zemědělstvím živí atd. Je možné, že je  to právě 

práce v zemědělství, strukturující ostatní životní čas zemědělců a do značné míry utvářející 

jejich způsob života, která způsobuje, že je představa o tom, co to je „být zemědělcem“, tolik 

konzistentní. V každém případě jde o poměrně mocnou představu: přinejmenším z některých 

vyprávění jasně vysvítá, že je to právě toto „bytí zemědělcem“, kvůli němuž jsou ochotni 

nadále v zemědělství pracovat, přes všechny těžkosti, které jsou s touto činností spojené. 

Jedním z důvodů, které vypravěče vedou k tomu být/zůstat zemědělci a jejichž hledání 

zpočátku určovalo tento výzkum, je tedy silná identifikace s představou vlastní skupiny.
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Příloha I: Scénář rozhovoru

Scénář rozhovoru

Mohl/a byste mi prosím vyprávět o tom, jak jste se dostal/a k zemědělství?
Kdy -  rok, v jakém věku;
Jakým způsobem: z rodiny/ze školy/z jiné profese...;
Na jaký typ hospodaření.

Jak se dál vyvíjela Vaše činnost v zemědělství až do současnosti?
Různé typy hospodaření;
Souvislost s historickými událostmi (sametová revoluce, restituce,...);
Rodinná historie (přivdání, přiženění,...).

Mohl/a byste mi prosím popsat Vaše současné hospodářství?
Co všechno obnáší? (Rozloha pozemků, typ výroby, počty zvířat, ...);
Kolik lidí se na něm podílí (příbuzní, zaměstnanci);
Jaké typy prací dělají (každodenně, sezónně);
Kolik mu věnujete času vy, kolik ostatní? (Např. zda ostatní členové rodiny, kteří se 
na hospodaření podílejí, pracují někde jinde v zaměstnaneckém poměru atp.)

V čem dnes vidíte největší potíže nebo nevýhody zemědělství, zemědělského hospodaření? 
Může jich být více.
Z ekonomického, ze společenského hlediska, z jakéhokoli jiného hlediska.
Pro vás, pro zemědělce obecně.

Co Vás vedlo k rozhodnutí pracovat v zemědělství, být zemědělec?
(Myšleno na počátku činnosti v zemědělství.)
„Objektivní“ důvody: Přijatelná škola, dobrá/jediná pracovní příležitost... 
„Subjektivní“: Rodina, láska ke zvířatům 

Z jakých důvodů pracujete v zemědělství dnes?
máte dnes hospodářství? Změnilo se to nějak?

„Teoretické“ otázky:
Jaké hodnoty pro vás zemědělství představuje?
Uměl/a byste si představit, že byste se zabýval/a něčím jiným?
Nepociťujete někdy únavu z neustále se opakujícího koloběhu zemědělských prací nebo tíhu 
odpovědnosti, že nemůžete nikam odejít od zvířat atd.?

Věk
Vzdělání
Manželský a rodinný stav
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Příloha II: Projekt

Současný český venkov očima zemědělců

Projekt bakalářské práce

Zpracovala: Eliška Chomátová 

Práci povede: Mgr. Ivan Vodochodský 

Červen 2005
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Úvod -  předmět výzkumu

Ve své bakalářské práci chci zkoumat, jak se dnes žije různým typům českých 
zemědělců na venkově s tím, že samotná formulace pojmu venkov bude součástí výzkumu. 
Zkoumání bude probíhat formou analýzy strukturovaných kvalitativních rozhovorů s lidmi, 
kteří se zemědělstvím živí, nebo kteří mají menší hospodářství vedle svého zaměstnání. 
Vybrané osoby budou pocházet ze samot a menších obcí.

Východiska

Především je třeba vysvětlit volbu tématu -  život na venkově z pohledu zemědělců. 
Výzkum venkova, resp. života mimo město, považuji za přínosný z několika pohledů. 
Nejprve je možné chápat venkov jako místo, kde se globální kultura projevuje specifickým 
způsobem, jako místo, které tomuto působení odolává. Je možné se nicméně ptát, zda nebo do 
jaké míry je toto odolávání vědomé, nebo zda je  spíše důsledkem konzervativního přístupu 
k životu, neschopnosti přizpůsobit se novým podmínkám nebo lenosti. Dále je možné 
uvažovat o hodnotách ideálu venkova -  jistotě, tradici, vztahu k přírodě -  a jejich roli 
v (post)konzumní společnosti, která nahlíží, že kvalita života nespočívá jenom ve stále 
neomezenější spotřebě materiálních statků. A opět: jsou dnešní zemědělci a venkov obecně 
nositeli těchto hodnot? Nebo jsou jejich nositeli spíše ti, kteří je  na venkov přicházejí hledat? 
Konečně se jedná o téma, které je pro mne osobně přitažlivé - sama pro sebe si otázku, zda a 
jak žít na venkově, kladu už nějakou dobu.

A proč se na život na venkově ptát právě zemědělců? Protože na venkově nejen žijí, 
ale také pracují. Protože mnozí z nich na venkově prožili větší část svých životů. Protože jsou 
specifickou sociální skupinou. Protože jsou specifickými účastníky dialogu mezi přírodou a 
lidmi, specifickými třeba v tom, že si na rozdíl od lidí z města mohou na své působení na 
přírodu „sáhnout“: např. výrazně ovlivňují ráz krajiny svými rozhodnutími atd.

Oblasti zkoumání

Ekonomická situace zemědělců

Zemědělci ve společnostech států západní Evropy dlouhodobě patří mezi sociální skupiny 
s nejnižšími příjmy. Jak se zemědělci vypořádávají se svou chudobou? Vnímají sami sebe 
jako chudé z hlediska příjmů? Jak tomu v praxi čelí? Jak se s tím vyrovnávají v rámci své 
identity? Co třeba sebeúctou pramenící z faktu, že vydrželi zůstat zemědělci i přes vnější 
okolnosti?

Vzdělání zemědělců

Zemědělci jsou dále jednou ze sociálních skupin s nejnižším vzdělání. Kromě toho např. 
pokus o kvantitativní výzkum, který jsem prováděla v minulém roce v rámci předmětu 
Metody výzkumu II, mj. ukázal, že přes padesát procent respondentů považuje lidi z města za 
dobře se orientující v současnosti a schopné toho využit, zatímco stejnou vlastnost 
v souvislosti s lidmi z měst zaškrtlo pouze 6,9 procent respondentů. Přibližně třetina 
tehdejších respondentů byla z Prahy, třetina z vesnic na Šumavě a třetina z Řevnic u Prahy. 
Vnímají tedy zemědělci lidi z města“ za chytřejší, nebo naopak za omezenější, než jsou 
sami?
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Vztah k přírodě

Vztah zemědělců k přírodě lze vidět jako střet dvou vlivů: na jedné straně přirozené 
ohleduplnosti k přírodě, v níž žijí a s níž každodenně obcují, a na straně druhé přístupu, jež je 
dědictvím moderního „poručíme větru dešti“ a netečnosti komunistické i 
konzumněspolečenské doby v posledních 50ti letech a projevuje se zcela tržně orientovaným 
využíváním přírody za účelem maximálních ekologických zisků a neochotou přizpůsobit se 
ekologickým požadavkům.
Tato ambivalence vztahu k přírodě se opakuje ve vztahu zemědělců ke státu/veřejné správě. 
Zemědělci velmi často čerpají státní dotace, aby jejich hospodářství vůbec byla ekonomicky 
udržitelná, zároveň se od roku 89 stále zvyšují požadavky veřejné správy na zahrnutí hlediska 
ochrany životního prostředí do každodenních pracovních postupů zemědělců.

Vztah k současnému venkovu

Posledním tématem bude vztah zemědělců k současnému venkovu z několika pohledů: vztah 
k venkovu jako místu: co je venkov, nebo možná kde je dnes venkov? Samoty a horské 
vesnice mají vesnický ráz nejspíš pro každého, ale vnímají respondenti jako venkov větší 
vesnice (např. nad 500/1000 obyvatel), malé město, předměstí velkých měst? Dále se chci ptát 
na vztah „starousedlíků“ k novým venkovanům, k nově příchozím z měst, k ekozemědělcům 
a také na vztahy k sousedům, k ostatním lidem, kteří žijí sice na venkově, ale neživí se 
zemědělstvím. Zajímá mě, jestli se reflexi zemědělců o vlastních vztazích k ostatním objeví 
pojem bezzemků a také širší téma bývalé a současná stratifikace venkovské společnosti.

Metodologie

Metodou zkoumání výše uvedených oblastí budou strukturované kvalitativní rozhovory s pěti 
až deseti zemědělci pocházejícími z různých venkovských oblastí -  samot, menších vesnic, 
vesnic nebo malých měst na předměstí Prahy -  a z různých sociálních skupin (sedláci, kteří 
získali rodinný majetek v restituci, malí farmáři, kteří mají vedle rodinného hospodářství ještě 
samostatné zaměstnání, ekofarmáři atd.)
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