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1. (Nejen) etnologické úvahy o každodenním životě

1.1. Jak zkoumat každodennost? 
Každodennost nebo také všední den (něm. Alltag,	angl.	everyday	life,	mak.	

sekojdnevie,	 bulh.	 vsekidnevie,	 srb.	 svakodnevica) je jedním z ústředních pojmů 
předkládané práce. Jako předmět humanitního a společenskovědního zkou-
mání se každodennost prosadila v kontextu významných společenských a his-
torických změn, které zasáhly Evropu po druhé světové válce. Od konce šede-
sátých let 20. století byl koncept každodennosti stále populárnější ve výzkumu 
kulturních dějin a postupně v dalších humanitních a společenských vědách. 
Počátky konceptu však můžeme vysledovat mnohem dříve. Například již 
na začátku 20. století ukázal Sigmund Freud ve své Psychopatologii	každodenního	
života (1904) možnost vědeckého zkoumání běžných lidských úkonů a procesů 
jakými jsou zapomínání, přeřeknutí nebo víra v pověry. Další inovativní myš-
lenky se objevily v díle Kritika	každodenního	života	 (1946) marxisticky oriento-
vaného francouzského filozofa a sociologa Henriho Lefebvra. Zájem o běžné, 
samozřejmé každodenní lidské počínání a životní zkušenost se rozvíjel v rámci 
fenomenologických konceptů Edmunda Husserla (Prolegomena	 k	čisté	 logice, 
1900), Alfreda Schütze a Thomase Luckmanna (Struktury	životního	světa, 1973), 
s tezemi prezentovanými ve studiích Sociální	 konstrukce	 reality Thomase 
Luckmanna a Petera Bergera (1973) nebo v Strukturách	 každodennosti (1979) 
francouzského historika Fernanda Braudela.6 Pojmy každodennost a každo-
denní život se postupně utvrzovaly v historiografii, sociologii, etnologii a socio-
kulturní antropologii a od konce sedmdesátých let 20. století se staly jedním 
z velkých témat výzkumu humanitních a společenských věd.7 

6 Rot, Klaus: Narodna	kultura	–	(socialističeska)	vsekidnevna	kultura:	edin	neželan	naučen	prechod. Bălgarska 
etnologija	27,	2001, č. 3, s. 6.

7 Nosková, Jana: Brněnský	disent	a	jeho	každodennost. In: Vaněk, Miroslav: Mocní? a bezmocní? Politické 
elity a disent v období tzv. normalizace. Praha: Prostor, 2006, s. 105; táž: Biografická	metoda	a	metoda	orál-
ní	historie.	Na		příkladu	výzkumu	každodenního	života	v	socialismu. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2014, 
s. 27, 28. 
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Vývoj pojmu a definice
Co všechno však široký pojem každodennost zahrnuje? Výkladů tohoto 

pojmu nalezneme v literatuře mnoho, vykazují však řadu společných rysů. 
V nejširším slova smyslu je možné jej vyložit jako způsob	prožívání	času	uskutečňo-
váním	obvyklých	činností	a	úkonů	v	režimu	dané	kultury.8 

Někteří badatelé, kteří se zkoumáním každodennosti zabývali, vycházeli 
z díla Henriho Lefebvra Kritika	každodenního	života (Critique	de	la	vie	quotidienne, 
1946). Lefebvre analyzoval společenské a politické aspekty pozdně kapitali-
stické konzumní společnosti,9 definované především v urbánním prostředí. 
Ústředním pojmem této studie je odcizení člověka v moderním světě a jeho 
ovlivnění kapitalistickými výrobními vztahy. Lefebvre odlišil tři hlavní složky, 
které tvoří každodennost každého jedince – práce; rodina a soukromý život; 
volný čas.10 Zatímco v rurálním prostředí byly každodenní úkony jako práce, 
rodinný život i slavení svátků určovány svazujícími pravidly a v rámci malé 
vesnické komunity byl život jednotlivce regulován a kontrolován komuni-
tou, v moderní industriální společnosti vystupuje individualita, jedinec, jehož 
vědomí již není jednotné, ale rozpolcené na privátní a veřejnou sféru. Proto 
Lefevbre zastává názor, že v moderní společnosti se práce oddělila od rodin-
ného prostředí, soukromého života a volného času.11 Český filozof Karel Kosík 
naopak v souladu s německou klasickou filozofií tvrdí, že místo původní 
„práce“ nastoupilo ve 20. století pouhé „obstarávání“ – každodenní fungování 
jednotlivce v široké spleti společenských a ekonomických vztahů v dnešní spo-
lečnosti. Každodenní život člověka je podle Kosíka pouhá manipulace	s	hotovými	
předměty,	praktické	chování	člověka	ve	světě,	který	je	hotov	a	dán	–	není	to	vytváření	
lidského	světa.12 Život jednotlivce je praktický svět	obstarávání,	prostředků,	cílů,	pro-
jektů,	překážek	a	úspěchů.13 

Také podle dalších badatelů jsou každodenní praktiky a strategie čistě uti-
litární. Sociolog Miloslav Petrusek toto hledisko zdůrazňuje: V	 každodennosti	
nejde	o	pravdu,	ale	užitečnost,	nejde	o	poznávání,	ale	praxi,	nejde	o	interpretaci	světa,	ale	
o	zvládnutí	konkrétních	situací.	Dichotomie	pravdy	a	nepravdy	se	otupuje	v	dichotomii	

8 Petráňová, Lydia: Každodennost. In: Jančář, Josef a kol.: Malý	etnologický	slovník. Strážnice: Národní ústav 
lidové kultury, 2011, s. 41. Nejucelenější výklad pojmu každodennost a jeho významu v etnologii v češ-
tině podává Nosková, J.: Biografická	metoda, c. d., s. 27–33.

9 Nosková, J.: Brněnský	disent, c. d., s. 106. 
10 Lefebvre, Henri: Critique	of	Everyday	Life.	Volume	I.	Introduction. London: Verso, 1991, s. 35, 42. 
11 Tamtéž, s. 31. 
12 Kosík, Karel: Dialektika	konkrétního.	Studie	o	problematice	člověka	a	světa. Praha: ČSAV, 1963, s. 49.
13 Tamtéž, s. 47. 
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vhodnosti	 či	 nevhodnosti,	 použitelnosti	 či	 nepoužitelnosti,	 užitečnosti,	 neužitečnosti.	 Je	
bytostně	spojená	s	pragmaticko-technokratickým	myšlením.14

Několik možných podob nazírání každodennosti, klíčového	pojmu	současné	
sociologie, klasifikoval v roce 1978 německý sociolog Norbert Elias.15 Jeho pojetí 
všedního dne přejímají i současní němečtí etnologové jako například Klaus Roth 
a Carola Lipp.16 Podle Eliase každodennost zahrnuje řadu významů a kontextů 
a každé užití tohoto pojmu vyžaduje definici jeho protikladu. Každodennost je 
všední den v protikladu k svátku, rutina oproti výjimečným událostem, pracovní 
den v protikladu k volnému času, život širokých mas proti životu vyšších tříd 
nebo takzvané malé dějiny oproti „velkým“ historickým událostem. Elias uvádí 
i méně všeobecně přijímané opozice: každodennost jako osobní, soukromý 
život vymezený vůči veřejnému, společenskému životu; přirozené prožívání 
a myšlení proti nespontánnímu, vědeckému myšlení (romantický dualismus) 
nebo naivní, nevědomé a nepromyšlené prožívání a myšlení vůči „správnému“, 
všeobecně přijímanému vědomí.17 Německý Alltag	(každodennost, všední den) 
byl chápán jako: 18 

1. všední den, protiklad dne svátečního, což však nebránilo některým 
badatelům, aby zkoumali svátky jako součást každodenní kultury;

2. rodinný všední den, tedy specifická privátní sféra;
3. pracovní všední den, tedy ta část dne, která probíhá mimo domov jako 

protiklad volného času;
4. rutinní, opakované konání jako protiklad jedinečného, život mas oproti 

životu významných osobností;
5. všední den z různých perspektiv – z pohledu jedince jsou události jako 

narození, svatba nebo smrt zvláštní a jedinečné, z pohledu celé společ-
nosti jsou však chápány jako charakteristické pro každodenní život lidí;

6. místo zkušenosti, které je ovlivněno specifickými formami vnímání 
a spontánním prožíváním; zahrnuje ritualizované vzory interpretací 
a chování.

14 Petrusek, Miroslav: O	zdanlivom	lesku	a	skutočnej	biede	každodennosti. In: Ač, Michal a kol.: Lesk a bieda 
každodennosti. Bratislava: Smena, 1990, s. 97.

15 Elias, Norbert: Zum	Begriff	des	Alltags. In: Hammerich, Kurt – Klein, Michael (eds.): Materialien zur So-
ziologie des Alltags. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1978, s. 22. 

16 Rot, K.: Narodna	 kultura,	 c. d.; Lipp, Carola: Alltagskulturforschung	 im	 Grenzbereich	 von	 Volkskunde,	 So-
ziologie	 und	 Geschichte.	 Aufstieg	 und	 Niedergang	 eines	 interdisziplinären	 Forschungskonzepts. Zeitschrift für 
Volkskunde 89, 1993, s. 1–33.

17 Elias, N.: Zum	Begriff	des	Alltags, c. d., s. 26. 
18 Uvedený přehled podle Lipp, C.: Alltagskulturforschung,	c. d., s. 2. Citováno dle: Nosková, J.: Brněnský	

disent, c. d., s. 107; srov. Rot, K.: Narodna	kultura,	c. d., s. 7. 
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Jak bylo uvedeno výše, někteří badatelé staví do sféry každodenního života 
pouze všední a soukromý život. Sváteční a společenský život, na které se upí-
rala největší pozornost v počátcích etnografického bádání, ponechávají stra-
nou. Pokud ovšem studujeme kulturu malých skupin a lokálních společen-
ství, svátky a slavnosti je třeba považovat za důležitou součást každodennosti. 
Festivity se cyklicky opakují a v kontextu příprav, očekávání, společenských 
závazků a realizace plní mnoho funkcí, například posilují skupinovou identitu.

Také podle Karla Kosíka není každodennost protikladem nevšednosti, svá-
tečnosti, výjimečnosti či takzvaných velkých dějin – všechny tyto fenomény jsou 
její organickou součástí.19 Realita každodenního života, pojem Petra Bergera 
a Thomase Luckmana, zahrnuje jak rutinní, tak i výjimečné, problematické čin-
nosti.20 Znamená časově a prostorově definované vědění, kterým se řídí naše 
jednání v samozřejmém světě.21 

Koncept každodennosti není ahistorický. Norbert Elias a Michel Foucault 
považují historicitu životní zkušenosti za přirozenou a příznačnou.22 Každodenní 
život není něco, co vzniká samo od sebe, bez času. Jedinec je neustále přítomný 
v dějinném čase. Podle Eliase musí být každodenní život začleněný do struktu-
rálního rámce, ve kterém se nachází. Každodenní život výrazně ovlivňují – ne-li 
určují – vztahy mezi změnou ve struktuře společnosti (způsobenou historickými 
událostmi) a změnami ve struktuře lidského chování a prožívání.

Jedna z analytických interpretací každodennosti užívá termín Fernanda 
Braudela	struktury každodennosti. Podle Braudela, s doplněním slovenské etno-
ložky Zuzany Profantové,23 znamenají struktury každodennosti tyto kategorie:

1. způsoby organizace a formování lidského života (architektura, země-
dělství, organizace interiéru, urbanismus);

2. způsoby chování a společenského styku (morálka, obřady, obyčeje, tra-
dice, novodobé rituály, etiketa);

3. systém hmotného světa (jídlo, móda, reklama);
4. systém duchovního a tělesného světa (konzumace a produkce umění, 

televize, volný čas, sport, záliby, sexuální kultura).

19 Kosík, K.: Dialektika	konkrétního,	c. d., s. 53.
20 Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas: Sociální	konstrukce	reality.	Pojednání	o	sociologii	vědění. Brno: CDK, 

1999, s. 28–30.
21 Tamtéž, s. 25, 32. 
22 V následujícím odstavci vycházím z přehledu v: Profantová, Zuzana: Úvahy	o	každodennosti. In: Profan-

tová, Zuzana (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989 1. Bra-
tislava: Ústav etnológie SAV, 2005, s. 55–56.

23 Tamtéž, s. 60.



14 BITOVO Každodenní život v makedonských horách

Tyto kategorie se tematicky kryjí s kategoriemi, které v českém prostředí 
zkoumá etnologie a sociokulturní antropologie. Etnologii tedy chápu přede-
vším jako vědu o každodenním životě. 

Následující text ukazuje některé zásadní výzkumy každodennosti v histo-
riografii, sociologii a etnologii. Trojice disciplín dnes vymezuje pojem každoden-
nost z pozice vlastního oboru, přičemž nejrozpracovanější teoretické ukotvení 
konceptu nalezneme v prvních dvou jmenovaných. Ovšem výrazným znakem 
všech konceptů každodennosti je interdisciplinarita.24 Cílem následujících pod-
kapitol není podat ucelený výklad, ale stručně nastínit některé zásadní koncepty 
a přístupy, které představují inspiraci pro třetí zmíněnou vědu – etnologii.

Historie
Dějiny každodenního života, jedno z důležitých odvětví kulturních dějin 

v současnosti, naznačila svým vymezením vůči klasickému pojetí historie 
a důrazem na interdisciplinaritu již ve třicátých letech 20. století francouzská 
historiografická škola Annales.25 Postupem času začali kulturní historikové 
vedle elitní kultury zkoumat také kulturu lidovou – kromě politických nebo 
vojenských dějin se utvrzoval také pohled na historii „zdola“. Nové pojetí dějin 
jako popisu a interpretace života obyčejných lidí, širokých mas, přiblížilo his-
torii antropologickému a etnologickému pohledu. Historikové se podobně 
jako etnologové a antropologové snažili nejen popsat hmotnou kulturu, cho-
vání a názory lidí žijících v jiné době, v rámci jiné kultury, ale také analyzovat 
svět subjektivních zkušeností konkrétního jedince. Minulost začali nazírat jako 
jakousi	 retrospektivní	 etnografii.26 Ve výzkumech dějin „zdola“ se uplatnil zájem 
o různé tematické okruhy; jednou z domén bylo studium života malých socio-
kulturních společenství z různých sociálních vrstev, profesních skupin, rodiny 
a domácnosti a postavení jednotlivců v nich (život žen, dětí, starých lidí).27 

V západní Evropě vznikla řada kulturněhistorických škol. Od šedesátých 
a sedmdesátých let se každodenní život stal předmětem zkoumání anglosaských 

24 Srov. Šimůnková, Alena: Ke	vztahu	historiografie	a	antropologie:	perspektivy	aplikování	antropologických	přístu-
pů	na	historický	výzkum. Český lid 82, 1995, s. 99–111.

25 Podrobný přehled v češtině přináší Lenderová, Milena – Jiránek, Tomáš – Macková, Marie: Z	dějin	čes-
ké	každodennosti:	život	v	19.	století. Praha: Karolinum, 2009, s. 387–412; také Petráň, Josef a kol.: Dějiny	
hmotné	kultury	II. Díl 1. Praha: Karolinum, 1995, s. 9–30; týž a kol.: Dějiny	hmotné	kultury	I. Díl 1. Praha: 
SPN, 1985, s. 62–107. K výzkumům každodennosti v německém prostředí viz Dülmen, Richard van: 
Historická	antropologie:	vývoj,	problémy,	úkoly. Praha: Dokořán, 2002, s. 25–34.

26 Burke, Peter: Co	je	kulturní	historie? Praha: Dokořán, 2011, s. 58.
27 Petráňová, Lydia: Nové	historickoantropologické	proudy	evropského	národopisu	(k	problému	„integrované	sociál-

ní	vědy“). Český lid 78, 1991, s. 27. 
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kulturních dějin28 a italské mikrohistorie,29 ve Francii a v Německu se rozví-
jely dějiny každodennosti (Alltagsgeschichte,	histoire	de	 la	vie	quotidienne).30 Podle 
britského historika Petra Burkeho byl jedním z nejvýraznějších rysů praxe 
v oblasti kulturní historie mezi šedesátými a devadesátými léty 20. století 
právě obrat k antropologii. Tento obrat byl znatelný nejen v kulturních ději-
nách, ale i v jiných historických směrech, například někteří hospodářští histo-
rikové se zabývali ekonomickou antropologií.31 S etnologií je úzce provázána 
také agrární historiografie.32 K pochopení klíčového významu dobového kon-
textu a k dekódování konkrétních kulturních fenoménů přispěla mimo jiné 
symbolická interpretativní antropologie Američana Clifforda Geertze, rozví-
jená od šedesátých let, která zdůrazňovala pochopení a porozumění sociálním 
jevům.33 Antropologické přístupy v historiografii podnítily v Německu vznik 
nového vědeckého směru, historické antropologie, která akcentuje člověka jako 
aktéra dějin a soustředí se na jednání a myšlení konkrétních lidí. Historická 
antropologie, utvrzená v devadesátých letech 20. století, problematizuje a ana-
lyzuje zprvu období raného novověku v tématech jako magie a čarodějnictví, 
násilí, tělo a sexualita, domácnost a rodina.34 Klade důraz také na dříve spíše 
opomíjený genderový aspekt dějin („ženské“ a „mužské“ dějiny).35 

V české historiografii se zájem o kulturu každodenního života v kulturních 
dějinách objevil v osmdesátých letech 20. století, kdy Josef Petráň v rozsáhlé 
syntéze Dějiny	hmotné	kultury spolu s dalšími historiky tematizoval kulturu kaž-
dodenního života obyvatel urbánního a rurálního prostředí od 13. do 18. sto-
letí.36 Přestože se syntéza věnuje především městskému prostředí a vyšším vrst-

28 Burke, Peter: Lidová	kultura	v	raně	novověké	Evropě. Praha: Argo, 2005 (orig. 1978); Hobsbawm, Eric – 
Ranger, Terence: The	invention	of	tradition. Cambridge: Cambridge University, 1983.

29 Viz např. Ginzburg, Carlo: Sýr	a	 červi:	 svět	 jednoho	mlynáře	kolem	roku	1600. Praha: Argo, 2000 (orig. 
1976).

30 Lüdtke, Alf: Alltagsgeschichte. Zur	Rekonstruktion	historischer	Erfahrungen	und	Lebensweisen. Frankfurt: Cam-
pus, 1989; Braudel, Fernand: Civilisation	matérielle,	économie	et	capitalisme,	XVe-XVIIIe	siecle	I.	Les	structures	
du	quotidien:	le	possible	et	l‘impossible. Paris: Armand Colin, 1979.

31 Burke, P.: Co	je	kulturní	historie? c. d., s. 45; srov. Petráňová, L.: Nové	historickoantropologické	proudy	evrop-
ského	národopisu, c. d., s. 23.

32 Přehled nejvýznamnějších děl české agrární historiografie viz Obrovský, Jan – Doušek, Roman: Archivní	
výzkum. In: Doušek, Roman a kol.: Úvod do etnologického výzkumu. Brno: Ústav evropské etnologie 
FF MU, 2014, s. 124–126; Válka, Miroslav: Sociokulturní	proměny	vesnice.	Moravský	venkov	na	prahu	třetího	
tisíciletí. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2011, s. 26–30.

33 Srov. Burke, P.: Co	je	kulturní	historie? c. d., s. 52–53; Šimůnková, A.: Ke	vztahu	historiografie	a	antropologie, 
c. d.,	s. 101–105. Geertz akcentuje žitou zkušenost a orientaci na jednajícího jednotlivce.

34 Dülmen, R. Historická	antropologie,	c. d. 
35 Tamtéž, s. 13, 31, 75–77. 
36 Jednotlivé díly vyšly v letech 1985, 1995 a 1997. První díl obsahuje také kapitolu Hmotná kultura 

od pravěku do 12. století. Petráň, J. a kol.: Dějiny	hmotné	kultury	I, c. d.; týž a kol.: Dějiny	hmotné	kultury	
II, c. d.
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vám obyvatelstva, zejména druhý díl, věnovaný každodennímu životu od 16. 
do 18. století, zahrnuje také vesnici, klasický středoevropský etnologický terén. 
Studium materiální kultury v rámci každodennosti se v moderním bádání při-
blížilo a nejednou i splynulo s badatelskými okruhy dějin lidové kultury.37 Podle 
Josefa Petráně není náhodou, že tyto podněty vyšly z Francie, kde neznali insti-
tucionální odloučení dějepisu od národopisu.38 U nás můžeme toto úzké prová-
zání kulturních dějin a etnologie vysledovat v díle kulturních historiků Čeňka 
Zíbrta a Zikmunda Wintera.39 Historik a národopisec Čeněk Zíbrt se ve svých 
výzkumech věnoval například pověrám, zvykům a obyčejům vesnického obyva-
telstva v minulosti i ve své současnosti na přelomu 19. a 20. století.40 Studium 
každodennosti, které u nás zažívá především v oboru kulturních dějin v posled-
ních letech rozkvět, tak můžeme chápat jako návrat k mezioborovosti.

Sociologie
Sociologické pojetí každodennosti se inspirovalo myšlenkami němec-

kých filozofů, především fenomenologií Edmunda Husserla, a bylo ovlivněno 
modifikací tohoto konceptu podle amerického filozofa a sociologa rakouského 
původu Alfreda Schütze.41 Schützův koncept struktur životního světa (Strukturen	
der	Lebenswelt) je podle české etnoložky Jany Noskové pro moderní teorii kaž-
dodennosti centrální.42 Schütz chápe každodennost jako svrchovanou realitu 
životní praxe, která se vyzvedá z mnohosti realit a rozrůzňuje se do historicky 
a společensky odlišných životních světů.43 Životní svět znamená více než kaž-
dodennost, všední den – je to všezahrnující horizont, fenomenologické pozadí 
všednodennosti.44 Každodenní realita každého jednotlivce se odehrává v rámci 
jeho celkového postavení ve světě. Lidské jednání je podmíněné vrozenými 
předpoklady, zkušeností a takzvaným zvykovým vlastnictvím, osobní příruční	

37 Petráň, J. a kol.: Dějiny	hmotné	kultury	II, c. d., s. 21.
38 Tamtéž.
39 Viz např. Zíbrt, Čeněk: Veselé	chvíle	v	životě	lidu	českého. Praha: Vyšehrad, 2006 (orig. 1910); týž: Seznam	

pověr	a	zvyklostí	pohanských	z	VIII.	věku. Praha: Academia, 1995 (orig. 1894); Winter, Zikmund: Z	rodiny	
a	domácnosti	staročeské:	ze	života	XVI.	století. Praha: J. Otto, 1911; týž: Šat,	strava	a	lékař	v	XV.	a	XVI.	věku. 
Praha: J. Otto, 1913.

40 Je	třeba,	aby	si	kulturní	historik	všímal	přítomného	stavu,	jehož	rozvoj	historický	chce	líčiti,	a	vědy	ethnografické 
(Zíbrt, Čeněk: Kulturní	historie. Praha: J. R. Vilímek, 1892, s. 75). Čeněk Zíbrt spolu s historikem a ar-
cheologem Luborem Niederlem založili v roce 1891 nejstarší etnologický časopis u nás, Český lid. Srov. 
Obrovský, J. – Doušek, R.: Archivní	výzkum, c. d., s. 122, 123. 

41 Petrusek, Miloslav (ed.): Velký	sociologický	slovník	1,	A-O.	Praha: Karolinum, 1996, s. 483
42 Nosková, J.: Brněnský	disent, c. d., s. 106. 
43 Nohejl, Marek: Lebenswelt	a	každodennost	v	sociologii	Alfreda	Schütze. Praha: Slon, 2001, s. 70. 
44 Nosková, J.: Brněnský	disent, c. d., s. 106. 
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zásobou	vědění	každého	člověka45 – slovníkem etnologie tradicí. Každodenní zkuše-
nost, komunikace a životní svět jsou chápany jako všední, pravidelně se opaku-
jící, a proto předvídatelné činnosti, které se řídí známými, většinou však nepsa-
nými pravidly. Tyto činnosti jsou specificky časově a prostorově uspořádány 
a jejich vykonávání předpokládá určitý objem vědění.46 S touto perspektivou 
se dostal do centra zkoumání subjekt a byly vzneseny požadavky na „rozumě-
jící“ přístup ke kulturním a společenským procesům.47 

„Rozumějící“ či „chápající“ přístup obrátil pozornost od objektivně pozo-
rovatelných a popsatelných jevů k jejich subjektivnímu osvojování a k pro-
žívání každodenních zkušeností těch, kteří tyto jevy vytvářejí a konzumují. 
Francouzský humanitní badatel Michel de Certeau ve své knize	Každodenní	způ-
soby	jednání (1980) tvrdí, že zatímco vědy o kultuře studují tradice, jazyky nebo 
umění, tedy „kulturní výtvory“, chybí jim pohled na způsoby, jakými si tyto 
výtvory osvojují jejich nositelé, lidé.48 Certeau v hledání prožitků obyčejných 
lidí analyzuje vztahy mezi „výrobci“ a „spotřebiteli“; v analýze využívá koncept 
sociálního jednání Michela Foucaulta a habitus Pierra Bourdieu.49 Odhaluje 
způsoby, jakými lidé využívají jednotlivé prvky zavedených systémů, ve kterých 
žijí své každodenní životy. Tyto způsoby jsou určeny taktickými, strategickými 
i osobními cíli, které se lidé snaží realizovat v rámci konkrétního kulturního 
prostoru. 

Sociologie každodennosti, mezi jejíž teoretiky patří Marcello Truzzi, Jack 
Douglas a Michel Mafessoli, otevřela sociologii nová a dříve okrajová témata 
a ukázala standardní sociologická témata v jiných souvislostech. Sociologové 
začali s využitím kvalitativních metod zkoumat např. problém role krásy nebo 
telefonní rituály.50 Sociologie každodennosti rozlišila jevy, které jsou běžné, 
všední a banální a každý den se opakují (everyday	phenomena) jako jídlo, práce, 
komunikace; a na druhé straně jevy, které sice neprobíhají každodenně, ale je 
možné se s nimi setkat v rámci normálně očekávaných událostí každodenního  
 

45 Nohejl, M.: Lebenswelt,	c. d., s. 70–71. 
46 Petrusek, M. (ed.): Velký	sociologický	slovník	1,	c. d,	s. 483.
47 Nosková, J.: Brněnský	disent, c. d., s. 106; srov. Nosková, J.: Biografická	metoda, c. d., s. 30, 31. 
48 Certeau, Michel de: The	Practice	 of	Everyday	Life. Berkeley: University of California Press, 1984 (orig. 

1980).
49 Habitus je soubor trvalých hodnot, činností a předpokladů, který je strukturovaný a zároveň struk-

turující; je to kontext, v jehož rámci chápeme svět, a prostřednictvím činností získáváme přesvědčení, 
hodnoty či poznatky. Baker, Chris: Slovník	kulturálních	studíí. Praha: Portál, 2006, s. 63. 

50 Petrusek, M. (ed.): Velký	 sociologický	 slovník	1,	c. d., s. 484; Crook, Stephen: Minotaurs	and	other	mons-
ters.	Everyday	life	in	recent	social	theory. Sociology 32, 1998, s. 523–540.
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života (anyday	 phenomena), například dovolená, návštěva lékaře, rozvod nebo 
záliby.51 

Každodennost je hlavním problémovým pojmem pro americkou etnome-
todologii, sociologický směr, který definoval v roce 1967 Harold Garfinkel.52 
Etnometodologie se soustředí na analýzu každodenní sociální interakce 
a na rozbor metod, které při ní lidé užívají, aby porozuměli světu, ve kterém 
žijí, a dali mu smysl, tedy aby jej učinili z hlediska svých praktických cílů 
racionálním.53

Etnologie 
V rámci konceptuálních změn v ostatních humanitních a společen-

ských disciplínách procházela výraznými změnami také etnologie. Jeden ze 
dvou proudů německé etnologie, Volkskunde	(národopis) začal od šedesátých let 
20. století soustředit pozornost namísto na mizející tradiční lidovou kulturu 
na široce definovanou kulturu každodenního života nižších společenských 
tříd.54 Pojmy jako lid a lidová kultura byly postupně přehodnoceny a novým 
předmětem výzkumu se stala současná	a	minulá	společnost	a	její	problémy.55 Obrat 
ke každodennosti, k reflexi takzvané kultury všedního dne (Alltagskultur) souvi-
sel také se studiem současnosti.56 

Důležitým myšlenkovým zdrojem současného výzkumu každodennosti 
je takzvaná etnologie každodennosti, inspirovaná sociologií a sociokulturní 
antropologií. Tento přístup kromě objektivního životního kontextu (například 
svět práce, oblékání nebo životní úroveň) a způsobů lidského jednání tema-
tizuje také způsoby přijímání a vnímání světa, subjektivní prožívání samot-
ných aktérů,57 hodnotové postoje, představy nebo identitu.58 Zdůrazňuje tedy 
důležitost emického přístupu; hlediska lidí, kteří jsou etnologem zkoumáni 

51 Petrusek, M.: O	zdanlivom	lesku	a	skutočnej	biede	každodennosti, c. d., s. 91. 
52 Petrusek, M. (ed.): Velký	sociologický	slovník	1,	c. d., s. 283; Garfinkel, Harold: Studies	in	ethnomethodology. 

Cambridge: Polity, 2002.
53 Petrusek, M. (ed.): Velký	sociologický	slovník	1,	c. d., s. 283.
54 Gerndt, Helge: Kultur	als	Forschungsfeld.	Über	volkskundliches	Denken	und	Arbeiten. München: Beck, 1981. 

Citováno dle: Rot, K.: Narodna	kultura, c. d., s. 6.
55 Rot, K.: Narodna	kultura, c. d., s. 6; srov. koncept evropské etnologie: Lozoviuk, Petr: Evropská	etnologie	

ve	středoevropské	perspektivě. Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií. Monographica III, 2005, 
s. 13–20.

56 Lozoviuk, P.: Evropská	etnologie,	c. d., s. 19.
57 Profantová, Zuzana a kol.: Žili	 sme	 v	socializme	 I.	 Kapitoly	 z	etnológie	 každodennosti. Bratislava: Ústav 

etnológie SAV, 2012, s. 20. 
58 Srov. Kandert, Josef: Každodenní	život	vesničanů	středního	Slovenska	v	šedesátých	až	osmdesátých	letech	20.	sto-

letí. Praha: Karolinum, 2004.



1. (Nejen) etnologické úvahy o každodenním životě 19

(perspektiva emic). Požaduje zohlednění toho, jak přijímají a kategorizují svět 
příslušníci zkoumané kultury, na rozdíl od etického přístupu, který prezentuje 
v prvé řadě hledisko výzkumníka a zkoumanou kulturu studuje prizmatem 
vědeckých kategorií (perspektiva etic).59 

Předmět studia i metoda etnologie se do velké míry překrývají s kvalita-
tivní sociologií: obě si kladou za cíl zkoumat, jak lidé žijí svůj každodenní život 
a sféru rutinních aktivit,60 a zdůrazňují pečlivý kvalitativní výzkum.

Dva tematické okruhy etnologie, současná žitá každodennost a tradiční 
rurální kultura, v podstatě tvořily v počátcích národopisu jeden celek. Jak 
správně poznamenává Lydia Petráňová, zatímco počátkem 20. století mohli 
národopisci přímo v terénu zkoumat žitou každodennost tradiční rurální kul-
tury, na sklonku 20. století byl takovýto výzkum možný jedině jako historické 
studium zaniklé sociokulturní struktury.61 

Také pro českou etnologii byla v průběhu 20. století typická postupná pro-
měna předmětu výzkumu i vědeckého paradigmatu. Analýzy vzorců chování, 
aktivit, zkušeností a zároveň zájem o jednotlivce jako o jednající subjekty, klí-
čové momenty nové orientace antropologické teorie a praxe, které významně 
ovlivňovaly historiografii od konce sedmdesátých let,62 postupně ovlivnily také 
etnologii v bývalých socialistických zemích. Změnil se také samotný terén etno-
logického výzkumu – centrum pozornosti etnologů se již nesoustředilo jen 
na rurální prostředí, ze kterého národopis ve střední Evropě vyšel, ale ve výzku-
mech každodennosti se stále více zaměřilo na život ve městech a masovou 
kulturu. 

V českém prostředí je současné etnologické pojetí každodennosti pro-
pojeno s dějinami každodennosti, směrem kulturních dějin, a zahrnuje stu-
dium všeho, co se neustále opakuje v rámci životních podmínek, životní praxe 

59 Nativní hledisko zdůrazňuje také etnometodologie, sociologický směr, který se snaží studovat danou 
skupinu prizmatem jejích vlastních kategorií, tzv. folk	cathegories (Petrusek, M. (ed.): Velký	sociologický	
slovník	1,	c. d., s. 283). Limity tohoto přístupu jsou jasné – i když se badatel snaží reprodukovat skuteč-
nost tak, jak ji vnímají jeho informátoři, není to možné. Nejde jen o jazykové hledisko (překlad) a o pí-
semné vyjádření mluvené řeči (zaznamenání rozhovorů), ale i o fakt, že badatel se s lidmi, o nichž píše, 
nikdy nemůže zcela ztotožnit (Eriksen, Thomas Hylland: Sociální	a	kulturní	antropologie.	Příbuzenství,	ná-
rodnostní	příslušnost,	rituál. Praha: Portál, 2008, s. 52). Etický přístup naopak argumentuje tím, že nezú-
častněný výzkumník má lepší předpoklady být nezaujatý a objektivní, a proto je jeho hledisko vědecké. 
V praxi badatelé ideálně oba přístupy kombinují. Kottak, Conrad Pillip: Mirror	for	Humanity. A	Concise	
Introduction	to	Cultural	Anthropology. Boston: McGraw-Hill College, 1999, s. 12. 

60 Viz např. Petrusek, Miroslav: Existencialismus	a	sociologie:	velké	míjení	a	pozdní	setkávání. Lidé města 13, 
2001. 

61 Petráňová, L.: Nové	historickoantropologické	proudy	evropského	národopisu, c. d., s. 21.
62 Šimůnková, A.: Ke	vztahu	historiografie	a	antropologie, c. d., s. 101. 
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a životního cyklu.63 Kulturněhistorický přístup byl v české etnologii dominantní 
již od počátku formování této vědy, zaměřené zprvu na tradiční rurální kultu-
ru.64 Kulturněhistorické pojetí každodennosti dělí sféru každodenního života 
podobně jako klasický národopis do tematických kategorií. Jsou zde analyzo-
vána témata jako například bydlení, strava a stolování, móda a oblékání, čas 
práce a čas odpočinku, projevy náboženského kultu, právní zvyklosti a normy, 
rodinný život, vzdělávání a výchova, sport, cestování,65 hraní každodenních rolí 
nebo pozdravy. 

Druhý důležitý směr etnologického bádání, sociologicko-antropologické 
pojetí, se prosadil v současném studiu každodennosti na Slovensku. Například 
etnoložka Zuzana Profantová užívá ve svých studiích každodenního života 
v socialismu filozofický a sociologický pojem životní svět (podle A. Schütze)	
ve	významu světa přirozeného postoje jednotlivce v jeho každodenním počínání 
a snaží se jej aplikovat v etnologii.66 V rámci tohoto přístupu je možné studovat 
každodennost především prostřednictvím jedince, aktéra, který je přirozenou 
součástí určité sociální skupiny, společenství se svébytnou morálkou, zaměst-
náním či způsobem práce.67 V české etnologii lze sociologizující tendence vysle-
dovat v menší míře.68

Dříve než přistoupím k vymezení výzkumných otázek a podrobnému 
popisu výzkumu, uvádím ve dvou krátkých přehledech vývoj bádání o kaž-
dodennosti v České republice a stručně také ve vybraných jihoslovanských 
zemích – v Jugoslávii, Srbsku, Makedonii a v Bulharsku.69

63 Petráňová, L.: Každodennost, c. d., s. 42. 
64 Podle etnologa Petra Janečka kulturněhistorický přístup v domácí etnologii (stejně jako ve středoev-

ropské etnologii obecně) vždy výrazně dominoval. Janeček, Petr: Etnografický	výzkum. In: Doušek, Ro-
man a kol.: Úvod do etnologického výzkumu. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2014, s. 23. 

65 Petráňová, L.: Každodennost, c. d., s. 42; srov. Jandourek, Jan: Sociologický	 slovník. Praha: Portál, 2001, 
s. 121–122.

66 Profantová, Z. a kol.: Žili	sme	v	socializme	I, c. d., s. 8. 
67 Profantová, Z.: Úvahy	o	každodennosti, c. d., s. 52. 
68 Janeček, P.: Etnografický	výzkum, c. d., s. 23.
69 Výběr těchto zemí je ohraničen jazykovou výbavou i reálnými časovými možnostmi autorky. Přehled 

problematiky vychází z literatury a z konzultací s bulharskými, makedonskými a srbskými etnology 
a historiky. Záměrně není uvedeno „ve vybraných zemích na Balkáně“ – v případě bývalé Jugoslávie 
a dnešního Srbska leží část území (severně od Sávy a Dunaje) mimo hranice Balkánu. Navíc je opo-
menuta situace v ostatních balkánských zemích (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Albánie, 
Řecko). 
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