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A 
Åarhuská úmluva (anglicky: Åarhus Convention), úmluva Rady Evropské unie o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 
životního prostředí uzavřená v dánském Åarhusu 17. února 2005. 
Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj (zkratka: ADRA), mezinárodní humanitární 
organizace založená v roce 1956 v USA; v České republice existuje od roku 1994 jako  
občanské sdružení. Pomáhá potřebným lidem bez rozdílu  rasy, náboženského vyznání nebo 
politické příslušnosti. Těžiště činnosti spočívá především v poskytování rychlé pomoci 
v případě neštěstí či dlouhotrvající krize, pomáhá při dlouhodobém řešení situace postižených 
lidí a obnově životních podmínek, plánování a realizaci rozvojových programů v postižených 
oblastech, rozvíjení odpovědnosti skupin obyvatel, kteří potřebují pomoc, při osvětové 
činnosti a zajišťování práv dětí na ochranu a rozvoj jejich schopností. Kontakt: www.nadace-
adra.cz. 
afirmativní akce (z angličtiny: affirmative, „kladný“), opatření zaměřená na určitou skupinu 
společnosti (zpravidla minoritní), jejichž cílem je předcházet diskriminaci, vyrovnávat 
znevýhodnění apod., jež jsou důsledkem tradičních názorů, chování a struktur společnosti 
(zpravidla majoritní). Soubor těchto opatření bývá také označován jako  pozitivní 
diskriminace. 
Agenda 21, označení dokumentu, který obsahuje program pro 21. století, odrážející 
celosvětový konsenzus a na nejvyšší úrovni přijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti 
udržitelného rozvoje. Dokument byl přijat na summitu  Organizace spojených národů v roce 
1992 v Riu de Janeiru. V roce 2002 proběhl navazující summit Rio+10 v Johannesburgu. 
Dokument určil hlavní směry omezení negativních projevů naší civilizace v různých směrech 
(sociální rozdíly mezi bohatým a chudým světem, nedostatky ve zdravotní péči, globální 
ohrožení životního prostředí, expanze lidských sídel, nárůst populace atd.). Praktickou 
aplikaci principů daných základním dokumentem v místní (obecní, komunitní) praxi je lokální 
neboli místní Agenda 21 (LA21, MA21), která je založena na komunitním strategickém 
plánování a dotýká se udržitelného rozvoje města, obce či regionu (tj. rovnováhou mezi 
hlavními oblastmi rozvoje: sférou hospodářského rozvoje, sférou sociálního rozvoje a oblastí 
životního prostředí). Při realizaci je nezbytná účast veřejnosti a otevřený typ spolupráce mezi 
jednotlivými subjekty, jako jsou veřejná správa, nevládní organizace, podnikatelské subjekty, 
účelová zařízení, zájmové skupiny, věda a výzkum i laická veřejnost. 
akulturace (z latiny: acculturatio, „přijetí kultury“), kulturní změna způsobená přímým a 
dlouhotrvajícím stykem mezi společnostmi; přijetí cizí kultury nebo jejích částí a jednotlivých 
prvků. Předpokládá asymetrický vztah mezi oběma kulturami, tedy ovládající a ovládané. O 
akulturaci se diskutuje v případě vztahů moderních lidí a neandertálců, prvních zemědělců 
a posledních lovců, kolonizátorů a domorodých populací. Na úrovni jednotlivce akulturace 
vystupuje jako proces sociálního učení. 
Amnesty International (z angličtiny: amnesty, „milost, amnestie“, international, 
„mezinárodní, světový“; zkratka: AI), celosvětové hnutí, které monitoruje porušování 
lidských práv a iniciuje kampaně proti případům jejich porušení. Amnesty International se řídí 
vizí světa, podle níž každý člověk požívá všechna lidská práva, která jsou zakotvena ve  
Všeobecné deklaraci lidských práv a v dalších mezinárodních aktech o lidských právech. Pro 
naplňování této vize si AI vytkla jako své poslání provádět výzkum a různé aktivity zaměřené 
na prevenci a ukončování vážných porušování takových práv, jako je právo na tělesnou a 
psychickou integritu, svobodu svědomí a projevu a právo na ochranu před diskriminací, a to 
vše v rámci svého úsilí prosazovat dodržování lidských práv. V současné době má více než 
1,8 milionu členů, sponzorů a pravidelných přispěvatelů z více než 150 zemí a regionů světa. 
V České republice byla Amnesty International založena až v roce 1990, protože se zasazovala 
o dodržování lidských práv i v komunistickém Československu a byla pro svůj kritický postoj 
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k režimu považována za rozvratnou organizaci. V současné době existují skupiny AI v Praze, 
Brně a Pardubicích. Kontakt: www.amnesty.cz. 
anthrópos (z řečtiny: άνθρωπος, anthrópos, „člověk“), člověk. Výměr termínu podal již  
Platón: „Toto jméno anthrópos znamená, že zatímco ostatní živí tvorové žádnou z věcí, které 
vidí, neprohlížejí, ani o ní neuvažují, ani ji nezkoumají, člověk jakmile něco uvidí, hned to 
také zkoumá (anathrei) a uvažuje o tom, co viděl (opópen). Proto byl člověk jako jediný ze 
všech živočichů správně pojmenován anthrópos, zkoumající, co uviděl (anathrón ha opópe).“ 
Současná věda chápe člověka jako tvora biosociálního, u něhož například  kultura má velký 
adaptivní význam; na tomto poznání je založeno paradigma moderní celostní antropologie 
jako biologicko-socio-kulturní disciplíny. 
antické civilizace, označení nejen dvou velkých civilizací ( řecké civilizace a  římské 
civilizace, jež vytvořily základy evropské kultury a životního stylu), ale do širšího rámce 
antiky se volně začleňuje i kulturní období rané Egeidy, jež předcházelo vlastní starořecké 
civilizaci. Ve 3. až 2. tisíciletí př. n. l. se rozvinuly kultura kykladská na ostrovech, mínojská 
na Krétě a mykénská v pevninském Řecku. Největší originalitou a tvůrčím potenciálem se 
vyznačovala mínojská Kréta. Stala se inspirací pro Mykéňany, kteří byli, jak se zjistilo 
rozluštěním jejich písma, prvními příslušníky řeckého etnika ve východním Středomoří. Na 
jih Balkánu přišli ze severu v rámci migračních posunů na začátku 2. tisíciletí př. n. l. K 
periferním kulturám antického světa se řadí i  Etruskové, jejichž zvyklosti, kultura a mentalita 
ukazují na četné souvislosti s předoasijským prostředím. Splynutí Etrusků s římským světem 
v mnoha ohledech pozitivně ovlivnilo jeho civilizaci.  Řekové uvědomělým  
antropocentrismem, kritickým abstraktním myšlením i výtvarným uměním a slovesnou 
tvorbou vymezili systém základních duchovních hodnot, z nějž  euroamerická civilizace 
čerpá. Tyto hodnoty se uchovaly a byly předány následnému evropskému vývoji 
prostřednictvím a zásluhou  Římanů. Římské myšlení nebylo tak originální jako řecké, proto 
je role Říma zčásti zprostředkovatelská. Kromě vlastního římského a italického vkladu se 
posléze stala významným přínosem romanizace rozsáhlých území tehdejšího světa. Při ní se 
jako civilizační prvek uplatnila jednotící role vyspělé kultury a funkční organizace správy 
rozsáhlého impéria. Na římský univerzalismus efektivně navázalo i rané  křesťanství. Vzniklo 
sice jako efemérní sekta, jež se odštěpila od palestinského  židovství, ale významným 
náboženským hnutím se stalo v antickém světě a svou podobu si vytvářelo v přímém kontaktu 
s antickým způsobem života. Proto si postupně osvojilo mnohé z římských organizačních 
principů, podle nichž byla vybudována církevní hierarchie. Po zániku Římské říše se pak 
křesťanství stalo nositelem a udržovatelem těch antických tradic, které byly integrovány do 
jeho systému. Tyto nejvýznamnější vlivy se v rozhodující míře podílely na utváření 
charakteru antické civilizace. Patří k nejlépe prostudovaným obdobím dějin a kultury: to, co o 
ní víme, je nejen výsledkem literárně tradovaných informací, obecný význam pojmu antika 
začaly od  renesance dotvářet i výsledky vykopávek a novodobých archeologických výzkumů. 
Vnímání znovu nalezených památek a soustavné studium fakt, která z nich vyplývají, 
ovlivnilo v jednotlivých vývojových etapách rovněž utváření moderní kultury, a to více než 
kterékoli jiné období lidských dějin. 
antropologická kultura, kulturu můžeme chápat realisticky, jako nadosobní ideu, slaběji 
jako duchovní dědictví či tradici, nebo naopak nominalisticky jako soubor vnějších projevů, 
kterými je zcela určena – soubor činností, výtvorů a idejí (například pro Alfreda L. Kroebera 
je  kultura výtvorem společnosti o extrasomatickém charakteru, předávaným jinými 
prostředky, než je dědičnost). Jednotlivé kultury mohou být vymezeny jako formální pomůcka 
třídění (Alfred L. Kroeber: pomáhá nám uspořádat velké množství faktů do přehledného 
pořádku), organicisticky (Oswald Spengler: kultury jsou organismy) či funkcionálně 
(Bronislaw Malinowski: kultura je instrumentálním aparátem). Je-li pojata jako soubor 
konvencí, norem a vzorů, lze i ty interpretovat jako transcendentální hodnoty nebo jako 
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sociální fakta. (Pojem kultury má obdobu v pojmu slohu v dějinách umění, v některých 
historických pojmech a druhu v biologii. Také v biologii jejich pojetí kolísá. Tak Carlu 
Linnéovi je druh neměnnou jednotkou, charakterizovanou plně vnějšími vlastnostmi, 
Georgesu  Cuvierovi je už vyšší anatomickou jednotou, zatímco dnes se druh chápe jako 
proměnná a měnící se populace. Rovněž zde může metodologie vést k ontologickým závěrům 
a naopak.) Antropologické definice kultury je možno rozdělit do několika typů: 1. Definice 
zdůrazňující sociální dědictví: kulturou je každý sociálně zděděný element v životě člověka, 
ať materiální či duchovní. 2. Definice zdůrazňující naučené chování: kultura je sociologický 
pojem pro naučené chování. 3. Definice zdůrazňující ideje: kultura je jistá asociace komplexu 
idejí. 4. Definice zdůrazňující standardizované chování: kultura se skládá z více nebo méně 
standardizovaných idejí, postojů a zvyků. 5. Definice zdůrazňující superorganický přístup: 
kulturu tvoří superbiologický nebo extrasomatický soubor událostí. 6. Definice zdůrazňující 
jméno třídy, věci nebo události: kultura je slovo, kterým označujeme třídu fenoménů, věcí 
nebo událostí. 
antropologie (z řečtiny: άνθρωπος, anthrópos, „člověk“, logos, „nauka, věda; myšlenka, 
intelektuální činnost; rozum; slovo, řeč; důvod; počet“ = „věda o člověku“), interdisciplinární 
věda studující člověka jako tvora biosociálního v celém kontinuu jeho vývoje i budoucího 
směřování, u něhož například  kultura má velký adaptivní význam; na tomto poznání je 
založeno paradigma moderní celostní antropologie jako biologicko-socio-kulturní disciplíny. 
Počátky antropologie sahají do starověku. Za „prvního antropologa“ bývá pak označován  
Aristotelés, jenž ve svých spisech shromáždil poznatky tehdejší doby o člověku. Aristotelovi 
je rovněž připisováno první užití termínu „anthropologie“ (v etickém spisu Etika 
Nikomachova), i když v poněkud odlišném smyslu, než se objevoval později a než je 
používán dnes. Latinská forma tohoto slova se objevuje daleko později, až v 16. století – 
název „anthropologie“ měl tehdy omezený význam: označoval tělesnou stavbu člověka. 
Tohoto označení použil ve své práci o anatomii a fyziologii Anthropologium de hominis 
dignitate Magnus Hundt v roce 1501. Právě s rozvíjením anatomie je úzce spojen další rozvoj 
zejména antropologie fyzické, zatímco rozvíjení antropologie sociální a kulturní je spjato 
především s objevováním mimoevropských kultur a civilizací, které započalo koncem 15. 
století. Postupné hromadění poznatků umožnilo, aby antropologii jako samostatný vědní obor 
v 18. století utvářeli Francouzi Georges Louis Leclerc de Buffon (1707–1788), Georges 
Léopold de  Cuvier (1769–1832) a Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire (1772–1848), Holanďan 
Pieter Camper (1722–1789), Němec Johann Friedrich  Blumenbach (1752–1840) a další. V 
průběhu 19. století byly položeny základy antropologie jako moderní celostní biologicko-
socio-kulturní vědy. Základy spočívaly kromě jiného na jedné z nejvýznamnějších teorií 
moderní biologie, teorie  evoluce organismů přírodním výběrem, kterou vytvořil anglický 
přírodovědec, biolog a geolog Charles Robert  Darwin (1809–1882) a anglický přírodovědec 
a evoluční biolog, paralelní objevitel darwinovských evolučně selekčních principů 
a zakladatel zoogeografie Alfred Russel  Wallace (1823–1913). Linii biologické antropologie 
(s přesahy do antropologie sociální a kulturní) rozpracovali a obohatili na základě nových 
výzkumů ve 20. století význační přírodovědci: švýcarský zoolog, antropolog a myslitel Adolf  
Portmann (1897–1982), rakouský zoolog a ornitolog, jeden ze zakladatelů moderní etologie 
Konrad  Lorenz (1903–1989), rakouský biolog a specialista na etologii člověka Irenäus  Eibl-
Eibesfeldt (narozen 1928), americký zoolog a zakladatel sociobiologie Edward Osborne  
Wilson (narozen 1929) a další. V linii socio-kulturní antropologie se stal v 19. století 
dominujícím paradigmatem  evolucionismus, jenž byl sice založen na biologické inspiraci, 
avšak na oné linii vedoucí spíše k Jeanu-Baptisteovi de  Lamarckovi (1744–1829) než 
k Charlesi Darwinovi. Jednotlivé stupně vývoje lidského jedince byly považovány za analogii 
vývoje celého lidstva, vývoj byl chápán jako progresivní proces (pokrok); například jeden 
z nejvýznamnějších představitelů evolucionismu americký etnolog Lewis Henry  Morgan 
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(1818–1881) v dějinách lidské společnosti rozlišil sedm stadií od nižšího stupně divošství až 
po civilizaci. V závěru 19. a v první polovině 20. století se prosadily  difuzionismus a  
migracionismus, vysvětlující rozvíjení kultur nikoli jejich samostatným vývojem, ale migrací 
a dalšími formami šíření etnik, objevů a vynálezů; aktivní role šiřitelů vzdělanosti a kultury 
bývala spojována s některými vybranými etniky, což vedlo i k zneužití při rasistickém 
výkladu dějin. Hlavními představiteli difuzionismu jsou německý etnolog Leo Frobenius 
(1873–1939), německý přírodovědec, zakladatel geografické antropologie Friedrich Ratzel 
(1844–1904) a australský anatom a socio-kulturní antropolog Grafton Elliot Smith (1871–
1937). Od dvacátých let 20. století se uplatňoval  funkcionalismus, reagující na 
evolucionismus, difuzionismus a migracionismus, zařazující sociální a kulturní jevy do širšího 
kontextu a zjišťující, jaké plní funkce nebo jaké hrají role. Společnost a kultura jsou vnímány 
jako komplexní fungující systémy seberegulujících se částí, které na sebe navzájem působí 
a jsou pochopitelné jedině v souvislosti s celkovou konfigurací. Zakladatelskými osobnostmi 
funkcionalismu v antropologii jsou britští socio-kulturní antropologové Bronislaw 
Malinowski (1884–1942) a Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881–1955). Od poloviny 20. 
století se jako paradigma v socio-kulturní antropologii a etnologii prosadil  strukturalismus, 
uvažující kulturu (a společnost) jako soubor znakových systémů určovaných skrytými 
univerzálními strukturami. Ty mají samy charakter systémů a změna jednoho prvku v systému 
vede k změnám dalších prvků. Strukturalismus studuje i charakter změny, kterou lze 
předvídat, a její pravidla. Ve srovnání s evolucionismem a difuzionismem vyzvedává 
strukturalismus vztahy před prvky daného systému, a proto přístup synchronní před přístupem 
diachronním. Zakladatelem a hlavním představitelem strukturální antropologie je francouzský 
socio-kulturní antropolog a etnolog Claude  Lévi-Strauss (narozen 1908). (V tomto pojetí se 
socio-kulturní antropologie stala inspirací i pro jiné vědy, například pro historiografii, v níž se 
v posledních letech ujímá takzvaná  historická antropologie, která studuje každodennost 
lidského bytí; jedním z nejvýznamnějších představitelů tohoto směru je německý historik 
Richard van Dülmen.) Rovněž v českých zemích vzniká antropologie v průběhu 19. století. 
Institucionálně – v rámci vysokoškolských kateder na Univerzitě Karlově v Praze a na 
Masarykově univerzitě v Brně – byla ukotvena v 10. a 20. letech 20. století; k zakladatelským 
osobnostem patří Jan Evangelista Purkyně (1787–1869), Tomáš Garrigue  Masaryk (1850–
1937), Jindřich Matiegka (1862–1941), Lubor Niederle (1865–1944), Aleš Hrdlička (1869–
1943), Vojtěch Suk (1879–1967) aj., na Moravě se zasloužili zejména Jindřich Wankel 
(1821–1897), Martin Kříž (1841–1916), Karel Jaroslav Maška (1851–1916), Jan Knies 
(1860–1937), Inocenc Ladislav Červinka (1869–1952), Karel Absolon (1887–1960) aj., 
zejména díky antropologicko-archeologickým výzkumům paleolitických i mladších 
pravěkých lokalit (Býčí skála, Dolní Věstonice, Pekárna, Předmostí, Šipka aj.), jež 
zaznamenaly světový ohlas. Dnes se antropologie dělí na biologickou/fyzickou, kulturní, 
sociální (socio-kulturní), filozofickou. Biologická antropologie zahrnuje paleoantropologii 
a historickou antropologii (studují zejména vznik a vývoj člověka, tělesnou stavbu, 
demografické ukazatele dřívějších populací z kosterních pozůstatků), etnickou antropologii 
(studuje původ, tělesný vzhled a variabilitu morfologických a fyziologických znaků lidských 
plemen, různých pospolitostí a antropologických typů), auxologii (zabývá se růstem 
a ontogenezí), klinickou antropologii (studuje odchylky tělesných znaků nemocných jedinců 
od normy),  forenzní antropologii (určování věku, pohlaví a dalších znaků u neznámých 
kosterních pozůstatků, zjišťování otcovství apod.), ergonomickou antropologii (aplikace 
v průmyslu), sportovní a funkční antropologii, kinantropologii (studuje oblast lidského 
pohybu vztahující se k rozměrům, tvaru, proporcím, složení těla, stabilitě a prediktabilitě 
ontogenetického vývoje, biologickému věku a výživě; aplikace funkční antropologie v tělesné 
výchově a sportu je svázána i s obory společenskovědními). Další tři základní směry 
antropologie ( filozofická,  sociální,  kulturní) jsou spjaty jednak s biologickou antropologií, 
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tedy s přírodovědou, a jednak se společenskými vědami, zejména s archeologií, etnologií, 
sociologií, jazykovědou atd. Filozofická antropologie se zabývá člověkem jako celkem, hledá 
jeho podstatu, smysl a perspektivy. V současné době studuje zejména problém lidské 
svobody, vztah mezi člověkem a přírodou, problematiku transkulturní komunikace mezi 
různými národy a civilizacemi v postmoderní době, význam jedinečnosti lidské osoby. 
Počátky filozofické antropologie sahají do antiky, jako samostatnou disciplínu ji ve 20. století 
formovali zejména němečtí filozofové a sociologové Otto Friedrich Bollnow (1903–1991), 
Arnold Gehlen (1904–1976), Karl Löwith (1897–1973), Helmuth Plessner (1892–1985), Max 
Scheler (1874–1928) a další badatelé; u nás ji rozvíjejí zejména Stanislav Komárek, Zdeněk 
Neubauer, Zdeněk Pinc a Jan Sokol na Univerzitě Karlově v Praze, Stanislav Komenda na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, Ivo Budil na Západočeské univerzitě v Plzni, Jaroslav 
Malina a Vladimír Novotný na Masarykově univerzitě v Brně. Socio-kulturní antropologie 
studuje sociální struktury a kulturní vzorce, jejich původ, proměny, současný stav 
a perspektivy. Někdy bývají jako samostatné větve oddělovány antropologie kulturní 
(zejména v USA; zde se tradičně zdůrazňují kulturní entity – soubor norem, vzorců chování) 
a sociální (zejména ve Velké Británii; zde se tradičně zdůrazňují sociální entity – vztahy, 
perzistence). Tyto disciplíny se zaměřují zvláště na uzavřené pospolitosti takzvaných 
„přírodních národů“ a v tomto pojetí se jejich výzkumné pole do značné míry překrývá 
s etnologií. Kulturní a sociální entity jsou však natolik propojeny, že pak jejich oddělování 
působí metodologické i explanační obtíže, zatímco omezování se na „přírodní národy“ zužuje 
ontologické základy disciplíny a dosahované výsledky. Na  Ústavu antropologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je proto pojem „socio-kulturní antropologie“ 
užíván pro disciplínu, která v mezioborové spolupráci s biologickou antropologií (odhalující 
biologické struktury) zkoumá socio-kulturní struktury v celém kontinuu jejich vývoje 
i možného budoucího směřování. Biologické a sociokulturní aspekty tvoří totiž provázaný 
systém se zpětnými vazbami; řečeno jinými slovy: lidské bytí a chování má svůj nejen 
přírodní aspekt, ale i aspekt kulturněhistorický, neboť podstatná složka lidské „přirozenosti“ 
se utváří až během  enkulturace a  socializace. Antropologie je tedy chápána jako 
transdisciplinární věda, která studuje lidský rod (Homo) a jeho dosud známé druhy Homo 
habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Zaměřuje se na člověka jako jednotlivce, všímá si 
i jeho četných seskupení (etnické skupiny, populace) a zahrnuje do svých výzkumů též celé 
lidstvo. Antropologie je tedy považována za vědu celostní (transdisciplinární), socio-kulturní 
i biologickou, integrující výzkumy a poznatky přírodních a společenských věd. Pomocí 
provázanosti a syntézy obou pohledů se pokouší vysvětlit celistvost lidských bytostí a lidskou 
zkušenost z hlediska biologického a socio-kulturního ve všech časových údobích a na všech 
místech, kde probíhal vývoj našich předků. Ačkoli antropologie objasňuje evoluci druhu 
Homo sapiens, přesahuje svým rozsahem tento cíl. Zkoumá hluboce naše předky (rané 
hominidy) a nejbližší příbuzné lidoopy, zkoumá prostředí, ve kterém náš vývoj probíhal, 
a zároveň se studiem chování pokouší odhadnout naše budoucí konání v ekosystému Země. 
Při výzkumu raných etap se opírá zvláště o antropologickou archeologii, etnologii, 
lingvistiku, později pak o historii, sociologii a filozofickou antropologii. Toto pojetí se více 
přibližuje přirozenému světu a rozšiřuje možnosti aplikace výsledků. 
antropologie občanské společnosti, subdisciplína obecné  antropologie, zabývající se 
srovnávacím výzkumem vzniku, vývoje, fungování a směřování občanské společnosti a jejích 
institucí. Využívá teorií a poznatků společenských i přírodních věd; o to složitější je otázka 
pojmosloví. Jeho ústředními pojmy jsou „občanská společnost“ a „občanský sektor“, pojmy 
s mnoha vzájemnými průniky. Pojmem  občanská společnost označujeme společnost lidí, 
kteří jsou si rovni před zákonem. Tento pojem se ve společenských vědách pod vlivem 
přirozeněprávních teorií objevuje od 18. století a je rozvíjen z pohledu různých oborů. 
Tradičně bývá ztotožňován s vládou práva, kdy občané dodržují abstraktní pravidla při 
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střetávání každodenních zájmů; na Západě je dnes občanská společnost všeobecně 
považována za záruku  svobody a  demokracie. Mezi její hlavní formy se většinou řadí 
politická veřejnost a tržní hospodářství. Občanská společnost vzniká v procesu modernizace 
a označuje společenské a ekonomické uspořádání, zásady a instituce mimo rámec státu. 
Francouzský historik a sociálně politický myslitel Alexis de  Tocqueville v dvoudílném spisu 
De la démocratie en Amérique (Demokracie v Americe, 1835, 1840), popisuje sítě vztahů, 
které spojují ve společnosti jedince a organizace a vytvářejí  sociální kapitál se svými 
konkrétními formami: povinnostmi a očekáváním, normami a sankcemi. Tocquevillův spis se 
stal základem koncepce občanské společnosti, která posiluje víru v základní legitimitu 
sociálního řádu jako oprávněného vyjádření nejdůležitějších hodnot. Český politolog Karel 
Müller (Češi a občanská společnost, 2002) uvádí, že občanská společnost má svou právní, 
politickou, ekonomickou, sociální a kulturní stránku. Je to společnost založená na solidaritě a 
svobodné a otevřené komunikaci. Politolog a sociolog Lubomír Brokl (Hledání občanské 
společnosti, 2002) říká, že v nejširším významu pojem občanská společnost označuje soubor  
komunit či sdružení, která existují a fungují nezávisle na státu. Občanské společnosti je 
vlastní vztah veřejného a soukromého, vystoupení jedinců ze svého soukromí a vyjádření se 
k dění, které se týká ostatních. V metodice mezinárodního výzkumného projektu „Civil 
Society Index  CIVICUS“, kterého se v současnosti zúčastňuje šedesát zemí světa, je 
definována občanská společnosti jako oblast institucí, organizací a jedinců v prostoru mezi  
rodinou,  státem a  trhem, v prostoru, ve kterém se lidé mohou dobrovolně sdružovat s cílem 
prosadit společné zájmy. Organizace, které zahrnuje, jsou ustanoveny na základě sdílených 
hodnot a zájmu skupiny občanů a těch, kteří je podporují. Tyto občanské organizace jsou 
odděleny od státu a trhu a zahrnují nejrozmanitější formy skupin a asociací. Obdobně 
americký sociolog a politolog Marc M. Howard píše, že občanská společnost je sférou 
organizací, skupin a asociací, které jsou formálně ustaveny, chráněné zákonem, samostatné, 
ke kterým se mohou dobrovolně připojit běžní občané. Ve výzkumných zprávách Centre for 
Civil Society při London School of Economics and Political Science se při definování 
občanské společnosti hovoří o prostoru mezi rodinou, státem a trhem, který je otevřen vzniku 
organizací různého typu. V pojetí antropologie občanské společnosti lze občanskou 
společnost chápat jako prostor mezi rodinou, státem a trhem, jako občanský sektor, ve kterém 
se rozvíjí občanské kultura,  altruismus,  dobročinnost,  solidarita a  filantropie.  Občanský 
sektor zahrnuje subjekty –  nestátní neziskové organizace – vytvořené občany, které nemají za 
cíl vládnout ostatním lidem nebo dosahovat zisk. Cílovou funkcí v občanském sektoru je 
přímé dosažení užitku, plnění vytčených cílů definovaných jako  poslání organizace. 
Antropologie zkoumá, jak tyto organizace v moderní občanské společnosti nahrazují rodinné i 
příbuzenské vztahy a vazby typické pro společnosti tradiční. 
antropologie práva, subdisciplína antropologie zabývající se srovnávacím výzkumem 
vzniku, vývoje, fungování a směřování právních systémů a institucí. 
antropologie sexuality, subdisciplína biologicko-socio-kulturní antropologie zabývající se 
sexuálním dimorfismem, srovnávacím výzkumem způsobů a vzorců  sexuálního a erotického 
chování ( celibát, heterosexualita, homosexualita, pederastie, promiskuita, prostituce, 
transsexualita, transvestitismus aj.), rituálů (sexuální mutilace aj.) a institucí (svatba, 
manželství aj.). Snaží se prozkoumat, zda a v jakém smyslu tento komplex představuje 
půdorys, na jehož základě lze popsat celou kulturu v jejích specifických profilech i 
v aspektech, jež na první pohled s tématem sexuality nesouvisí vůbec, nebo souvisí jen málo. 
V transkulturním vyústění se zaměřuje na hlavní trendy problematiky v historické 
posloupnosti v rámci všech společenství světa od prehistorie až do současnosti. Ukazuje 
danosti a zvláštnosti v sexuálním a erotickém chování podle sociálního zařazení, věku, 
pohlaví a zejména etnicity, náboženské nebo kulturní příslušnosti a na tomto základě 
diskutuje a předkládá koncepty chování a respektování zjištěných daností a zvláštností při 
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prolínání a střetávání různých kultur a etnik v současném globalizujícím se světě, zvláště pak 
vztahy  euroamerické civilizace vůči jiným civilizacím a kulturám. Celostně, z hlediska vědy i 
umění, je tato problematika rozvíjena v rámci projektu  Ústavu antropologie Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně – Lidská sexualita a kultura: obecně antropologická a 
sexuologická analýza. 
antropologie smrti, subdisciplína biologicko-sociokulturní antropologie zabývající se 
teoretickými základy, východisky a srovnávacím výzkumem způsobů a vzorců chování, jimiž 
se jednotlivé kultury vyrovnávají se  smrtí. Zaměřuje se na dějiny smrti specifické pro danou 
kulturu, na obrazy smrti a zádušní kult, představy o posmrtném životě a pojmy vztahující se 
k nesmrtelnosti, na způsoby umírání, rituály truchlení a formy pohřbívání (kremace, 
inhumace, milodary, pohřební stavby a pohřebiště aj.), na všechno, co v rámci jedné určité 
kultury v užším smyslu souvisí se smrtí, umíráním, ale i „nesmrtelností“. Snaží se 
prozkoumat, zda a v jakém smyslu tento komplex představuje půdorys, na jehož základě lze 
popsat celou kulturu v jejích specifických profilech i v aspektech, jež na první pohled 
s tématem smrti nesouvisí vůbec, nebo souvisí jen málo. V transkulturním vyústění se 
zaměřuje na hlavní trendy problematiky v historické posloupnosti v rámci všech společenství 
světa od prehistorie až do současnosti. Ukazuje danosti a zvláštnosti v pohřebním ritu podle 
sociálního zařazení, věku, pohlaví a zejména etnicity, náboženské nebo kulturní příslušnosti a 
na tomto základě diskutuje a předkládá koncepty chování a respektování zjištěných daností a 
zvláštností při prolínání a střetávání různých kultur a etnik v současném globalizujícím se 
světě, zvláště pak vztahy euroamerické civilizace vůči jiným civilizacím a kulturám. Celostně, 
z hlediska vědy i umění, je tato problematika rozvíjena v rámci projektu  Ústavu antropologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně – Antropologie smrti: komparační 
sociokulturní analýza umírání, smrti, pohřebních ritů a rituálů. 
antropologie umění, subdisciplína antropologie zabývající se transkulturním výzkumem 
umělecké tvořivosti v oblastech hudby, tance, divadla, malířství, sochařství aj. Rozvinut je 
zvláště transkulturní výzkum objektů z okruhu výtvarného a užitého umění (který lze sledovat 
již od mladopaleolitických dob), kam se řadí materiální objekty, jako jsou plastiky a sochy, 
reliéfy, rytiny, malby, ozdoby, šperky, ceremoniální artefakty a zbraně, keramika, košíkářské 
nebo textilní výrobky, ale i zdobení a estetické projevy lidského těla; soustředí se nejen na 
materiály a výrobní techniky, ale především na symbolické významy, které jsou spjaty s 
vírou, náboženstvím a dalšími funkcemi. Ukazuje se například, že v mnoha společnostech 
takzvaných přírodních národů a zřejmě i pospolitostí prehistorických nejsou umělci uznáváni 
jako výluční tvůrci ani nejsou jejich díla chápána jako součást vyšší kultury; umělecká tvorba 
je často spíše kolektivní než individuální a je spjata s větším počtem tvůrců; rozlišení mezi 
funkcí a estetickou hodnotou nemusí mít žádný význam; rozlišení mezi uměním a řemeslem 
nemusí být podstatné; pojetí  kreativity a inovace se může v různých kulturách lišit. Například 
paleolitické umění se v současné teorii vyhraňuje jako fenomén veskrze funkční, jako účelná 
součást společenských aktivit své doby – a právě pro tuto účelnost se nezřídka zpochybňuje 
sama oprávněnost pojmu „umění“ v paleolitických společnostech. Pokoušíme-li se proto 
umění v různých kulturách definovat, vyvstává tu i problém jeho postradatelnosti ve 
společnosti jedné a jeho účelnosti ve společnosti jiné – tedy problém vzniku umění, případně 
jeho úpadku či přechodného zániku. S tím také souvisí zkoumání evolučních, respektive 
biologických kořenů umění a jeho provázanosti s mechanismy smyslového vnímání modalit 
okolního prostředí (symetrie tvarů, barevná harmonie) a jejich adaptivních významů v 
původním prostředí našich předků (rytmika tlukotu srdce matky, varovná zbarvení jedovatých 
živočichů apod.). 
apartheid (z nizozemštiny: apartheid, „oddělení, odloučení“), doktrína a na ní založená 
politika rasové diskriminace zejména nebělošského obyvatelstva. Byla a je uplatňována 
v různých regionech světa. Krajní podoby nabyla v Jihoafrické republice, kde se stal apartheid 
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oficiální státní politikou v letech 1948 až 1990, definitivně byl ukončen v roce 1993. 
Projevoval se oddělením dopravních prostředků pro bělošské a takzvané „barevné“ obyvatele, 
černoši neměli přístup do „bělošských“ restaurací, kin, parků, pláží, škol, nemocnic a jiných 
zařízení či míst. 
archeologická kultura, soubor prvků hmotné frakce kultury, vyskytující se v archeologickém 
materiálu a zastoupený tak rozsáhlou a svéráznou škálou typů, tak těsně vzájemně spojených 
(teritoriálně i chronologicky, stylisticky, společným výskytem nebo kovariací), že tento 
soubor může být chápán jako výsledek  archeologizace  dílčí kultury. Proto lze vidět shody 
mezi archeologickou kulturou a  etnografickou kulturou nebo  historickou kulturou.  Etnická 
kultura nebo  etnikum (etnos) se s ní přímo neshodují, přestože v praxi se s ní mohou 
shodovat, avšak nikoli nevyhnutelně a nikoli pravidelně; shody je nutné zjišťovat v každém 
případě zvlášť na základě syntézy informace z různých druhů pramenů. Archeologické 
kultury se rozpadají na nižší entity, které jsou nazývány subkultura (užívají se i termíny typ a 
facie, které však mají v archeologii ještě i jiné významy) nebo naopak skládají vyšší entity – 
skupina kultur, kulturní okruh (facie kulturního okruhu), komplex kultur, technokomplex,  
civilizace 
asociální (z řečtiny: a – zápor, a z latiny: sociālis, „společenský“ = „protispolečenský, 
odvracející se od společnosti a jejích principů a zájmů“), chování jednotlivce nebo skupiny 
namířené proti hodnotám uznávaným jinými lidmi, kteří jsou obvykle ve společnosti ve 
většině. 
azyl (z latiny: asylum, „útočiště, azyl“), ochranný pobyt, který stát poskytuje příslušníku 
jiného státu nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla 
z důvodů politických (v České republice jsou důvody udělení azylu specifikovány v zákoně o 
azylu). 
azylant, cizinec, kterému byl udělen azyl. 
azylové zařízení, přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové středisko. 
Rozlišení azylových zařízení spočívá v účelu, který jednotlivá střediska plní. Zřizovatelem 
všech těchto zařízení je příslušné ministerstvo. Zákon o azylu upravuje možnost, aby 
pobytová a integrační azylová střediska provozovala namísto ministerstva právnická osoba 
v rozsahu pověření uděleného ministerstvem a za úplatu. Novou právní úpravou došlo ke 
změně pojetí pobytu cizince v uprchlických táborech, respektive střediscích. Zatímco dříve 
byla zákonem stanovena povinnost cizince pobývat v uprchlickém táboře, současná právní 
úprava zakotvuje pouze právo cizince využívat tato zařízení. 
 
B 
benefice (z latiny: beneficentia, „dobročinnost, laskavost“), kulturní, sportovní nebo 
společenská akce, jejíž výtěžek je určen na dobročinný účel. 
bezdomovci, osoby bez trvalého bydliště; právnicky osoby, které nejsou občanem žádného 
státu. Bezdomovec je podřízen vnitrostátní moci státu, v němž pobývá, přitom nepožívá 
ochrany žádného jiného státu. Postavení bezdomovců upravuje Úmluva o postavení osob bez 
státního občanství (1954) a Úmluva o omezení bezdomovectví (1961). V České republice 
bezdomovci de iure neexistují. V mezinárodním právu se pojmem bezdomovec (anglicky: 
homeless) označuje cizinec, žijící na daném území bez povolení úřadů a bez státní 
příslušnosti. Pro naše bezdomovce má odborný jazyk termín „občan bez přístřeší“, který patří 
do skupiny „občanů společensky nepřizpůsobených“, což ovšem není právní vymezení. 
bezdomovství, ekvivalent cizích výrazů homelessnes (anglicky:), sans-abrisme 
(francouzsky), Obdachlosigkeit (německy). Český právní řád zná slovo bezdomovec ve 
významu osoby bez státní příslušnosti, nikoliv člověka vyloučeného ze společnosti. 
Vlastimila a Ilja Hradečtí z občanského sdružení Naděje užívají slovo bezdomovec ve 
významu člověk, který nemá domov (který nebydlí). 
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bezpečná třetí země, podle zákona o  azylu se bezpečnou třetí zemí rozumí jiný stát než stát, 
jehož je cizinec státním občanem, ve kterém cizinec pobýval před vstupem na území, a do 
kterého se může vrátit a požádat o udělení postavení uprchlíka podle mezinárodní smlouvy, 
aniž by byl vystaven pronásledování, mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo 
trestu. Přichází-li žadatel o azyl ze státu, který Česká republika považuje za bezpečnou třetí 
zemi, lze jeho žádost zamítnout jako nedůvodnou. 
bezpečná země původu, podle zákona o  azylu se bezpečnou zemí původu rozumí stát, jehož 
je cizinec státním občanem, v němž státní moc dodržuje lidská práva a je způsobilá zajistit 
dodržování lidských práv a právních předpisů. Bezpečnou zemi původu neopouštějí její 
občané z důvodů pronásledování za uplatňování politických práv a svobod, nebo ze strachu z 
pronásledování z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině 
nebo pro zastávání určitých politických názorů. Jedná se o stát, který ratifikoval a dodržuje 
mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách a který umožňuje činnost 
právnickým osobám, které dohlížejí nad stavem dodržování lidských práv. Přichází-li žadatel 
o azyl ze státu, který Česká republika považuje za bezpečnou třetí zemi, lze jeho žádost 
zamítnout jako nedůvodnou. 
bezpráví, charakteristický rys nedemokratického politického režimu. Projevuje se jako 
zákonné bezpráví (podstatné omezení, pozastavení nebo absence základních práv a svobod 
občanů v rozporu s mezinárodním standardem  lidských práv) nebo jako nezákonné bezpráví 
(stát přijímá zákony, které jsou v souladu s mezinárodním standardem lidských práv, ale tato 
práva systematicky nerespektuje, porušuje a obchází). 
Big Brothers Big Sisters (zkratka: BBBS), americká organizace s programem péče o děti 
fungující na principu  dobrovolnictví. Program vznikl ve Spojených státech amerických již v 
roce 1902 jako program Big Sisters, jeho druhá část, Big Brothers, vznikla o dva roky později. 
V roce 1977 se obě hnutí spojila a vytvořila sdružení Big Brothers Big Sisters of America. 
Program BBBS přenesla do České republiky v roce 1996  Nadace Open Society Fund, jež 
rovněž stála na počátku projektu, který byl v České republice nazván Program Pět P (Podpora, 
Přátelství, Prevence, Pomoc, Péče). Program Pět P je preventivní volnočasový program pro 
děti od 6 do 15 let postavený na principu přátelského vztahu mezi dítětem a dospělým 
dobrovolníkem. Programu se účastní děti z problematického rodinného prostředí, které mají 
výchovné problémy, ale i děti velmi nadané, které jsou v kolektivu ostatních osamělé. 
Kontakt s dobrovolníkem je pro ně často jediným přátelským a partnersky rovnocenným 
vztahem. 
biologická antropologie, subdisciplína  antropologie zkoumající vznik a vývoj rodu Homo, 
jeho biologickou variabilitu, podobnosti a rozdíly ve vztahu k ostatním biologickým druhům, 
zejména našim nejbližším příbuzným – primátům (Primates). Výzkumné metody tohoto 
odvětví pocházejí z obecné  biologie, zejména však z  genetiky, zoologie a v poslední době z 
biochemie a molekulární biologie. 
biologicko-socio-kulturní antropologie, multidisciplinární věda zabývající se biologickými 
a socio-kulturními strukturami a funkcemi člověka v celém kontinuu jeho vývoje i budoucího 
směřování. 
biologický determinismus (z latiny: determinātiō, „vymezení; hranice, konec“), teorie, podle 
níž jsou veškeré lidské chování či některé jeho významné části určovány dědičností. 
buddhismus (ze sanskrtu: buddha, „osvícená či probuzená bytost“), náboženské a filozofické 
učení, jehož zakladatelem byl indický princ Siddhártha Gautama, později zvaný  Buddha. Do 
devětadvaceti let žil bezstarostným životem syna místního vládce, oženil se a měl syna. Poté 
opustil domov a věnoval se nejrůznějším praktikám, pomocí nichž chtěl dosáhnout 
osvobození z utrpení, které je spojeno s každou existencí a s neustálým koloběhem 
znovuzrozování. Nakonec, podle legendy ve věku 35 let, objevil střední cestu, která se vyhýbá 
všem krajnostem a dosáhl probuzení, konečného osvobození z utrpení a koloběhu životů. 
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Následujících 45 let předával své učení. Nejprve, od posledních desetiletí 6. století př. n. l., 
byl buddhismus přijímán na indickém subkontinentu, kolem počátku našeho letopočtu se 
z Indie přes Střední Asii šířil do Číny a postupně na celý Dálný východ, kde zásadním 
způsobem ovlivnil další vývoj životní filozofie a kultury. Buddhismus někdy bývá mylně 
označován za učení, jež absolutizuje utrpení, zdůrazňuje pouze trýznivé, nepříjemné a 
neradostné stránky života, z něhož hledá únik v ukončení neúprosného cyklu zrození, 
bolestných prožitků, chorob, neduhů stáří a smrti, v „absolutním nebytí a prázdnotě“ 
(sanskrtsky šúnjatá). Tento názor však pramení z nepochopení skutečnosti, že v 
buddhistickém pojetí strast, utrpení, nespokojenost, strádání a ostatní nepříjemnosti neodlučně 
patří jen k takovému životu, který je ovládaný „žízní“ (pálijsky tanhá, sanskrtsky tršná), 
ctižádostí, žádostivostí, tužbami a sobeckým ulpíváním na předmětech tohoto světa. Buddha 
svou nauku zformuloval do čtyř ušlechtilých pravd, z nichž první vyjmenovává životní 
situace, které jsou nezbytně spojené s bolestí, strastí, strádáním: zrození, stáří, smrt, spojení s 
věcmi nepříjemnými, odloučení od věcí příjemných, každé nenaplněné přání – krátce, všech 
pět činitelů způsobujících lpění na fyzickém bytí (tělesnost, pociťování, vnímání, duševní 
vlohy, vědomí) provází strast. Nauka o strasti vyjádřená v první ušlechtilé pravdě tedy 
zdaleka neznamená absolutizaci utrpení; naopak nabízí naději, že přes strastnou povahu 
zrození lze konečně přetnout řetězec přerozování, nashromáždit příznivou karmu, vedoucí k 
vysvobození, pokud dokážeme překonat onu žízeň, jež vede ke znovuzrození, totiž žízeň 
chtíče, žízeň bytí, žízeň zániku. To ovšem předpokládá vést mravný život, založený na 
dodržování pěti (v případě mnichů deseti) slibů (či zápovědí, tzv. paňčašíla), jež buddhistovi 
ukládají neubližovat živým tvorům, nebrat co není darováno, zdržovat se nedovoleného 
pohlavního styku, vystříhat se lživých a pomlouvačných řečí a vyvarovat se opojných nápojů. 
K hromadění zásluh navíc přispívá pěstování buddhistických ctností, především láskyplné 
blahovůle či přívětivosti (pálijsky mettá, sanskrtsky maitrí), slitovné něhy či soucitu (karuná), 
schopnosti sdílet radost se všemi bytostmi (muditá) a vyrovnané rovnodušnosti (upekkha), 
spolu s dobročinností (dána). Nejstarší podoba Buddhova učení (tzv. buddhismus pálijského 
kánonu, označovaný jako „učení starších“, théraváda, anebo v poněkud pejorativním smyslu 
jako hínajána, „malá cesta, malé vozidlo“, protějšek pozdější školy tzv. severního buddhismu 
známé jako „velká cesta, velké vozidlo“, tj. mahájána) tedy nehlásá ani vypjatý asketismus, 
ani zřeknutí se přirozených radostí života, včetně naplňování sexuálních potřeb. Pro členy 
mnišské obce, a to jak mnichy, tak mnišky, jejichž přijímání do řádu Buddha připustil jen 
neochotně a s přísnými omezeními, byla pohlavní zdrženlivost (celibát) nezbytnou 
podmínkou duchovního rozvoje, protože lidská mysl je svou vnitřní podstatou těkavá, 
přelétavá, neustále hledá nové podněty a rozptýlení, snadno podlehne rušivým vnějším vlivům 
a pokud ji ovládne touha, naruší mentální rovnováhu, jež je předpokladem pravého 
soustředění. Naproti tomu v případě laiků, kteří si teprve ctnostným životem hospodáře 
vytvářejí předpoklady pro vyšší duchovní poslání v příštích znovuzrozeních, dodržování 
pravidel paňčašíly znamenalo zejména vyloučení jakýchkoli mimomanželských vztahů a 
nepřirozených způsobů uspokojování pohlavního pudu. 
 
C 
církev (z řečtiny: kýriaké, „sbor Páně“), organizované společenství věřících. Termín se 
používá většinou v souvislosti s židovskou a křesťanskou církví. Další řecké označení pro 
církev – ekklésia, původně „shromáždění lidu“, v raném křesťanství označovalo jednotlivé 
náboženské obce. V České republice se podle Zákona č. 308/1991 Sb. o svobodě náboženské 
víry a postavení církví a náboženských společností církví nebo náboženskou společností 
rozumí dobrovolné sdružení osob stejné náboženské víry v organizaci s vlastní strukturou, 
orgány, vnitřními předpisy a obřady. 
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civilizace (z latiny: cīvilis, „občanský, vztahující se k obyvatelům obce – státu“), 1. Souhrnný 
pojem pro hmotné a duchovní projevy společnosti; označuje původně proces vzniku 
městských a občanských společností, které se neopírají o rodová privilegia, místní tradice a 
sdílené náboženství; později i souhrn návyků, schopností, institucí a pravidel, jež takovou 
společnost charakterizují, někdy také výsledek tohoto procesu – určitou civilizaci. Každá 
civilizace je v zásadě otevřená, tj. přístupná každému, kdo se přizpůsobí jejím pravidlům, bez 
ohledu na to, odkud pochází a jaké má přesvědčení. Předchozí, pravěký a raně starověký svět, 
měl podobu  mýtu. Jednání lidí se zrcadlilo v příbězích mýtů a naopak příběhy a mýty 
určovaly jejich jednání. Mýty obsahovaly bezmála celé lidské vědění. Postupně však příběh 
jako nejdůležitější prostředek uchování a předávání vědění vyčerpal své možnosti. 
Připomeňme si například Homérovy eposy Ílias a Odysseia – bylo by možné pamatovat si 
ještě něco navíc? Svět se rozšiřoval a komplikoval natolik, že začal příběhy přerůstat. Příběhy 
mýtů začaly mnohdy omezovat jednání a tvořivé konání lidí. Myšlení a poznání se totiž 
rozvíjelo. Srovnáváním a tříděním poznatků nacházeli lidé obecnější pojmy a vztahy mezi 
nimi, vznikalo abstraktní myšlení a počátky filozofického uvažování. Ona doba velkého 
přelomu nastala před pětadvaceti stoletími; tu dobu nazval Karl  Jaspers Achsenzeit, „dobou 
osy“. Tehdy se objevili na sprašových rovinách Číny  Lao-c’ a  Konfucius, pod horkým 
indickým sluncem  Buddha, v nedohledných pásmech íránských horstev  Zarathuštra, okolo 
Mrtvého moře starozákonní proroci a ve východním Středomoří řečtí filozofové. Tito 
mudrcové přinášeli změnu. Něco podstatně nového. I když na mýty navazovali a opírali se o 
ně, počali vidět člověka, společnost a přírodu jinak, mnohem obecněji a abstraktněji, 
teoreticky. Místo bohů nastoupily principy, sakrální vzory jednoznačně určující jednání 
vystřídaly všeobecné rady: „poznej sebe“ (Cheilón), „pečuj o vše“ (Periandros), „všeho 
s mírou“ ( Solón), „všechno má svůj čas“ (Pittakos), „odplácej křivdu ctností“ (Lao-c’), „co 
nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“ (Konfucius). Učení každého z myslitelů se stalo 
jakousi osou, k níž se přičleňovali nejprve jednotliví stoupenci a pak celé pospolitosti, 
společnosti a národy. Ustavily se základy hlavních světových kulturně historických 
společenství, doplněných později  křesťanstvím a  islámem, která se vždy znovu vracejí ke 
svým základům a čerpají z nich jako z pramene, jenž vytryskl v té podivuhodné době. 2. V 
etnologické klasifikaci Lewise Henryho  Morgana – nejvyšší stupeň vývoje společnosti, 
následující po divošství a barbarství. 
civilizace předkolumbovské Ameriky, označení nejvyspělejších amerických civilizací 
rozvíjejících se v klimaticky příznivých oblastech mexické náhorní plošiny, na poloostrově 
Yucatánu, v přilehlých oblastech a ve středních Andách. Měly celou řadu společných znaků: 
intenzivní zemědělství, husté zalidnění, zakládání měst, stavby monumentálních chrámů, 
organizované vojsko a silně diferencovanou společnost. Andské a středoamerické kultury 
byly nepochybně vzájemně spjaty (mimo jiné to dokládá všem společné pěstování kukuřice, 
bobů a dýní), kulturní výměna tu však probíhala v raných, formativních fázích vývoje. 
Přisoudíme-li (podle úvah některých archeologů a historiků) Aztékům – „Germánům 
Ameriky“ – třetí místo, budou se o nejvyšší příčky na pomyslném žebříčku vyspělých 
indiánských civilizací této „Ameriky civilizačního jádra“ ucházet Mayové – „Řekové Nového 
světa“ – a Kečuové – „Římané Ameriky“. Je obtížné a nejspíš i nesmyslné rozhodovat, 
kterým z nich přiznat vítězství; amerikanisté kladou na čelné místo to či ono etnikum, obvykle 
podle specializace badatele. Jihoameričtí Kečuové v Peru a přilehlých oblastech patrně 
dosáhli ve své původně mnohonárodnostní říši vrcholu jednotné státní správy a organizace 
veřejného života. Kečuové byli v tomto ohledu možná o poznání úspěšnější než Mayové. 
Mayové i Aztékové v Mezoamerice však zase dokonaleji usoustavnili náboženský rituál, 
jeden z nejzákladnějších projevů staré americké společnosti. A Mayové propracovali pečlivěji 
než kterýkoliv jiný národ, a to v celosvětovém měřítku, matematiku a vědu o kalendáři na 
základě astronomických znalostí, které stavějí jejich výkony, a tím i celou civilizaci velmi 
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vysoko. Teprve novověká Evropa dokázala překonat své předchůdce z dob, kdy o celém 
západním světadíle neměli lidé Starého světa ani tušení. K nejvyspělejším mezoamerickým 
civilizacím patřili Mayové, kteří obývali poloostrov Yucatán, jihovýchodní Mexiko, 
Guatemalu, zčásti Salvador a Honduras. V tomto prostoru zakládali své městské státy a 
pěstovali kukuřici, která byla jejich základní obživou. Měli vlastní hieroglyfické písmo, jehož 
luštění doznalo od přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století závratných 
výsledků, umožňujících konstruovat dynastické dějiny mayských měst „zvnitřku“. Z poměrně 
bohaté mayské literatury zůstalo po ničivém působení španělských kněží v údobí 
bezprostředně po  conquistě jen několik takzvaných kodexů. Hlavní důkazy o mayské 
minulosti přinášejí zachované stavby, sochy, nástěnné malby a keramika. I tyto pozůstatky 
však byly objeveny až v moderní době. Po dobytí Mexika zaměstnávala Španěly téměř 
výlučně fascinující aztécká kultura, možná také proto, že v aztéckých chrámech (na rozdíl od 
mayských svatyní) bylo možno získat zlato. Zatímco v aztécké oblasti existuje vlastně jen 
jedna monumentální stavba – zřícenina Xochicalka, na území Mayů jich bylo objeveno 
několik set. Každé z mayských měst se vyznačovalo vlastní, specifickou architekturou. 
Dodnes nebylo jednoznačně objasněno, proč mayská města (například Tulum, Uxmal, 
Chichen Itzá, Copán, Tikal, Mayapán nebo Palenque) existovala vždy jen po několik století – 
a pak byla náhle opuštěna. V roce 1956 bylo objeveno doposud neznámé středisko 
Dzibilchaltun ve vzdálenosti šestnáct kilometrů od Méridy na poloostrově Yucatánu, jehož 
archeologický průzkum přinesl překvapení: Dzibilchaltun byl založen kolem roku 2000 př. n. 
l. a nepřetržitě obýván třicet sedm století, tedy ještě po španělské conquistě. Otázkou 
přechodného obývání mayských měst se zabývali mnozí vědci, kteří se na ni pokoušeli 
odpovědět různými hypotézami: města byla opuštěna pro morové epidemie, pro nedostatek 
vody, válečné zpustošení nebo proto, že některá z nich byla založena a po určitou dobu 
udržována jen z náboženských důvodů … Je nesporné, že dnešní impozantní zbytky mayské 
architektury nesloužily nikdy jako obydlí prostých lidí. Byly zasvěceny panteonu rozmanitých 
božstev pod péčí vládnoucí kněžské aristokracie. V 11. století pronikli na mayské území 
Toltékové ze středního Mexika a dobyli je. Mayský kulturní vliv tím však nebyl nijak výrazně 
narušen. Vzájemné doplňování obou kultur vedlo k jakési mayské renesanci. Umění a 
architektura znovu kvetly, obohaceny o toltécké motivy. Hlavním dekorativním prvkem bylo 
zobrazení Cuculcána či Quetzalcóatla v podobě Opeřeného hada. Ve 12. století došlo z 
neznámých důvodů k občanské válce mezi mayskými městy Mayapán a Chichen Itzá. Z bojů 
vyšel vítězně Mayapán, a ovládl tak většinu poloostrova Yucatánu, avšak v roce 1441 byl sám 
napaden potomky toltéckých vetřelců. Obyvatelé města přitom buď zahynuli nebo uprchli, 
město bylo vypleněno a zničeno. Země se rozdrobila na množství znepřátelených útvarů. 
Přírodní katastrofy v roce 1467 pak způsobily obrovské ztráty a smrt desetitisíců lidí. První 
kontakt se Španěly počátkem 16. století přinesl další smrtonosnou pohromu – epidemii 
neštovic. Yucatánský poloostrov si však Španělé podrobili až po těžkých bojích poměrně 
pozdě – v roce 1546. Jednu z prvních civilizací, jež vyrůstá z rurálního světa 
předkolumbovské Ameriky a začíná budovat prvotní městská centra, představují vedle Mayů 
nepochybně Olmékové. Kultura, která se zrodila na převážně rovinatém území dnešních 
mexických států Veracruz a Tabasco (na ploše zhruba 18 000 čtverečních kilometrů) 
zahrnovala kolem 350 000 obyvatel; její název olmécká je odvozen od označení Olmeca, 
„Obyvatelé země kaučuku“. Hlavní epocha rozkvětu říše Olméků spadá do období 1200 až 
500 let př. n. l., a to především ve střediscích La Venta, Tres Zapotes a San Lorenzo. Zánik 
této kultury („tvůrců obřích hlav“ z kamene) je nejasný. Jisté je pouze to, že na jejích troskách 
vzniká celá řada dalších civilizací, jejichž jádro se kolem roku 400 př. n. l. soustřeďuje 
(hlavně po zničení Cuicuilka vyvřelou lávou ze sopky Xitle) do oblasti, které zhruba od roku 
350 n. l. do roku 650 n. l. dominovalo nejvýznamnější kultovní středisko předkolumbovského 
Altiplana – Teotihuacán, „Místo zrození bohů“, jak je později nazývali Aztékové. Městské 
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centrum dosáhlo svého kulminačního bodu kolem roku 650, kdy mělo asi 200 000 obyvatel. 
Pak nastává období úpadku, trvající zhruba sto let. Teotihuacán byl dobyt a vypleněn; dodnes 
není přesně známo kým, a na mexické scéně se objevují již zmínění Toltékové. Kultura, jež 
tak výrazně zasáhla do mayských dějin, měla své krystalizační centrum v Tule-Tollanu a 
přinesla mezoamerickým civilizacím (kromě jiného) především postavu boha-kulturního 
hrdiny Quetzalcóatla (patrně to byl jeden ze zbožněných toltéckých vládců). Toltékové 
pěstovali kukuřici, boby, pepř a bavlnu. Vytvořili piktografické písmo, jímž zachycovali 
významné události. Toltéčtí kněží se zabývali astrologií a kosmogonií. Užívali kalendář, 
známý rovněž Mayům: ceremoniální o 13 měsících po dvaceti dnech, s cyklem 52 let a běžný 
o 18 měsících po 20 dnech s pěti volnými dny koncem roku. Je pozoruhodné, že architektura 
toltéckého hlavního města Tuly vykazuje stejné prvky jako mayská města Chichen Itzá a 
Mayapán. Současně s Tulou bylo patrně vybudováno Xochicalko se slavným chrámem 
Quetzalcóatla. Sloužilo jako náboženské a administrativní centrum všech kmenů usídlených v 
této oblasti. Na hlavní náměstí vedly silnice ze čtyř světových stran. V době úpadku Toltécké 
říše ve druhé polovině 12. století se do hustě zalidněného toltéckého Ánahuaku přistěhoval ze 
severu malý, do té doby bezvýznamný kmen kočovníků. Nově příchozí si říkali Tenochkové 
nebo Mexikové, později však prosluli pod jménem Aztékové. Jejich původní počet v průběhu 
migrace nepřesahoval 5 000 osob. Přicházeli v údobí, kdy mnohé středoamerické kultury již 
skončily nebo zanikaly a stávaly se pouhou legendou, zatímco kultury jiných etnik – 
Zapotéků, Mixtéků, Totonaků, Tarasků či Huastéků – prožívaly překotný rozvoj. Prvním 
sídlem Aztéků se stal Chapultepec čili „Hora lučních kobylek“, kde zůstali asi do poloviny 
13. století. Pak se pod tlakem vnějších okolností (ohrožení sousedy) usadili na bahnitém 
ostrůvku jezera Texcoco a založili ostrovní osadu, které dali jméno Tenochtitlán. V průběhu 
následujících staletí se Tenochtitlán stal nejen hlavním městem říše Aztéků, ale v širším slova 
smyslu spojení Tenochtitlán-Mexico označovalo celý aztécký státní útvar. Ten ovšem nikdy 
nebyl pevným státem, nýbrž konglomerátem různých oblastí se silně odstředivými 
tendencemi, jichž nakonec dokázal mistrně využít španělský conquistador Hernán Cortés 
(1485–1547). Po svém příchodu do Mexického údolí se Aztékové stali vazaly vládce z 
Azcapotzalka. Jako jejich první vladař je v análech připomínán Acamapichtli (1376–1396), po 
něm nastoupili Hutzilihuitl, Chimalpopoca a Itzcóatl (až do roku 1440). Zejména posledně 
jmenovaný byl výborným politikem a organizátorem. Aby vymanil Tenochtitlán z nadvlády 
Azcapotzalka, spojil se s Nezahualcóytlem, vládcem Texcoka, zvítězil v boji s 
Azcapotzalkem a posléze založil trojalianci: Tenochtitlán, Texcoco a Tlacopan. Tento svaz tří 
měst pak byl po devadesát let základem politického dění v Mexickém údolí. Založením 
konfederace začíná tvrdá nadvláda Aztéků a jejich méně významných spojenců Texcoka a 
Tlacopanu. Vojska trojspolku vedená Itzcóatlem postupně ovládla celé pobřeží jezera 
Texcoco. Města, která se vzpírala (například Xochimilco), byla zničena. Itzcóatlův nástupce 
Moctezuma I. Ilhuicamin („Nebeský lučištník“) převzal vládu nejen nad konfederací, ale i nad 
celým Mexickým údolím. Jediným soupeřem trojspolku, který v této době ještě vzdoroval, byl 
svaz jedenadvaceti měst v jižní části údolí v čele s Chalkem. I toto seskupení bylo rozbito a 
Moctezuma se soustředil na dobývání celého Mexika. Snažil se vnitrozemskému 
Tenochtitlánu otevřít cestu k moři. A tak vedl války proti Cholule a Tehuacánu, až se svými 
vojsky nakonec dosáhl pobřeží Mexického zálivu. Aztékové vybudovali mohutnou říši na 
obrovské rozloze mezi dvěma oceány, od pustin severního Mexika až po dnešní Guatemalu. 
Jejím centrem se stal aztécký Tenochtitlán. Panovník Moctezuma II. se už věnoval pouze 
potlačování povstání podmaněných kmenů. Byl prvním knězem a vládcem říše v rozkvětu – a 
právě tehdy se v Novém světě objevili Španělé: španělská conquista smetla Aztéckou říši a 
vedla k zhroucení kultury i společenské organizace. Základem prosperity aztécké civilizace 
bylo zemědělství: převažovalo pěstování kukuřice, z ostatních plodin hrály důležitou roli 
rajská jablíčka, kakaové boby i tabák. Zemědělství bylo doplňováno lovem a rybolovem. Z 
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domácích zvířat se choval pouze krocan a pes. Z toho vyplývá, že hlavní masou aztéckého 
obyvatelstva byli rolníci – macehualtin. Rolník a jeho rodina žili na přidělené občinové půdě 
a jako její nájemce musel nejen platit daně, ale také vykonávat vojenskou službu a podílet se 
na kolektivních stavbách chrámů, silnic a na dalších rozsáhlých dílech. Na opačném, 
nejvyšším stupni aztéckého společenského žebříčku stáli páni – tecuhtli. V podstatě to byla 
aztécká šlechta, na kterou se nevztahovala povinnost platit daně. Na rozdíl od řadových 
Aztéků zastávali její příslušníci vysoké státní funkce. V čele aztécké říše stálo šest vládců, z 
nichž nejvyšší úlohu hrál ten, který řídil zahraniční politiku – tlacatecuhtli. Druhým 
nejdůležitějším úředníkem se stal jakýsi místokrál – cíhuacoatl. Proto byl Moctezuma, ve 
skutečnosti tlacatecuhtli, prvními Španěly běžně nazýván císařem a jeho říše byla pokládána 
za impérium. Další privilegovanou vrstvou aztécké společnosti byli obchodníci – pochteca. 
Měli v Tenochtitlánu vlastní čtvrť a uzavírali manželství pouze v rámci své společenské 
vrstvy. Panovník si jich vážil z důvodů ekonomických i proto, že obchodníci, cestující 
různými kraji, vykonávali zároveň jistý druh špionáže, když podávali cenné zprávy 
vojenského charakteru. Poslední vrstvou aztéckého obyvatelstva byli otroci – tlatlacotin. 
Jejich postavení se však výrazně lišilo od údělu, který si běžně představujeme pod pojmem 
otrok. Aztécký otrok bydlel, oblékal se a živil jako každý jiný příslušník obce. Mohl se oženit 
se svobodnou ženou, jeho děti byly svobodné, a dokonce sám směl vlastnit další otroky. V 
diametrálně odlišném postavení se zpočátku nacházeli otroci, kteří se rekrutovali z řad 
válečných zajatců. Ti byli většinou obětováni na oltářích aztéckých božstev. S ekonomicko-
společenskou strukturou aztécké společnosti úzce souvisí kultura. Celý komplex aztéckého 
umění je možno rozdělit do několika kategorií: architektura, sochařství, malířství a 
drobnomalba, umělecká řemesla (zlatnictví a cizelérství), literatura, hudba a tanec. Představu 
o aztécké architektuře si můžeme udělat pouze podle popisů a nákresů soudobých zpravodajů, 
protože všechny stavby v Tenochtitlánu byly zničeny v roce 1521. Španělé současně s 
dobýváním systematicky bořili město a jeho troskami zasypávali kanály a laguny. Kromě 
zničeného Tenochtitlánu se dochovalo jen několik málo staveb vybudovaných Aztéky. 
Sakrální architektura měla nejčastěji formu pyramidy se svatyní na vrcholu, v profánní 
architektuře dominovaly honosné paláce, mnohdy obklopené překrásnými zahradami. 
Důležitou úlohu hrála také architektura vojenská – pevnosti, opevněné věže chránící důležité 
komunikace. S aztéckou architekturou úzce souvisí skulptura. Celá řada aztéckých 
sochařských děl však byla zničena v období conquisty i v pozdějších staletích. Díla, která se 
dochovala, udivují různorodostí a kvalitou uměleckého provedení. Bohatě bylo také rozvinuto 
umění inkrustace, úzce související se specifickým odvětvím sochařství – zhotovováním 
obličejových masek. Sochařských prací ve dřevě se zachovalo poměrně málo, jsou to hlavně 
reliéfní ozdoby na bubíncích – teponaztle. Malířství se u velkých klasických civilizací Mexika 
vyvíjelo dvojím směrem: jednak to bylo malířství nástěnné – vynikají mayské fresky z 
Bonampaku nebo nástěnné malby ze zapotéckých hrobek v Monte Albánu, jednak psaní a 
iluminace knih – kodexů Mayů, Mixtéků a Aztéků. Iluminaci a drobnomalbu aztéckých 
mistrů můžeme obdivovat v kodexech, které se dochovaly do současnosti – Codex 
Borbonicus, Codex Mendoza a další. Rovněž aztécká umělecká řemesla jsou bohatě 
rozvrstvena. Rozvíjelo se zlatnictví a cizelérství, zpracovávalo se peří ptáka quetzala, tkala se 
bavlna. Umělecké zpracování nádherných aztéckých skvostů okouzlilo nejen španělské 
conquistadory, ale i věhlasné umělce té doby. O aztéckých uměleckých předmětech se s 
obdivem vyjadřoval například německý malíř Albrecht Dürer, vzletné popisy aztéckých 
klenotů nalezneme i v dopisech Hernána Cortése a v dílech mnoha španělských kronikářů. 
Důležitou součástí aztéckého umění byla literatura, přestože aztécká společnost na přelomu 
15. a 16. století nedospěla ještě k vytvoření hláskového písma. Aztékové používali ve svých 
slovesných projevech spojení obrázkového písma s ústní tradicí. Kodexy jim sloužily pouze 
jako pomůcka, podpora paměti při memorování textů: aztécké písmo nezachycuje řeč a zvuk, 
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ale pouze významy slov. Tento druh písma byl znám ve Střední Americe již kolem počátku 
našeho letopočtu. Sami Aztékové pokládali za jeho vynálezce boha Quetzalcóatla (Opeřený 
had). Ovšem písmo a kodexy převzali až ve 14. století od Mixtéků, kteří byli opravdovými 
mistry v jejich vytváření. Aztékové psali své záznamy buď na vydělanou jelení kůži nebo na 
listy papíru vyrobeného z vláken agáve. Popsané listy se lepily k sobě – vznikla tím jakási 
leporela, dosahující délky až kolem deseti metrů (kodexy). Výklad kodexů byl udržován 
ústním podáním ve školách (calmecac). Některé z textů byly po conquistě opatřeny 
vysvětlivkami psanými latinkou, ať již ve španělštině či náhuatlu (jazyce, kterým hovořili 
Aztékové a jim příbuzné kmeny patřící do yutoaztécké jazykové skupiny). Jak bylo zmíněno, 
důležitou úlohu pro uchování aztéckých textů sehrál calmecac. V aztéckém státě existovaly 
dva druhy škol: calmecac a telpochcalli. Obě se od sebe lišily obsahovou náplní. Zatímco 
telpochcalli, škola pro nižší vrstvy, zařazovala do svých učebních osnov hlavně nauku o 
zacházení se zbraní, řemeslech a zemědělství, osnovy calmecaku byly mnohem bohatší: čtení, 
psaní, astronomie, rétorika a další předměty. Jedním z vyučovacích předmětů v calmecaku 
byla i výuka v psaní veršů, dalo by se říci výuka praktickému básnictví. Aztécká literatura 
zahrnuje tři hlavní útvary: První obsahuje zprávy předků, to znamená ústní tradici opřenou o 
rukopisy a přenášející z pokolení na pokolení náboženské záznamy, mýty, popis rituálních 
ceremoniálů, znalosti z medicíny a vzpomínky na historické události. Druhou skupinu tvořily 
morálně-filozofické texty, které Aztékové chovali ve velké oblibě. Třetí součástí aztécké 
literatury byla poezie, úzce spjatá s hudbou a tancem. Básně se často přednášely za zvuku 
rytmických hudebních nástrojů. Básníka a zpěváka označuje slovník náhuatlu stejným slovem 
cuicani, což je jasným dokladem toho, že tato umění spolu souvisela. Právě v poezii se 
výrazně uplatnilo poetické nadání Aztéků. Aztécká literatura nezanikla s pádem Tenochtitlánu 
v roce 1521, stejně tak jako nezahynuli Aztékové. Zůstala zachována péčí španělských 
misionářů, kteří za pomoci dnes již mnohdy anonymních indiánských informátorů sbírali a 
shromažďovali aztécké texty a zároveň vzdělávali první představitele indiánské inteligence. 
Kvetoucí hlavní město, nádherné paláce a chrámy, rozsáhlé náboženské slavnosti spojené s 
krutým obětním ritem, imaginativní náboženství stojící na hrozných katastrofických 
základech, zjemnělá křehká poezie … až do těchto krajních úvratí dospěli Aztékové ve svém 
prudkém expanzivním růstu. A pak se objevila první znamení příchodu něčeho nového, 
neznámého – vpadli sem Španělé … Andské civilizace se úspěšně rozvíjely tam, kde výškový 
rozdíl mezi nebetyčnými vrcholy hor a bezednými hloubkami v jejich těsné blízkosti je na 
celé zeměkouli největší. V nepříliš příznivých, či dokonce krutých přírodních podmínkách 
rostla způsobem v mnoha ohledech svébytným, a přesto dosáhla jednoho z vrcholů lidského 
úsilí v celé dosavadní historii. Na svazích středních And, a především v jejich údolích, v 
úzkých povodích krátkých sezonních horských říček navzájem oddělených pustinou, ale i na 
suchém a chladném pobřeží v sousedství jedněch z nejrybnatějších vod světa, v dnešní 
vnitrozemské Bolívii a v přímořském Peru, též v Ekvádoru a v severním pouštním Chile 
vznikaly a zanikaly kultury a civilizace jako výsledek důmyslného využívání místních 
zemědělských zdrojů. Byla to společenství zeměpisnou rozlohou většinou tak malá, že 
existovala natěsnána vedle sebe, aniž se ovšem příliš ovlivňovala či vůbec dotýkala. Těch 
drobných bylo daleko více, než kolika zde můžeme byť i jen ve stručném přehledu věnovat 
pozornost. Snad čtyři a půl tisíce let je v naší době ranému zemědělskému osídlení v Huaca 
Prieta. V 9. až 1. století př. n. l. se Chavín de Huantár v horách vyznačoval vedle 
impozantních staveb z kamene, zlatými ozdobami, jakož i reliéfně provedenými levharty, 
pumami, kondory nebo hady. Pouze o několik století mladší jsou nálezy z poloostrova 
Paracasu – dobře zachované mumie v jeskyních oděné do kvalitně tkaných a bohatě 
zdobených látek. V průběhu 1. tisíciletí našeho letopočtu andský člověk zcela ovládl pobřeží i 
vysoké hory. Na pobřeží v severním Peru vynikla v prvních devíti stoletích mochická kultura: 
vysokou úroveň vykazovala v mnoha řemeslných oborech i v uměleckém projevu. Jejím 
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nositelům Mochikům dali jméno Španělé – odvozením od názvu řeky Moche. Tato civilizace 
představovala klasickou kulturu městského typu s rozvinutým zemědělstvím, silně 
militarizovanou a otrokářskou. Výnosy z dosti úrodné půdy dokázali ještě zvýšit důmyslným 
systémem zavlažování a hnojením guanem; zatímco města šetrně budovali v neúrodných 
částech země. Maso získávali nejen z domestikovaných zvířat a ptáků (hlavně lam a krocanů), 
ale také lovem a rybolovem. V údolí řeky Moche nedaleko dnešního peruánského města 
Trujillo se nalézají významné archeologické památky – Chrám slunce (Huaca del Sol) a 
Chrám Měsíce (Huaca de la Luna). Základna první stavby má rozměry 228x136 metrů a do 
výšky 18 metrů se pne v pěti terasových stupních. Byla vybudována ze 130 milionů 
nepálených cihel sušených na slunci (adobe) a spojovaných cihlářskou hlínou. Druhý z těchto 
významných architektonických skvostů stojí na mnohem menší bázi (80x60 metrů). Uvnitř 
byly objeveny fresky zobrazující zajímavou legendu o vzpouře zbraní proti lidem. Stejně jako 
u mnoha obdobných staveb či hrobů v Egyptě byly pyramidy citelně poškozeny lupiči, ale tak 
jako v Egyptě existuje jediný doklad nevyloupené hrobky faraona Tutanchamona, známe 
podobný příklad bohaté hrobky významné osobnosti mochické kultury, která byla objevena 
v roce 1987 u Sipánu poblíž Lambayeque; tento snad nejbohatší hrob Nového světa bude 
možná po zhodnocení všech aspektů mít pro předkolumbovskou archeologii podobný význam 
jako Tutanchamonova hrobka pro egyptologii. Mochikové obývali řadu údolí na severním 
pobřeží dnešního Peru. Dodnes lze také obdivovat mnoho pozůstatků, dalo by se říci 
mochických technických staveb, především zavodňovacích systémů nebo akvaduktů i 
architektonických děl, například pyramid s barevnými freskami, které zachycují válečné 
scény. Mochikové dávno před Inky stavěli důkladné silnice, sloužící k přesunům rychlých 
poslů (chasqui) se zprávami, malovanými znaky – pallares. Obdivuhodné úrovně dosáhli 
Mochikové v keramice, která v duchu „naivního realismu“ podává působivé svědectví o jejich 
každodenním životě. Z mochické keramiky poznáváme, jak se lidé milovali, jak vypadali 
kněží, lékaři nebo válečníci, vidíme, že příslušníci vysokých vrstev společnosti si malovali 
tváře, tělo i chodidla, zdobili uši a nosy … Současníci tvůrců mochické kultury, lidé nazcaské 
kultury, žijící ovšem na opačném konci peruánského pobřeží, vynikali zvláště v tkalcovství a 
v keramice, tvarově velice rozmanité a pestře polychromně zdobené, avšak především prosluli 
vytvářením obrovitých obrazců na planině El Ingenio. Teprve v našem století začali 
archeologové zkoumat a na pravé místo zařazovat tyto starobylé kultury, které o tolik staletí, 
či dokonce tisíciletí předcházely známou klasickou dobu Incké říše. Vývoj se nezastavil ani v 
severním Peru, kde se zaskvěla, již v našem tisíciletí, Chimúská říše (stát dovedných 
zemědělců, chovatelů, stavitelů chrámů i měst a tvůrců velice krásné keramiky) s výstavným 
hlavním městem Chan-chanem. Chimúové byli obyvateli Chimúské říše (nazývané také 
„Království Chimor“) (1250–1465), která vyrostla na území Mochiků pod silným vlivem 
kultury Huari a Tíwanaku. Podle legendy připlul první chimúský vládce Naymlapa se svým 
dvorem po moři ze severu, snad z Mezoameriky. Pod vedením panovníka Nansena-pinka 
Chimúové ovládli mochické území a malé panství Lambayeque. Za vlády Minchana-samana 
opanovali všechna pobřežní údolí od Túmbezu až po dnešní Limu v celkové délce asi tisíc 
kilometrů. Nejjižnější pevnost říše představovala stupňovitá pyramida Paramonga. Chimúská 
města, postavená na neúrodné půdě a chráněná silnými zdmi, spojovaly až šest metrů široké 
silnice, sloužící (stejně jako u Mochiků a později u Inků) poslům. Chimúové prosluli 
obchodováním s pobřežními osadami jižního Peru a severních And. Obchodníci se plavili na 
balzových vorech s plachtami, zatímco k mořskému rybolovu stačily rybářům totorové čluny. 
Chimúská říše byla dobyta Inky v roce 1465. Půda u Chimúů stejně jako u Mochiků či Inků 
patřila vládci a byla přidělena jednotlivým rodinám. Zemědělci zúrodnili pobřežní pouště 
pomocí zavlažovacích kanálů a pěstovali tam kukuřici, tykev, fazole, maniok, ananas a další 
rostliny. Moře bylo zdrojem ryb, chaluh, měkkýšů a také soli. Řemeslníci vyráběli vedle 
drahocenných tkanin i ozdoby z peří, odlévali a tepali ze zlata, stříbra a mědi šperky, 
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obličejové masky, obřadní nože (tumi) a v Lambayeque je nádherně vykládali smaragdy a 
tyrkysy. Nejmocnějším chimúským božstvem byla bledá luna Si. Inkové nazývali obyvatele 
Chimoru Yunky (kečujsky Yunca). Ve vnitrozemí vznikaly rovněž první státy. 
K nejvýznamnějším (a z hlediska přírodního prostředí) nejpozoruhodnějším patřila Tíwanacká 
říše s hlavním městem Tíwanaku, ležícím 16 kilometrů na jih od jezera Titicaca ve výši téměř 
4 000 metrů nad mořem. Civilizace Tíwanacké říše se rozvíjela zhruba 1 500 let, od 5. století 
př. n. l., největšího rozmachu dosáhla ve 4. až 8. století. Prosperita byla zajištěna neobyčejně 
racionálně rozvinutým zemědělstvím, které (na základě poznatků z nedávno provedených 
experimentů) převyšovalo dnešní úroveň agrikultury v této jinak málo výnosné a pro život 
drsné vysokohorské oblasti. A tak měli tíwanačtí Aymarové dobré hospodářské podmínky a 
zázemí i pro organizování velkolepých megalitických stavitelských projektů, které se 
uskutečnily zejména v Tíwanaku. Zrod a následný prudký a expanzivní růst Incké říše 
představuje ve vývoji civilizačních center v jihoamerické andské oblasti závěrečnou epochu, v 
níž Inkové navazují na dlouhý sled předcházejících kultur. Počátky jejich pozdějšího 
mocného impéria jsou velmi skromné. Zdá se, že na přelomu 12. a 13. století tvořili skupinu 
jedenácti občin (ayllu) kolem svého kulturního centra Cuzka. Stejně jako u mezoamerických 
Mayů a Aztéků, také u Inků bylo základem ekonomiky zemědělství, v tomto případě založené 
především na pěstování brambor, chovu lam a alpak. V Incké říši rovněž existovala povinnost 
účastnit se veřejných prací, především při budování silnic, chrámů nebo pevností. První inčtí 
panovníci – Manco Capac, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta Capac, Inca Roca, Yahuar 
Huacac – mají zčásti mytický charakter. Jejich vláda pokrývá poměrně dlouhé období od 
počátku 13. století do třicátých let století patnáctého. Ani jeden z nich nepodnikal válečná 
tažení, aby rozšířil vlastní državy. Jednotlivá města sice čas od času organizovala nájezdy 
a vítězové pak vybírali tribut od poražených, ale není možné hovořit o žádném politickém 
sjednocování, jež by směřovalo k založení centralizovaného státu. Základy k němu položil 
teprve na počátku 15. století Wiracocha Inca, který upevnil svou moc na území sahajícím do 
vzdálenosti asi půl stovky kilometrů od Cuzka. Se systematickou expanzí začal až jeho syn 
Pachacuti (1438–1471). Dobře organizovaná armáda Inky Pachacutiho, jejíž vojáci se 
rekrutovali především z příslušníků porobených kmenů, okupovala nejdříve aymarskou oblast 
v okolí jezera Titicaca, na severu dospěla až k rovníku a obsadila území dnešního Ekvádoru a 
část jižní Kolumbie. Pod vládu Inků se dostalo rovněž celé peruánské pobřeží a po tvrdých 
bojích byla dobyta i významná Chimúská říše. Pachacuti dal kolem poloviny 15. století 
vystavět obrovské pevnosti Sacsahuamán a Machu Picchu v oblasti Cuzka, které dodnes 
udivují svou obdivuhodnou architekturou. Sacsahuamán sloužil zřejmě i jako úkryt pro 
obyvatelstvo v době válečného ohrožení. Inka Tupac Inca Yupanqui (1471–1493) se pokusil 
proniknout do tropických pralesů Bolívie, brzy však byl nucen se stáhnout a potlačit aymarské 
povstání. Pak se zaměřil na expanzi jižním směrem. Jeho vojsko překročilo poušť Atacama a 
vpadlo do Argentiny, kde porazilo bojovné Araukány. Huayna Capac (1493–1527) pak 
dovršil expanzi v jižních Andách a upevnil celou říši. Po jeho smrti vzplanul prudký boj o 
trůn mezi jeho legitimním synem Huáscarem a levobočkem Atahualpou. V občanské válce 
posléze zvítězil Atahualpa, který měl k dispozici zkušenější vojenské oddíly a zároveň oba 
nejlepší generály tehdejší říše Inků – Quisquise a Chalcuchimu. Vítězství dosáhl v roce 1532, 
v době kdy se španělští dobrodruzi v čele s Franciskem Pizarrem vylodili na peruánském 
pobřeží. Uprostřed mírového vyjednávání upadl Atahualpa do španělského zajetí a 29. srpna 
1533 byl zardoušen. Jeho smrt znamenala konec andské veleříše. Zdá se, že říše Inků byla 
jedním z nejlépe organizovaných státních útvarů v tehdejším světě. Bezchybně fungující 
administrativní hierarchie (a  byrokracie) se vyznačovala jednoduchostí. Říše byla rozdělena 
do čtyř provincií: severozápadní (Ekvádor, severní a střední Peru), jihozápadní (jižní Peru), 
východní (východní Peru) a jihovýchodní (náhorní plošina, jezero Titicaca, převážná část 
Bolívie, severozápadní Argentina a severní Chile). Toto rozdělení vyjadřoval i oficiální 
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kečuánský název inckého státu – Tahuantinsuyu, „Země čtyř částí“. V hlavním městě každé 
provincie sídlil guvernér, spřízněný s panovníkem. Čtyři guvernéři tvořili nejvyšší státní radu, 
která se scházela v hlavním městě Cuzku a předkládala panovníkovi své návrhy. Guvernérům 
byli podřízeni náčelníci – kurakové. Svou funkci dědili a jejich význam závisel na počtu 
obyvatel (10 000, 5 000, 1 000 a 100), jež měli pod svou vládou. Na dolním stupni správního 
žebříčku stáli předáci pro 50 a 10 lidí; jejich funkce nebyla dědičná. Na vrcholu celé sociální a 
byrokratické pyramidy měl své místo panovník – Inka. Od mládí mu kněží vštěpovali, že je 
přímým potomkem Slunce a že vládne na zemi jako živý bůh. Inka měl absolutní moc a jeho 
postavení bylo natolik výlučné, že se směl oženit pouze s vlastní sestrou. Organizovanost byla 
výrazným rysem historického údobí říše Inků. Územní expanzi doprovázela důsledná  
akulturace podmaněného obyvatelstva, jemuž byl vnucen nejen jazyk dobyvatelů, ale i 
náboženství a zvyky. Tento systém byl v některých ohledech téměř dokonalý a incký stát v té 
době měl jako jediný na světě jasný sociální program: obecný lid v říši – hatunruna byl 
rozdělen do dvanácti věkových tříd. Poslední z nich, lidé starší šedesáti let, byli zproštěni 
jakékoli práce, lidé nad padesát let pracovali podstatně méně. Kdo nemohl pracovat vůbec – 
nemocní, vdovy, stejně jako již zmínění „důchodci“ –, dostával od státu veškeré zaopatření, 
zejména stravu a oděv. Paralela s  utopickým socialismem je nasnadě. Přísná společenská 
stratifikace se odrážela v rudimentárním školství, podobně jako u Aztéků. Pouze děti nobility 
směly navštěvovat jedinou školu v Cuzku. Během čtyřletého studia se žáci v prvním roce učili 
jednotnému státnímu jazyku kečua, v druhém roce studovali náboženství a rituály, v třetím se 
seznamovali s mnemotechnickou pomůckou  quipu, poslední rok byl věnován studiu historie, 
mravů, především však vedení záznamů s pomocí quipu. Justiční systém přihlížel k původu 
viníka: čím bylo jeho postavení nižší, tím byl vyšší trest. Spravedlnost byla vždy velmi přísná, 
často krutá. Velkým proviněním byla vražda, ovšem takřka na stejné úrovni byla i lenost. 
Rozsudky odsuzovaly, zvláště v případech recidivy, téměř vždy k smrti. Jedním ze základů 
hladkého fungování administrativního systému Inků byly dokonale udržované silnice. Hlavní 
z nich spojovaly Cuzco s pobřežím a s náhorní plošinou. Říční údolí a horské strže byly 
překlenuty visutými mosty o šířce dvou až tří metrů, upletenými ze silných vláken aloe. Po 
silnicích dopravovali zvláštní kurýři dnem i nocí zprávy, zaznamenané v quipu. V 
pravidelných intervalech byly u silnic vybudovány jakési poštovní stanice, kde čekali čerství 
běžci k plynulé výměně. Silnice také sloužily k rychlé přepravě vojenských oddílů i státních 
úředníků v nosítkách. Stejně jako Aztékové rovněž Inkové byli vynikajícími architekty, 
zmínili jsme již impozantní stavby pevností, dokonalé dálnice, opomenout však nelze ani 
paláce nobility. Megalitické stavby, dokonalé spojování kamenných bloků na sucho a 
tvarování kamenných monolitů jednoduchými nástroji představují vrchol kamenického umění. 
Nejlepší ukázky incké architektury se nacházejí na území Peru v Cuzcu (Coriancha, 
Sacsahuamán, Tambomachay), v údolí řeky Urubamby (Pisac, Ollantaytambo, Machu 
Picchu), ale také v Ekvádoru (Inga-Pirka) nebo Bolívii (Incallacta). Více než v sochařství 
vynikali obyvatelé And v keramice, která udivuje různorodostí tvarů i zdobného dekoru, 
stejně jako pečlivostí propracování. Podobnými charakteristikami vyniká i incké tkalcovství. 
Řemeslná výroba se soustřeďovala do měst, kam byli sváženi význační řemeslníci a umělci z 
celého rozlehlého území Tahuantinsuyu. V chrámech Cuzka a celé říše uctívali Inkové řadu 
bohů přísně hierarchicky seřazených. Nejvyšším z nich byl Con Ticsi Viracocha, stvořitel 
světa a ostatních bohů. Mezi těmi, které Viracocha stvořil, byl i bůh Tahuantinsuyu, k němuž 
se věřící bezprostředně obraceli – Inta („Zlaté Slunce“), legendární božský předek panující 
dynastie. Můžeme předpokládat, že ze jména tohoto zlatého boha je odvozen i název dynastie 
Inka. V pořadí důležitosti se za Intu řadil Illapa – bůh počasí, hromu a blesku. Lidé jej žádali 
zejména o déšť. Ženou Inty byla Mama Quilla – bohyně měsíce. A stejně byla uctívána 
Venuše a mnoho dalších hvězd a souhvězdí. 
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civilizace starověkého Egypta, označení civilizace rozvíjející se po tři tisíciletí na území, 
tvořeném pouze úzkým nilským údolím, sevřeném na východě horami Východní (Arabské) 
pouště a na západě rozlehlými písečnými pláněmi Západní (Libyjské) pouště, a širokou 
bažinatou nilskou deltou, ležící mezi dnešní Káhirou a Středozemním mořem. Tuto oblast 
s úrodnou černozemí staří Egypťané vždy považovali za svoji skutečnou a jedinou domovinu 
a výstižně ji také nazvali „Černou zemí“ (Kemet), na rozdíl od přilehlých nehostinných pouští 
„Červené země“ (Dešret). Svůj zvláštní přírodní ráz získal Egypt v době přibližně před 25 000 
lety, kdy došlo k dlouhodobým podnebním změnám v celé severovýchodní Africe a kdy se 
země napojila na srážkoodtokový systém mohutné sopečné Etiopské vysočiny. A právě díky 
zdejšímu jarnímu tání sněhu a prudkým dešťům se veletok Nil začal pravidelně vylévat ze 
svých břehů a po dobu čtyř měsíců v roce (od června do září) zaplavoval celé své údolí 
v Egyptě až po oblast delty. Obrovské přívaly vod s sebou rok co rok přinášely tmavé úrodné 
bláto a hlínu se zbytky organických látek, představujících kvalitní přírodní hnojivo, což vedlo 
k zavlažování a zúrodňování nilských břehů. A právě zde, v záplavové nížině nilského údolí, 
se začalo již v 7. tisíciletí př. n. l. rozvíjet zemědělství, vyznačující se především usedlým 
způsobem života, obděláváním půdy, pěstováním obilí, chovem dobytka a výrobou keramiky. 
To byl základ neobyčejně rychlého hospodářského a kulturního vzestupu staroegyptského 
státu. Bezprostřední vztah mezi řekou Nilem a egyptskou zemí dobře vystihl řecký historik 
Hérodotos, jenž před téměř 2 500 lety přiléhavě nazval Egypt „darem Nilu“. Každoroční 
nilské záplavy zasáhly zcela přirozeně do života a myšlení obyvatel Egypta a dá se říci, že 
také určily jejich pravidelný životní rytmus. Obyvatelé země byli především zemědělci, a byli 
tedy plně závislí na úrodě, dané výškou záplavy. Po opadnutí vody byla země obdělána a 
oseta, přičemž sklizeň musela být ukončena ještě před příchodem následující záplavy. Teprve 
z konce 3. tisíciletí př. n. l. pocházejí písemné zprávy o budování zavlažovacích zařízení, 
kanálů a stavidel, takže počátky umělého zavodňování v Egyptě klademe až do tohoto období. 
Jelikož starověcí obyvatelé Egypta byli tolik závislí na Nilu a jeho životodárné záplavě, není 
divu, že si tuto řeku zbožštili a hojně ji uctívali, právě tak jako slunce, nebe, zemi a přírodní 
síly. Nejstarší státní útvar na půdě Afriky nebyl založen jediným správním rozhodnutím, 
jedinou rozhodnou bitvou ani zásahem zvenčí. Vznik staroegyptského státu byl naopak 
výsledkem dlouhého, složitého společensko-hospodářského vývoje, jehož počátky sahají 
hluboko do pravěku a jenž vyvrcholil ve 4. tisíciletí př. n. l. Jih a sever země (Horní Egypt a 
Dolní Egypt) se tehdy od sebe lišily v mnoha směrech. Hlavní rozdíl spočíval v tom, že 
v hornatém Horním Egyptě převládala společnost lovců a kočovníků, zatímco v nížině a 
bažinách Dolního Egypta (delty) žili usedlí zemědělci. Podnět k vytvoření jednotného 
egyptského státu na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. vzešel z Horního Egypta, odkud se 
postupně také šířila moc místních vládců směrem na sever i na jih. Poslední hornoegyptský 
vládce Štír rozšířil svou moc až k dnešní Káhiře a jeho nástupci Narmer a Aha ovládli kolem 
roku 3100 př. n. l. již celou deltu. V době sjednocení Obou zemí bylo na rozhraní Horního 
Egypta a Dolního Egypta založeno nové sídelní město Bílé zdi (později Mennefer, řecky 
Memfis). Náboženské pojmenování Menneferu, jehož se začalo používat pro označení celé 
země na Nilu, potom znělo Hikuptah, „Palác ducha (boha stvořitele) Ptaha“, v pozdějším 
řeckém přepisu Aigyptos. Hned po sjednocení, kdy se už běžně používalo písmo a kalendář, 
byla země rozdělena do krajů (nomů). Jejich počet se postupně ustálil na 42, přičemž 22 krajů 
bylo v Horním Egyptě a 20 v Dolním Egyptě. V čele státu byl neomezený panovník – jediný 
žijící bůh na zemi, jenž byl pánem všech a všeho a i po smrti nadále vládl. Počátky 
hieroglyfického písma a dochovaných egyptských písemných pramenů sahají mnohem dále 
do minulosti, než se původně soudilo. Prokázaly to nedávné nálezy expedic káhirské pobočky 
Německého archeologického ústavu v královském pohřebišti v Abydu, kde se při výzkumu 
hrobky vládce Štíra podařilo objevit soubor téměř dvou set drobných slonovinových, 
kostěných a kamenných štítků, do nichž byly z jedné strany vyryty rozličné značky 
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představující například počítací čárky, lidské postavy, části lidského těla, zvířata, ptáky, 
rostliny, různé stavby a lodě. Štítky byly vždy opatřeny malým kulatým otvorem, aby mohly 
být připevněny provázkem k vybraným součástem vládcovy pohřební výbavy – k pruhům 
látky, nádobám s olejem či dřevěným skříňkám s různým obsahem. Použité značky 
prokazatelně mají fonetickou hodnotu a také je lze číst jako skutečné hieroglyfy. Zatímco 
číslovky na štítcích vyznačují počty příslušných položek, nápisy (v takzvané nejstarší 
egyptštině) uvádějí místa jejich původu. Pozoruhodné je to, že se zde objevují i názvy měst 
ležících ve vzdálené nilské deltě (například Búbastis nebo Bútó), což znamená, že daně a 
tributy byly z Dolního Egypta dodávány hornoegyptskému vládci do Abydu již v době okolo 
roku 3300 př. n. l. Do této doby se zároveň posunuje znalost písma dávných Egypťanů – 
s tím, že jeho počátky mohou přirozeně sahat ještě dále do minulosti. Tyto nálezy také 
prokazují hlavní důvod a předpoklad vzniku hieroglyfického písma – potřebu vládcovy 
administrativy zaznamenat důležité údaje hospodářského rázu. K tomu záhy přistoupila i 
potřeba navždy zachytit významné historické události a nutnost zapsat závažné texty týkající 
se kultu bohů a zádušního kultu zemřelých. Neochvějná víra v trvalý posmrtný život, 
podobající se životu na zemi, která vždy byla základem egyptských náboženských představ, 
vznikla v Egyptě dávno v předdynastických dobách. Předpokladem věčného a dokonalého 
života na onom světě byl především řádný a bezúhonný život dotyčného může nebo ženy na 
zemi a zdárné absolvování obávaného Usirova posledního soudu, při němž byly pečlivě 
posuzovány všechny pozemské skutky zemřelého. Když před 2500 lety označil „otec 
dějepisu“ Hérodotos Egypťany za nejzbožnější lidi starověku, měl tím na mysli, jak 
náboženství v Egyptě hluboko proniklo do lidského myšlení a jak se promítlo do veškeré 
lidské činnosti. Po celé zemi se stavěly chrámy, svatyně a kaple, kde se denně uctívala 
božstva a kam se jim přinášely bohaté obětiny jídel, nápojů, látek, olejů, kadidla a mastí. Po 
skončení Archaické doby (1.–2. dynastie: 3000–2700 př. n. l.) začalo v Egyptě období Staré 
říše (3.–6. dynastie: 2700–2180 př. n. l.), označované jako epocha stavitelů pyramid. Bylo to 
první období skutečné politické stability, hospodářské prosperity a rozkvětu řemesel a umění. 
Již ve Staré říši byl ve společnosti pevně zakotven princip  maat – ideál mravního řádu. Tento 
dokonalý princip, jenž vznikl v okamžiku stvoření světa, zaručoval například pohyb 
souhvězdí, střídání tří ročních období (záplavy, pučení a žní), pravidelně se opakující 
životodárnou nilskou záplavu, život rostlin a zvířat, zrození a smrt. Na základě tohoto božího 
řádu se odvíjel celý lidský život, vytvářely se vztahy mezi mužem a ženou, existovaly 
společenské rozdíly mezi lidmi nebo se navzájem lišili příslušníci jednotlivých národů barvou 
pleti a jazykem, ale též vládl panovník, byla uctívána božstva v chrámech, vytvořila se 
hierarchie úředníků a kněží, byla dána platnost a nutnost dodržování zákonů, stanovila se výše 
daní a ustálila se pravidla chování. Lze tedy říci, že pojem maat zahrnuje naše pojmy „řád, 
pořádek, pravda, spravedlnost, dobro, zákonnost, morálka“. V žádném egyptském textu se 
nedochovala definice pojmu maat. Nicméně Egypťané zřejmě přesně věděli, co to slovo 
znamená, a byli přesvědčeni, že se člověk může naučit zásady tohoto morálního kodexu, že je 
schopen osvojit si je a poté je uplatňovat ve své každodenní činnosti a v chování. Měla mu 
přitom pomáhat naučení – knihy obsahující rady do života. Tento literární útvar byl v Egyptě 
velice oblíbený a Egypťané se mu horlivě a nepřetržitě věnovali po celá tři tisíciletí existence 
svého státu. Pochopením a dodržováním takové sbírky moudrých rad se člověk stal 
„rozvážným, vyrovnaným a klidným“. Každý Egypťan se měl snažit po celý život „kráčet po 
boží cestě“, což znamenalo řádně se chovat a dodržovat maat, aby se mohl po smrti bez obav 
podrobit poslednímu soudu v síni Obou pravd před samotným vládcem onoho světa Usirem. 
Princip maat naplňoval například tím, že vzorně vykonával své povolání, nezneužíval svého 
postavení, byl neustále a ze všech okolností věrný panovníkovi – bohu žijícímu na zemi, 
přinášel bohům stanovené obětiny, vydatně pomáhal slabým a chudým, miloval svoji 
manželku a svědomitě se staral o rodinu. Toto všechno je také obsaženo v životopisných 
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nápisech, které si dávali tesat do stěn svých hrobek hodnostáři, úředníci a kněží. Nicméně i 
pětisetleté období Staré říše dospělo ke svému konci, když se během vlády panovníka 6. 
dynastie Pepiho II. prohlubovala neutěšená hospodářská situace, rozpadla se jednotná státní 
správa a upadala zemědělská výroba. Na úkor panovníka získali moc správci jednotlivých 
krajů, kteří si počínali zcela samostatně. Následující První přechodnou dobu (7.–11. dynastie: 
2180–1994 př. n. l.) potom charakterizuje bezvládí v zemi, kdy docházelo k útokům na Egypt 
zvenčí, obsazování východní delty asijskými kočovníky a k hladovým bouřím. Politickou a 
hospodářskou krizi ještě umocnily zhoršující se klimatické poměry (ubývání srážek, celkové 
oteplování, nízká nilská záplava a sucho). Závěr První přechodné doby byl ve znamení boje 
za znovusjednocení Egypta, který vedli vládci jihoegyptského Vesetu. Jim se nakonec 
podařilo opět sjednotit Horní a Dolní Egypt a vytvořit předpoklady k vybudování jednotné 
státní moci a správy. Znovusjednotitelem země byl Mentuhotep (II.) Nebhepetre, jehož lze 
považovat za skutečného zakladatele následujícího období prosperity Střední říše. Sídelním 
městem silného centralizovaného státu Střední říše (12. dynastie: 1994–1797 př. n. l.) se stal 
Ictavej poblíž dnešního Lištu. V této oblasti se také nacházejí královské cihlové pyramidy 
(obložené vápencem) s přilehlými pohřebišti členů královské rodiny a úřednictva. Hlavním 
zemědělským územím byl Fajjúm, kam přiváděl vodu z Nilu Velký kanál (dnešní Bahr Júsuf) 
a kde vládci Střední říše vybudovali četné hráze a důmyslný systém zavodňovacích kanálů. 
Podařilo se získat velkou plochu nové úrodné půdy a oblast se zalidnila. Tomu odpovídala i 
enormní výše zemědělské produkce s obrovskými přebytky nejen zde, ale doslova po celé 
zemi, kde se uplatňoval podobný efektivní systém. Tehdy byl celý Egypt pod přísnou a 
účinnou centrální kontrolou. Trvale byla zvýhodněna střední vrstva obyvatelstva (úředníci, 
řemeslníci, obchodníci a větší zemědělci), což vedlo k nebývalému rozvoji řemesel a umění. 
Hranice země byly zabezpečeny díky systémům pohraničních pevností a Egypt měl pevně 
pod kontrolou i sousední území s důležitými nerostnými zdroji na východě a jihu (měď, 
zlato). Rozsáhlá byla stavební činnost (královské pyramidové komplexy, chrámy a kaple 
bohů), kvetl mezinárodní obchod a nastal i „zlatý věk“ egyptské literatury (Povídka o 
Sinuhetovi, naučení a hymny). Střední říše skončila vládou Amenemheta IV. a panováním 
jeho manželky Sebekneferu, která jako první žena v egyptských dějinách používala plnou 
královskou titulaturu. Po smrti královny Sebekneferu nastala podle současného 
chronologického řazení Druhá přechodná doba (13.–17. dynastie: 1797–1543 př. n. l.), kdy se 
v rychlém sledu střídali málo známí panovníci. Byla oslabena moc státu a z východu 
pronikaly do nilské delty kočovné kmeny. V 1. polovině 17. století př. n. l. se proud Asijců 
ještě zvýšil. Šlo o tzv. Hyksóse – příslušníky západosemitských kmenů, kteří s pomocí 
účinných bronzových zbraní a vyspělejšího válečnictví ovládli syrské a palestinské kmeny a 
posléze obsadili nilskou deltu, v níž se okolo roku 1643 př. n. l. zmocnili vlády. Jejich 
sídelním městem byl Avaris (dnešní Tell ed-Dabaa v severovýchodní deltě). Protihyksóský 
odpor organizovali hornoegyptští vládci Vesetu, jimž se nakonec podařilo po dlouhých bojích 
zvítězit a předznamenat počátek třetího vrcholného rozmachu egyptského státu. Tímto 
následujícím obdobím byla Nová říše (18.–20. dynastie: 1543–1080 př. n. l.), kdy se na 
faraonském trůnu vystřídali všichni slavní Amenhotepové, Thutmosové a Ramessovci. 
Nejvyšším oficiálním božstvem v zemi byl Amon, jemuž se připisoval hlavní podíl na 
vítězství nad Hyksósy. Jeho pozemským sídlem byl chrám v dnešním Karnaku – největší 
dochovaný stavební chrámový komplex starověku. Zjednodušeně se dá říci, že všem velkým 
panovníkům, slavným stavitelům a válečníkům Nové říše se vymykají postavy cílevědomé a 
mírumilovné vládkyně Hatšepsuty a náboženského reformátora Amenhotepa IV. (Achnatona), 
jenž se prohlásil za syna slunečního boha Atona a zvěstovatele jeho vůle. Své upřímné 
vyznání „jedinému bohu“, jehož paprsky byly určené všem živým bytostem bez rozdílu ve 
všech zemích, sám literárně zpracoval v podobě jedinečného Chvalozpěvu na Slunce. To ale 
nijak nesnižuje například zásluhy Ramesse II., který dokázal uzavřít (nejstarší dochovanou) 
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mírovou smlouvu s chetitským králem Chattušilišem III. o „krásném míru a bratrství až 
navěky“ mezi dvěma tehdejšími „supervelmocemi“. A nutno říci, že tato smlouva, která 
ostatně nebyla nikdy porušena, přinesla oběma mocnostem starověkého světa neobyčejný 
rozkvět a blahobyt. Avšak i tato epocha slavných budovatelů chrámů, skalních hrobek a 
pevností, a velkých dobyvatelů, kdy Egypt dosáhl svého největšího územního rozsahu od 
Eufratu až po Dolní Núbii, skončila vládou posledních Ramessovců. Tehdy se zhoršila 
hospodářská situace, vzrostla korupce, poklesla moc panovníků na úkor Amonova kněžstva, 
docházelo ke sporům o trůn a Egypt pozbyl opěrné body v jižní Palestině a Núbii. Za 
Ramesse XI. vypukl v zemi hladomor a občanská válka a došlo k rozdělení Egypta na Deltu a 
Horní Egypt. Hlavním rysem následující Třetí přechodné doby (21.–24. dynastie: 1078–715 
př. n. l.) byla roztříštěnost Egypta na samostatné územní celky, ovládané místními vládci ve 
východní a západní části nilské delty a v Horním Egyptě. Na severu země se jednalo o 
městské státy spravované vojenskými veliteli, zatímco na jihu ve Vesetu existoval teokratický 
stát, jehož formální hlavou byla žena z „královské“ rodiny mající označení božské manželky 
boha Amona. V Pozdní době (25.–31. dynastie: 715–332 př. n. l.) vyniká vláda panovníků 26. 
dynastie (663–525 př. n. l.), která se označuje jako „sajská renesance“. Název pochází ze 
sídelního města těchto králů: Sajs (dnešní Sá el-Hagar) v západní nilské deltě. Typickým se 
tehdy stalo hledání vzorů v dávné egyptské minulosti a vědomá archaizace, která se 
uplatňovala zvláště v organizaci státní správy a vojska, v náboženství, umění, jazyku a 
literatuře. Posledním velkým panovníkem 26. dynastie byl Ahmose II. (řecky Amasis), který 
se snažil uzavřít spojenectví s řeckými státy a zajistit obranu Egypta před vážným 
nebezpečím, které na východě představovala narůstající moc perské říše. Perské hrozbě se 
však Egypt neubránil. Vojsko Ahmosova syna a nástupce Psammteka III. bylo v roce 525 př. 
n. l. poraženo Peršany vedenými králem Kambýsem v bitvě u Pelusia (dnešní Tell el-Faramá 
na severozápadním pobřeží Sinaje). Po krátkém obléhání padl Mennefer a celý Egypt se 
rychle ocitl pod perskou nadvládou, která trvala až do roku 404 př. n. l., kdy byla na pouhých 
šedesát let obnovena egyptská samostatnost (28.–30. dynastie). Když v roce 343 př. n. l. 
obsadili Peršané Egypt podruhé, začalo několikaleté období neustálých bojů, ničení a plenění. 
Není proto divu, že v roce 332 př. n. l. Egypťané vítali Alexandra Makedonského jako 
osvoboditele země od perské poroby. Tímto rokem ovšem začínají docela jiné kapitoly dějin 
země na Nilu, totiž dějiny psané starověkým Řeckem (332–30 př. n. l.) a Římem (30 př. n. l.–
395 n. l.). 
civilizace starověkého Předního východu, označení civilizací rozvíjejících se na Předním 
východě, jež patří z historického hlediska mezi nejstarší a nejvýznamnější civilizace naší 
planety, s velkým kulturním vlivem na okolní oblasti včetně výrazného ovlivnění kořenů  
antických civilizací. Krajinný reliéf Předního východu byl dotvořen poměrně pozdě, až v 
průběhu mladších čtvrtohor (holocénu), a je značně různorodý. Ze severozápadu a severu jej 
ohraničují pásy hor, na západě tvoří přirozený okraj východní pobřeží Středozemního moře, 
zatímco na jihu jsou hranice nejasné, neboť kulturní krajina zde přechází v suchou step a 
místy i v poušť. Celé území leží v subtropickém klimatickém pásmu se značnými výkyvy 
počasí. Složitě jím též prochází izohyeta (roční srážková křivka) 200–250 mm, podmiňující 
nejen výskyt planě rostoucích a později domestikovaných kulturních plodin (obilniny, 
luštěniny), ale i jejich pěstování a případnou závislost na umělém zavlažování. Rok se dělí v 
podstatě na období sucha a tepla a chladna a vlhka, četné jsou uzavřené biotopy, které 
podmiňovaly dobu i intenzitu osídlení člověkem. Od střední doby kamenné (mezolitu) tvořil 
Přední východ jádro takzvaného Úrodného půlměsíce, kde lidé začali na severních a 
severozápadních náhorních plošinách (Zagros, Kurdistán a jinde) sbírat a následně (v neolitu) 
pěstovat obilniny. K domestikaci užitkových zvířat došlo později v Levantě, ve stepích pod 
Malou Asií. Ovlivňování přírodního procesu člověkem vedlo k vzniku zemědělství a 
dobytkářství, jež tehdejší „lidstvo“ odpoutalo od bezprostřední závislosti na přírodě. Obě 
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základní činnosti zajišťující obživu měly dalekosáhlé demografické důsledky. Již v pravěku 
zde vznikala první stálá sídliště, která postupně získávala podobu vesnic. Na příhodných 
místech (například v palestinském Jerichu již od konce 9. tisíciletí př. n. l.) vesnice bohatly a 
měnily se na sídliště městského typu. Člověk se prací také „emancipoval“, prudce se urychlilo 
tempo rozvoje myšlení, došlo k zmnožení a uplatňování nových objevů a vynálezů a časem se 
pozvolna měnil i charakter společnosti. Starý Přední východ na sklonku pravěku a na úsvitu 
dějin tvořilo několik samostatných oblastí, kde vznikly svérázné kultury a civilizace. Jedna z 
nejstarších se počala rozvíjet v Mezopotámii, v rozsáhlé kotlině a v povodí mezi řekami 
Eufrat a Tigris. Zde vznikala od 4. tisíciletí př. n. l. první města s hradbami a později i se 
správními středisky – paláci a chrámy. Obyvatelé měst se setkali s novými problémy. 
Dostávali se často do konfliktů se svými sousedy: o právo na vodu, o vstup na cizí pozemek, o 
novou půdu … Přitom v nejúrodnějších oblastech, v záplavových údolích Eufratu a Tigridu, 
mohli v zemědělství dosáhnout trvalých úspěchů jen stavbou a udržováním hrází a kanálů, 
což vyžadovalo práci a úsilí mnoha lidí. Také museli vést a rozvíjet čilý obchod. Takové 
problémy už nemohli vyřešit bez specializace a bez vyspělé správy. Dříve, v období vesnické 
pospolitosti, dělali bezmála všichni všechno: společně pracovali na polích a společně se 
účastnili většiny rozhodnutí. Teď se museli zabývat spoustou různých činností, bylo zapotřebí 
mnoha výrobků určitého druhu, které se pak směňovaly. Vznikla řemesla („a ševci se začali 
držet svých kopyt“). Poznatky v jednotlivých oborech činnosti se množily a prohlubovaly, 
stejně jako v životních situacích. Mezopotamská města ovládali a spravovali především 
chrámoví kněží. Vlastnili spoustu pozemků a zaměstnávali zemědělce, hrnčíře, šperkaře … 
Brali od nich jejich výrobky a rozdělovali je ostatním. Hlavní kněží řídili veškerou činnost a 
ponechávali si velký podíl z výroby. Vynalezli písmo, aby mohli lépe vést správu chrámového 
hospodářství. Nejprve psali účty, pak teprve modlitby, básně, legendy … Tato proměna bývá 
připisována příchodu lidu, který jsme podle titulatury v historických nápisech mnohem 
mladších akkadských a babylónských králů nazvali Sumery. Původ Sumerů je nejasný a 
stejně nejasné zůstává i zařazení jejich jazyka. Největším civilizačním darem, který nám 
Sumerové odkázali, bylo písmo. Nejstarší texty na hliněných tabulkách byly objeveny na jihu 
Mezopotámie v městě Uruku a pocházejí z konce 4. tisíciletí př. n. l. Sumerové dospěli od 
piktografického písma až k písmu částečně fonetickému, přičemž původní obrázky změnili v 
řetězce klínů. Sumerský Uruk se jako Erech objevuje i v textu Starého zákona a jistě to není 
náhoda. Jiným slavným sumerským městem je Ur (sumersky; akkadsky Uri[m]), který patří 
k nejvýznamnějším lokalitám pro poznání prehistorie a historie Mezopotámie i základů 
civilizace. Ur byl osídlen od doby obejdské kultury v 5. tisíciletí př. n. l. až po 4. století př. n. 
l.; jak dokládá zejména takzvané královské pohřebiště (bohatě vybavené milodary), význam 
města zřejmě kulminoval na počátku III. raně dynastického období ve 26.–25. století př. n. l. 
Urské pohřebiště vydalo mnohá svědectví o pozemském životě Sumerů, o vysoké kulturní 
vyspělosti dvorského prostředí i o významném postavení některých žen. U zrodu písma 
v Mezopotámii však stáli nepochybně i Semité. Jména jejich písařů objevující se na jinak 
„sumerských“ archaických hliněných tabulkách a také jména vládců, kteří podle pořízených 
seznamů panovali „před potopou světa“, rozhodně nebyla sumerská. Dějiny sumerských 
městských států skončily ve 24. století př. n. l. vytvořením akkadské říše, založené králem 
Sargonem. Legendu o tom, že Sargon byl sice milovaným, ale nepřípustným nemluvnětem, 
dostal o tisíc let později do vínku i biblický Mojžíš. Jedno nemluvně položili do košíku na 
Eufratu a druhé na egyptském Nilu. Na konci 3. tisíciletí př. n. l. dochází za 3. dynastie urské 
ještě jednou k obnovení sumerské samostatnosti. Tehdy byly také pravděpodobně vytvořeny 
první písemné záznamy starých sumerských mýtů, které se tradovaly po celá staletí. Dějiny 
Předního východu řídily po celé 2. tisíciletí př. n. l. původně nomádské amorejské kmeny. 
Jejich státotvornost prokázala v Mezopotámii existence starobabylónské říše. Do hry však 
vstupují i další etnické skupiny – Chetité z Malé Asie, tajemní Kassité a později též Izraelité a 
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Aramejci. O slovo se hlásí také Asyřané a město Babylón mnohokrát ztrácí svou suverenitu. 
Ve východním Středomoří se usadili Foiničané, zdatní řemeslníci, stavitelé, mořeplavci a 
obchodníci, kteří se postarali o rozšíření čistě fonetického (slabičného) písma (první abeceda), 
jež se vyvinulo v druhé polovině 2. tisíciletí př. n. l. u západních Semitů; posléze  Řekové 
přetvořili písmo převzaté už v 9. až 8. století př. n. l. od Foiničanů v písmo důsledně hláskové 
(vytvořením samostatných znaků pro samohlásky); o století či dvě století později převzali 
písmo od Řeků  Etruskové a od nich zřejmě  Římané, čímž vzniklo nejrozšířenější evropské 
písmo – latinka. Úrodné pásy v syrsko-palestinské oblasti si rozdělily mezi sebou semitské 
kmeny, utvářejíce někde lokální knížectví. Přibližně od 13. století př. n. l. zkomplikovaly 
situaci ve východním Středomoří takzvané Mořské národy, které sem pronikly z Egejské 
oblasti, pravděpodobně po dlouhém putování suchými kraji Přikaspí a Černomoří. Některé z 
nich byly snad i Indoevropany, stejně jako Chetité. Starý Přední východ se tak stal „kotlem 
národů, kultur a civilizací“, v němž se v míru i za války svářely nejrůznější vzájemné vlivy. 
Tento fakt potvrzuje v příhodné zkratce i vyprávění o praotcích ve starozákonní knize 
Genesis. Jak známo, Terachův syn Abram vyšel z Kaldejského Uru. Toto místo nemuselo být 
zrovna slavným sumerským městem Ur, ale leželo jistě v Mezopotámii. Abram, který žil 
pravděpodobně v 18. století př. n. l., mohl tedy poznat doznívající ozvěny sumerské kultury 
a znal Babylónii. Jeho putování podél Eufratu a přes Charrán vedlo do Kanaánu (východního 
Středomoří) a skončilo v Egyptě. Potom se Abram vrací přes Palestinu a nepřímo se účastní 
válek mezi Babylónií a Elamem (Persií). Teprve když uviděl skoro celý tehdejší kulturní svět 
Úrodného půlměsíce a utvrdil se ve víře v jediného  Boha, došlo k uzavření smlouvy s 
Hospodinem. Patriarcha na konci svého života (teď již jako Abraham) kupuje od Chetitů 
Makpelskou jeskyni, aby měl hrob pro zemřelou Sáru i pro sebe. Tak je dokončena jeho 
dlouhá a podivuhodná cesta k nové víře, která by nikdy nevznikla bez překonání 
mnohobožství a bez poznání tradic hlavních starověkých kultur Předního východu. 
cizinec, osoba bez státního občanství daného státu. Podle  cizineckého zákona se cizincem 
rozumí  fyzická osoba, která není státním občanem České republiky včetně občana  Evropské 
unie. 
cizinecký zákon, právní norma upravující podmínky vstupu a pobytu  cizince na území České 
republiky včetně jeho vycestování z území a vymezuje působnost Policie České republiky, 
Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy – zákon č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
(cizinecký zákon). 
 
Č 
Česká katolická charita, institucionální součást římskokatolické církve; pomáhá bližním 
v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k  rase, národnosti či  náboženství. 
Česká rada humanitárních organizací, organizace vzniknuvší v roce1990 pod původním 
názvem Československá rada pro humanitární spolupráci – jako společenství, jehož cílem 
bylo zmírnit lidské utrpení realizací nejrůznějších humanitárních projektů v duchu 
humanitních ideálů, na jejichž základě vznikla Československá republika. V průběhu dalších 
patnácti let se postupně přetvořila v koalici nestátních poskytovatelů sociálních a zdravotně 
sociálních služeb sociálně znevýhodněným skupinám osob. K této myšlence se dosud 
přihlásilo více než 200 členských organizací –  občanských sdružení, církevních právnických 
osob a  obecně prospěšných společností. Ve všech čtrnácti krajích České republiky působí 
Krajské rady humanitárních organizací jako regionální orgány Rady. Jejich hlavním posláním 
je spolupráce s orgány a úřady krajů při poskytování sociálních služeb. Pro své členské 
organizace Rada zajišťuje informační servis. Z výnosů svého jmění rovněž finančně 
podporuje jejich humanitární projekty. Kontakt: www.crho.org. 
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čínská civilizace, označení  kultury a  civilizace na rozlehlém území východní Asie, relativně 
izolovaném mořem, horami a pouštěmi, kde se již „od nepaměti“ vytvářelo úzké historické, 
sociální a kulturní společenství nejrůznějších etnik. Patří mezi oblasti prvotního formování 
současného člověka a nejstarší centra světové civilizace s nepřerušeným vývojem až do 
současné doby a s velkým civilizačním vlivem nejen na Dálném východě. První lidé se na 
území Číny, v okolí dnešního města Lan-tchienu u Si-anu, objevili již před 900 000 lety ve 
starší době kamenné (paleolitu). Nevznikli však na půdě Číny, přišli postupně ze západu a 
jihozápadu ve stadiu Homo erectus, jeho starší vývojová stadia Australopithecus a Homo 
habilis proběhla totiž v jediné světové kolébce vzniku člověka – v jižní a východní Africe. 
Nicméně v Číně se pak vytvořilo významné hominizační středisko a během paleolitu (900 000 
až 10 000 let př. n. l.) nastal relativně samostatný vývoj od stadia Homo erectus až k Homo 
sapiens. Došlo k objevu a rozvíjení základních kulturních vymožeností: obydlí, oděvu z kůže, 
ohně, nástrojů ze dřeva, kostí a štípaného kamene, malířského a sochařského umění; obživa 
byla založena na lovu zvěře a sběru rostlin. Obdobný životní styl pokračoval i v následující 
střední době kamenné (mezolitu), 10 000 až 6 000 let př. n. l., přičemž lidé prohloubili své 
poznatky o dění v přírodě, zvláště v rostlinné říši. V mladší době kamenné – neolitu (8./6. až 
3. tisíciletí př. n. l.) – obyvatelé sprašových vysočin kolem středního a horního toku Žluté 
řeky dospěli k objevu zemědělství a chovu zvířat a rozvíjeli nové vynálezy, které souvisely 
s usedlým způsobem života: stavbu pevných domů a stálých vesnic, výrobu efektivnějších 
nástrojů broušením a vrtáním kamene, hrnčířství, tkalcovství aj. Čína tak patří k několika 
světovým oblastem původního vzniku zemědělství. Podél středního a horního toku Žluté řeky 
na čínském severozápadě žili v 5. až 4. tisíciletí př. n. l. lidé kultury Jang-šao. Na polích 
získávaných žďářením a obdělávaných ručním způsobem pěstovali proso, čínské zelí a 
moruše, chovali prasata, možná i krávy, ovce, kozy a koně a vytvářeli krásnou malovanou 
keramiku. Podobně žili v severní Číně příslušníci poněkud mladší kultury Ma-ťia-jao. Nové 
archeologické nálezy z posledních let ukazují, že neolitický způsob života se rozvíjel i 
v jiných oblastech Číny, snad dokonce i v údobích předcházejících dosud nejlépe 
prozkoumané jangšaoské kultuře. V jihočínských provinciích Fu-ťien, Kuang-si, Kuang-tung, 
Kuej-čou a Ťiang-si žili lidé neolitickým způsobem života v době 8000–7000 let př. n. l. 
(později zde na středním toku Dlouhé řeky – Čchang-ťiangu – rozkvétala čchüťialingská 
kultura, z jejíhož prostředí pocházejí doklady pěstování falických kultů), v severovýchodních 
provinciích kolem řeky Liao zemědělci singlungwaské kultury (6500–5000 př. n. l.) a 
sinleaské kultury (5000–3000 př. n. l.) pěstovali rýži; další neolitické lokality z období 6500–
4900 př. n. l. byly objeveny ve střední a severní Číně (v provinciích Che-nan, Che-pej a Šan-
si – pchejlikangská kultura a cch’šanská kultura) i podél pobřeží. (V souvislosti s časným 
datováním některých nově objevených neolitických kultur je třeba poznamenat, že jeho 
relevantnost je stále ještě předmětem odborné diskuse a expertiz, zatímco časové ukotvení 
dlouhodobě zkoumané jangšaoské kultury je nezpochybnitelné.) Zdá se, že nejdynamičtější 
vývoj pokračoval v povodí Žluté řeky. Na jejím dolním toku vznikla koncem 4. tisíciletí př. n. 
l., patrně pod částečným vlivem jangšaoské kultury, kultura lungšanská. Lidé lungšanské 
kultury se úspěšně rozvíjeli a postupně se rozšířili do severovýchodní, střední a jižní Číny. Na 
starém sídelním území docházelo k přelidnění, a proto byli nuceni sestoupit do obávaného, 
často zaplavovaného údolí Žluté řeky, bažinatou zemi odvodnit a založit nová pole. To byly 
rozsáhlé a složité práce, které mohly zvládnout pouze velké a dobře spravované pospolitosti – 
tak se vytvářely podmínky pro vznik prvních států. Tvůrci obou neolitických kultur, 
moderními historiky někdy nazývaní Prótočíňané (Prvotní Číňané, Předčíňané), byli zřejmě 
předky dnešních Číňanů. Někteří vědci předpokládají, že tvůrci lungšanské kultury pocházeli 
z kmenů, které jsou ve starých čínských pramenech známy pod názvem Sia. Celé 3. tisíciletí 
př. n. l. lze označit jako dobu protohistorickou, neboť je zčásti osvětlena písemnými prameny, 
i když až z mladších dob. V rámci lungšanské kultury vzrůstal počet obyvatel (rozsáhlá 
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sídliště) a vznikala sociální nerovnost (značné rozdíly v úpravě hrobů a bohatství milodarů). 
Pro pozdější staročínskou historiografii je to doba legendárně dokonalých vládců a tvůrců 
zásadních civilizačních hodnot a vymožeností. Období vlády těchto panovníků, a dokonce i 
sama jejich existence jsou možná jen spekulacemi starověkých historiků, avšak společenské 
dění a kulturní činy s nimi spojované jsou realitou ověřenou archeologickými prameny. – Za 
kolébku svébytné čínské městské civilizace je označován střední a dolní tok Žluté řeky s 
prvními státními útvary na čínském území. Toto společenství, vznikající převážně násilným 
podmaňováním i přirozeným asimilováním rodů, kmenů a etnických skupin, bylo již od 3. 
století př. n. l. postupně organizováno v jednotný centralizovaný státní útvar, který se v chodu 
dějin tu rozpadal, tu opět znovu sjednocoval, který však dokázal vtisknout celé oblasti určitou 
jednotu hmotné a duchovní civilizace a kultury. Úloha jednotícího a určujícího elementu v 
tomto dlouhodobém procesu připadla lidu Chan (vlastním Číňanům), a to i přesto, že 
nejednou v dějinách měly vládu nad tímto prostorem ve svých rukou národy a dynastické 
rody nechanské (nečínské), jako kupříkladu rozmanité prototurkické a prototibetské národy za 
dob rozdělení Číny za tzv. Jižních a Severních dynastií (420–589), tunguzští Kitani (Liao, 
907–1125) a Džürdženi (Ťin, 1114–1234) za doby Sung (10.–13. století), Mongolové za 
dynastie Jüan (1271–1368) a Mandžuové za dynastie Čching (1644–1911). Asimilační 
schopnost Chanů, zpravidla převyšujících civilizační úroveň svých podmanitelů, byla však 
taková, že cizí vládnoucí rody i s celou aparaturou jejich vojenské a administrativní moci 
Chanům vždy dříve či později podléhaly a přejímaly společenské a ideové soustavy vytvořené 
Chany. Chanské obyvatelstvo v důsledku militaristických výbojů a kolonizování dobytých 
území ovšem také pronikalo do míst původně osídlených jinými plemeny, mísilo se s nimi a 
souvislými pruhy svého osídlení narušovalo kompaktní sídliště nechanských etnických celků. 
Přitom nepochybně docházelo k vzájemnému přejímání řady zvyků, praktik a idejí 
vytvořených na obou stranách. Soužití různých etnik chanské kulturní oblasti se tedy vyvíjelo 
po staletí a se střídavými šancemi a situace vytvořená tímto složitým historickým procesem – 
Pax Sinica – vedla ve svých konečných důsledcích k tomu, že z Číny se během staletí stal 
typický mnohonárodní, respektive mnohonárodnostní stát, že její obyvatelstvo představuje 
dnes velmi pestrou mozaiku, pokud jde o jeho antropologickou charakteristiku, etnické 
složení, sociální strukturu a jazykové, kulturní, náboženské a jiné zvláštnosti. Jako 
mnohonárodní stát v jeho nynějších hranicích se Čína zkonstituovala teprve ke konci 18. 
století, a to jednak v důsledku postupné absorpce někdejších státních útvarů Čuangů, 
Mongolů, Tibeťanů, Ujgurů a dalších, jednak jako výsledek dobyvatelských válek 
čchingských císařů. Nechanské obyvatelstvo bylo v průběhu těchto akcí vystaveno buďto 
úplné likvidaci, nebo násilné kolonizaci a postupné dobrovolné či nedobrovolné asimilaci, tj. 
sinizaci čínskými dobyvateli. Takto získaná nová území bývala osídlována přistěhovalci z 
čínského vnitrozemí, kteří se na nově získaných teritoriích poměrně rychle zabydleli a záhy 
také zmocnili klíčových pozic v místní administrativě, obchodu atd. a kteří pokračování své 
přítomnosti na těchto územích zabezpečovali praktikováním smíšených sňatků. Kdykoli se 
dnes v Číně hovoří o jejích národech a národnostech, vždy se o každém či každé z nich – ať 
jakkoli početně velkém či malém – mluví jako o min-cu, respektive -cu, „lid, národ, 
národnost“ (druhého tvaru se užívá ve složeninách doplněných o čínské označení dotyčného 
etnika, kupříkladu Chan-cu, „chanský národ, Chanové“, Cang-cu, „tibetský národ, Tibeťané“, 
Meng-ku-cu, „mongolský národ, Mongolové“ apod. Jediný rozdíl v označení obyvatelstva 
Čínské lidové republiky (ČLR) je v tom, že první jsou nazýváni „národ Chan, Chanové“ 
(Chan-cu), kdežto ostatní jsou jako celek označováni hromadným, nevědeckým termínem, či 
spíše opisem, „málo četné národy“ – šao-šu min-cu. – Utváření čínské státnosti je spjato s 
legendární dynastii Sia a polohistorickou dynastií Šang/Jin, poté nastoupila již plně historická 
dynastie Čou (Západní, 11. století–771 př. n. l.; Východní, 770–249 př. n. l.), pro niž byl 
příznačný nebývalý myšlenkový kvas ( taoismus,  konfucianismus,  legismus). Při utváření 
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čínské státnosti měly rozhodující vliv starověký sjednotitelský stát Čchin (221–206 př. n. l.) a 
zejména po něm následující dynastie Chan (206 př. n. l.–220 n. l.). Chanové (Západní či 
Dřívější, 206 př. n. l.–8. n. l. i Východní či Pozdější, 25–220) téměř na půl tisíciletí vytvořili z 
Číny pevný politický, ekonomický a kulturní celek, který se vyvinul v regionální 
východoasijskou velmoc. Za Chanů byl navázán styk se „Západními zeměmi“ (Čang Čchien), 
provozován s nimi obchod po tzv. „hedvábné cestě“, v roce 134 př. n. l. byl zaveden systém 
státních zkoušek (zrušený až v roce 1904), do země pronikl  buddhismus, byl vynalezen papír 
(Cchaj Lun) atd. V těch dobách vytvořené tradice se staly základem čínských národních 
tradic, jež zemi ovlivňovaly prakticky až do 20. století. Rozpad impéria Chan byl vystřídán 
obdobím čtyřsetletého rozdrobení země – období Tří říší (220–280), dynastie Ťin (265–420), 
období Jižních a Severních dynastií (420–589) – než byla země znovu sjednocena v období 
Suej (581–618). Po něm pak následovaly éry velkého všestranného rozmachu za domácích 
dynastických rodů Tchang (618–907), Sung (960–1279) a Ming (1368–1644). V téže době 
ovšem byla země či aspoň některé její části nejednou i dlouhodobě ovládnuty nomádskými 
kmeny Kitanů (dynastie Liao, 907–1125), Džürčenů (dynastie Ťin, 1115–1234), Mongolů 
(dynastie Jüan, 1271–1368) a v poslední fázi existence císařství Mandžuů (dynastie Čching, 
1644–1911). Za Mongolů pobýval v Číně Marco Polo, za Mingů uskutečněny výboje do 
sousedních zemí, rozvíjena námořní doprava (Čeng Che), u čínských břehů přistáli první 
Portugalci (Macao, 1557) a byla zahájena činnost evropských misionářů v zemi. Za Čchingů 
doznala říše největšího územního rozmachu, byly vedeny tři „opiové války“, podepsány první 
nerovnoprávné smlouvy s cizími mocnostmi, vedeny války s Francií a Japonskem a pád 
dynastie Čching předznamenalo proticizinecké povstání „boxerů“ I-che-tchuan (1898–1901). 
Probuzený nacionalismus v 19. století vedl k Sinchajské revoluci (1911), z níž vzešla v Číně 
první republika na asijském kontinentu (Čínská republika, 1912–1949 a její pokračování na 
Tchaj-wanu). Poslední mandžuský císař Pchu-i abdikoval a následovala diktatura Jüan Š’-
kchaje (1912–1916) a po jeho smrti vznik regionálních militaristických klik, které ovládaly 
zemi do roku 1928. V roce 1921 byla založena Komunistická strana Číny, v letech 1926–1927 
veden sjednocovací Severní pochod Čankajškovy Národní revoluční armády a na jeho závěr 
vytvořena ústřední čínská vláda se sídlem v Nankingu (leden 1931). Po japonském záboru 
čínského Severovýchodu a vytvoření loutkového projaponského státu Man-čou-kuo (1932–
1945) byla zahájena japonská válka proti Číně (1937–1945). Poválečné jednání mezi 
Kuomintangem a Komunistickou stranou Číny o vytvoření koaliční vlády skončilo 
neúspěchem a tak byl po vítězných ofenzívách Čínské lidové osvobozenecké armády v 
Pekingu 1. října 1949 vyhlášen vznik ČLR. Další vývoj ČLR výrazně poznamenaly 
vnitropolitické i zahraničně politické změny, zejména „hnutí sta květů“ (1956), „velký skok“ 
a lidové komuny (1958–1960), povstání v  Tibetu (1959), „ kulturní revoluce“ (1966–1976), 
„kritika Lin Piaa a  Konfucia“ (1974–1975) a další. V roce 1979 postupně zemřeli tři přední 
činitelé nového čínského státu vrchní velitel armády Ču Te, premiér Čou En-laj a předseda 
Mao Ce-tung. Osmdesátá léta 20. století jsou v Číně považována za počátek nového obratu v 
historii země, spojovaného s ekonomickými reformami Teng Siao-pchinga a jeho politikou 
„otevírání se světu“. – Národním jazykem Chanů a zároveň státním jazykem ČLR je čínština 
(čung-kuo-chua, chan-jü). Ta genealogicky přísluší do rodiny čínsko-tibetských jazyků, 
charakterizované jednoslabičností morfémů a tónovým rozlišováním homonym. Čínština se 
vyznačuje množstvím dialektů, mnohdy navzájem nesrozumitelných. Pekingským nářečím 
hovoří dvě třetiny populace. Čínské písmo (znaky) je logografické – znaky představují pojmy 
a jejich výslovnost si třeba osvojit. Vzniklo z obrázkového písma piktografického (nejstarší 
nápisy na věštebných želvích krunýřích a zvířecích kostech pocházejí z 2. tisíciletí př. n. l. 
Znaky se tradičně psávaly shora dolů a zprava doleva. Abeceda pinyin (pchin-jin), sloužící k 
zápisu znaků modifikovanou latinskou abecedou, byla úředně zavedena v roce 1957. 
Filozofie. – Na úsvitu čínských dějin se setkáváme ještě s původními šamanskými kulty a s 
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tradicí uctívání předků. V dalším vývoji pak již náboženské názory v Číně splývají s 
autochtonními filozofickými koncepcemi, které si všímaly převážně jen otázek praktické etiky 
a morálky a téměř úplně opomíjely jakoukoli  metafyziku. Nejvýznamnějšími ze 
staročínských filozofických učení jsou domácí  taoismus a  konfucianismus a z Indie převzatý  
buddhismus, souhrnně nazývaná „tři nauky“ (san-ťiao). Název taoismus (tao-ťiao) je odvozen 
od slova tao, „cesta“. Za legendárního zakladatele tohoto původního čínského nábožensko-
filozofického učení je považován  Lao-c’ („Starý Mistr“, kolem 570–490 př. n. l.), údajný 
autor „Knihy o tau a ctnosti“ (Tao te ťing). Cestou (tao) se rozumí prapodstata i konečný 
smysl všech věcí, ctností (te) pak individuální přirozenost věcí. Filozofickým jádrem taoismu 
je zásada wu-wej („ne-činění“), tj. nezasahování do daného stavu věcí. Taoistickou ideologii 
rozvinuli myslitelé Čuang-c’ (380–320 př. n. l.), Chuej Š’ (350–269 př. n. l.) a Kung-sun 
Lung (kolem 284–259 př. n. l.). Konfucianismus (žu-ťiao) se stal v Číně všeobecně 
přijímanou soustavou morálních a etických norem a hodnot, jakož i praktickou státovědou. 
Jeho základem je učení myslitele Konfucia (asi 551–497 př. n. l.), jehož myšlenky se staly 
páteří čínského byrokratického státu. Podstatou Konfuciovy etiky je žen („humanita“), mravní 
princip určující vztahy v rodině i ve společnosti. Konfuciovy výroky byly po jeho smrti 
sebrány jeho žáky do knihy „Vybraná rčení“ (Lun-jü). Pro formování raného konfuciánství a 
jeho rozšíření měl velký význam filozof Mencius (Meng-c’, asi 372–289 př. n. l.), principy 
všeobecné lásky do něho vnesl filozof Mo Ti (Mo-c’, asi 479–400 př. n. l.). Evidentně v 
reakci na konfucicánské zdůrazňování ctnosti, humanity, dobra, všeobecné lásky atd. vznikla 
škola  legismu (fa-ťia), soustřeďující se výhradně na státoprávní otázky a hlásající princip 
vládnutí, opírající se o propracovaný systém drakonických zákonů. Představitelem těchto 
teorií byl filozof Chan Fej (280–233 př. n. l.). Zformování konfuciánství do jeho 
systemizované podoby je dílem filozofa Tung Čung-šua (asi 179–104 př. n. l.) a kritikem jeho 
metafyziky z materialistických pozic byl Wang Čchung (asi 29–100), autor „Kritických 
pojednání“ (Lun-cheng). K obrodě konfuciánství, obohaceného již některými idejemi z 
buddhismu a taoismu, se zasloužil sungský filozof Ču Si (1130–1200), hlavní představitel tzv.  
neokonfuciánství. Za dynastie Ming se jako čelný konfuciánec projevil Wang Jang-ming 
(1472–1528) a v moderní době vystupovali jako konfuciánští reformátoři Kchang Jou-wej 
(1858–1927) a Liang Čchi-čchao (1873–1939). Náboženství. – Indický buddhismus (fo-ťiao) 
v pozdějších stoletích výrazně poznamenal veškerý náboženský a kulturní život Číny. Podle 
tradice byl uveden do země v 1. století n. l. a měl v zemi řadu významných center. Za dynastií 
Suej a Tchang (6.–10. století) dosáhl v zemi svého největšího rozkvětu. Za dynastie Sung 
(10.–13. století) docházelo ke splývání buddhistického myšlení s konfuciánstvím a taoismem 
a za poslední, mandžuské dynastie Čching (17.–začátek 20. století) zažil velký rozvoj tibetský 
buddhismus, rozšířený také v Mongolsku, tehdy součásti Čínské říše. Z dalších náboženských 
vyznání rozšířených v Číně jsou to především  islám (i-s’-lan-ťiao, též chuej-ťiao) a  
křesťanství (tchien-ču-ťiao) nejrůznějších denominací. Islám se dostal do Číny v polovině 7. 
století a je rozšířen hlavně mezi Chueji, Ujgury, Kazachy a dalšími nechanskými 
menšinovými národy čínského Severozápadu. První kontakty s nestoriánským křesťanstvím 
prožila Čína v 7. století. Ve 13. století dorazili do jüanské Číny první představitelé římsko-
katolické víry, ale hlavní zásluhu na trvalejším uvedení katolictví do Číny mají až v 17. století 
jezuitští misionáři v čele s Italem Matteo Riccim (1552–1610). Pravoslaví se etablovalo v 
Pekingu po uzavření rusko-čínské Něrčinské dohody v roce 1689. Protestantství se dostalo 
poprvé do Číny až počátkem 19. století. – Čínská literatura je jednou z nejstarších a největších 
světových literatur. V ohledu obsahovém je pro ni charakteristická výrazně společenská 
funkce a v ohledu jazykovém nápadný protiklad mezi literaturou klasickou, psanou klasickým 
jazykem wen-jen, a literaturou v hovorovém jazyce paj-chua. Historická délka vývoje 
čínského písemnictví, jakož i jeho žánrové a obsahové bohatství jsou ovšem tak obsáhlé, že 
zde nedovolují poskytnout více než pouhý stručný jeho přehled s poukázáním na jména 
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nejvýznamnějších tvůrců a jejich díla. Nejstarší dochované literární texty pocházejí z 10.–6. 
století př. n. l. a jsou to lidové zpěvy klasické Knihy písní (Š’-ťing), dále základní taoistický 
traktát Kniha o tao a ctnosti (Tao-te-ťing) a konfuciánští „klasici“ – Pět kanonických knih 
(Wu-ťing) a Čtyři posvátné knihy (S’-šu). Z druhé poloviny 1. tisíciletí pocházejí Dějiny států 
(Kuo-jü) a spisy filozofů Mo Tiho, Čuang-c’ho, Mencia, Chan Feje ad. V polovině 4. století 
př. n. l. vzniká na jihu Číny písemnictví zvané čchu-cch’, básnický žánr poměrně volné 
formy, jehož nejvýznamnějším představitelem je Čchü Jüan (asi 340–278 př. n. l.). Za Chanů 
vytvářeli svá díla Ťia I, S’-ma Siang-žu, S’-ma Čchien, autor Zápisků historika (Š’-ťi), Pan 
Ku, autor Dějin Chanů (Chan-šu). V období Jižních a Severních dynastií se proslavil zejména 
„básník polí“ Tchao Čchien alias Tchao Jüan-ming (365–427). Doba Tchang je považována 
za „zlatou dobu“ čínské poezie. Tehdy vytvářeli svá nesmrtelná díla básníci Wang Wej, Li Po, 
Tu Fu, Po Ťü-i a novelisté Jüan Čen, Po Sing-ťien ad. V tomto období vzniká také tvorba v 
běžné hovorové řeči, tlumočená lidovým masám vyprávěči (ukázkou jsou buddhistické 
legendy promíšené zpěvy, pien-wen). Za Sungů nastal rozkvět básní cch’, vzniklých původně 
z lidových písní. Poezii, životopisné a historické próze se věnovali Ou-jang Siou, S’-ma 
Kuang, Su Tung-pcho, básnířka Li Čching-čao aj. Za mongolské dynastie Jüan se nejvíce 
rozvíjelo dramatické umění (Kuan Chan-čching, Wang Š’-fu). V epoše Ming vznikla 
mistrovská díla Luo Kuan-čungova, Š’ Naj-anova, Wu Čcheng-enova a za Čchingů díla Pchu 
Sung-lingova, Wu Ťing-c’ho, Cchao Süe-čchinova, Chuang Cun-sienova, Wu Wu-jaova, 
Kchang Jou-wejova, Wang Kuo-wejova a mnoha dalších. Mocným impulzem pro rozvoj 
čínské literatury ve 20. století se stalo Hnutí 4. května (Wu-s’ jün-tung) roku 1919. Jeho 
stoupenci odmítli používat nadále psaný jazyk wen-jen a do vší literární tvorby zaváděli 
hovorový jazyk paj-chua. Předními tvůrci této a pozdější doby byli Lu Sün, Čou Cuo-žen, Sü 
Ti-šan, Jie Šeng-tchao, Mao Tun, Lao Še, básnířka Ping Sin, Kuo Mo-žuo, Jü Ta-fu, Tchien 
Chan, Wen I-tuo, Chung Šen, Sü Č’-mo, Pa Ťin, Cchao Jü, Čao Šu-li, Čou Li-po, Aj Čching a 
mnozí další až do současnosti. – První povědomí o Číně (Sina, Terra Sinarum apod.) sahá v 
Evropě hluboko do antiky a je spojováno s provozováním obchodu po tzv. „hedvábné cestě“. 
V 8. století n. l. prohloubili poznání Číny nestoriánští mniši, kteří nějaký čas působili v 
tchangské Číně. Později přinesli do Evropy další zprávy o této zemi arabští kupci a 
cestovatelé Sulajmán at-Tádžir a Ibn Waht (9. století) a ve 13. století zejména Benátčan 
Marco Polo (1254–1324), autor slavného cestopisu Milión. Ve 14. století obohatili západní 
znalosti o Číně další italští misionáři Giovanni Marignolli a Odorico de Pordenone a další 
arabský cestovatel Ibn Battúta. Ve stoletích 16.–18. se o poznání Číny a o šíření poznatků o ní 
v Evropě nejvíce zasloužili jezuitští misionáři v čele s Matteo Riccim (1552–1610), 
zakladatelem jezuitského misijního díla v Číně. V rámci této všestranně rozvíjené činnosti se 
mezi příslušníky několika evropských národů vyznamenalo i osm Čechů, Moravanů a Slezanů 
(v 18. století například Karel Slavíček, Florián Bahr, Jan Walter, Ignác Sichelbart). Titíž 
misionáři se stali i zakladateli evropské sinologie, která později doznala velkého rozmachu 
zejména ve Francii, Rusku, Německu, Anglii (u nás až od první poloviny 20. století). 
člověk (Homo sapiens sapiens, současný [recentní], respektive anatomicky moderní člověk), 
z hlediska biologické antropologie (přírodopisu člověka) je přirozeně zařazen v zoologickém 
systému jako živočich. „Recentní“ možno chápat jako současný, buď v užším slova smyslu – 
populace lidí žijících v současnosti, tj. v současné době existující, dosud žijící živočišný druh, 
nynější, moderní, nový, ale i v širším slova smyslu (nedávný) – patřící do geologické 
přítomnosti, tj. do holocénu, který začal cca před 10 000 lety. Systematické zařazení 
(taxonomie) člověka z dnešního hlediska třídění pro účely biologické antropologie může být 
následující: příslušník živočišné říše (Animalia), mnohobuněčný (Metazoa), představitel 
evolučně nejvyspělejšího kmene strunatců (Chordata) a podkmene obratlovců (Vertebrata), 
třídy savců (Mammalia), řádu primátů (Primates), podřádu vyšších primátů, tj.opic 
(Anthropoidea = Simiae), nadčeledi lidoopů a lidí (Hominoidea), čeledi Hominidae zahrnující 
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předky člověka včetně postranních vývojových větví a lidi, o rodu Homo, který představuje 
několik druhů vymřelých (pralidí) a jeden druh žijící (Homo sapiens sapiens). Poznámka: In 
sensu stricto: kmen Chordata (strunatci), podkmen Vertebrata (obratlovci), nadtřída 
Gnatostomata (čelistnatci) třída Mammalia (savci) podtřída Theria (živorodí), nadřád 
Placentalia (placentálové), řád Primates (primáti), podřád Anthropoidea (vyšší primáti), 
nadčeleď Hominoidea (lidoopi a lidé), čeleď Hominidae („člověkovití“, rod Homo (člověk), 
druh Homo sapiens (člověk moudrý, poddruh Homo sapiens sapiens (člověk obdařený 
rozumem. V každé velké éře lidských dějin byly okamžiky, kdy lidé objevili nový pohled na 
svět kolem sebe a skrze nově a jinak viděný svět uzřeli sebe sama vždy v nové podobě a 
úloze. V postmoderní době mizí paradigma modernity: víra v pokrok a konečná řešení 
lidských otázek všemocnou racionální vědou (scientia est potentia) i vědecká víra v 
nezávislost pozorovatele tzv. „objektivní“ reality. Dík poznávání přírody i sama sebe jsme si 
stále více vědomi našeho odcizení v biosféře a důsledků moderní civilizace (nedostatek 
energie, surovin, potravin, globální ekologická krize, přelidnění, bohatství a chudoba, války 
apod.), konec konců vyvěrající ze sebestředného postavení a chápání člověka 
(antropocentrismus). Postmoderní sebereflexe opět nastoluje nově viděné, ale věčné a 
základní otázky: Odkud jsme? Jací jsme? Kam jdeme? To je i základní problém antropologie, 
vědy o člověku. Otázku původu člověka si lidstvo kladlo před dneškem více než 2 000 
generací, není vyloučeno, že jich bylo 20 000; byla vyslovena, ale nebyla zodpovězena. 
Člověk, zkoumající sám sebe, se prožívá jako něco zvláštního, výlučného, neopakovatelného, 
stěží pochopitelného, ale odlišného od přírody, od světa zvířat, svých živočišných předků, ale 
na druhé straně z přírody vzešlého a navždy s ní spojeného. Hranice mezi lidmi a zvířaty byla 
v různých dobách vedena mnohdy velmi ostře, jindy až příliš nezřetelně. Oddělení člověka od 
ostatních živočichů není tak široké a hluboké, jak se tradovalo: jisté živočišné druhy mají 
složité a obsahově bohaté komunikační systémy, ne nepodobné lidským, jiné používají 
nástroje a dokonce je vyrábějí, některé druhy žijí ve složitých hierarchicky uspořádaných 
societách a vyučují mláďata různým inovacím prostřednictvím přenášené tradice. Žádný z 
takových živočišných druhů se však nepřiblížil člověku v bohatosti a rozvíjení takového 
chování. Lidé využívají a přetvářejí přírodu, vyrábějí, používají nástroje a spotřebovávají 
produkty kvalitativně jinak, způsobem, který překračuje schopnosti kteréhokoliv jiného 
druhu. Lidé se nepřetržitě učí celý život, v souvislosti se symbolickou komunikací vytvořili 
rozmanité společnosti a kultury. Lidský jazyk je tvárný, rychle a snadno vyjádří nepřeberné 
množství předmětů, akcí, idejí (na rozdíl jen od několika set symbolů, které se naučilo v 
laboratořích jen několik desítek šimpanzů, goril a orangutanů). V chování jsou lidé 
dynamičtější, proměnlivější a bohatší. Lidská psychika se vzdálila jen bezprostřednímu 
nazírání skutečnosti: vznikl zvláštní svět člověka, svět myšlenek, předjímání budoucnosti, 
plánovaní, uskutečňování představ, snů, idejí a boj pro- nebo proti nim. A dnes konec konců i 
svět virtuální reality. Lidé jsou vychovávání v nejrozmanitějším společenském prostředí 
lovecko-sběračským počínaje a vysoce technizovaným konče (společnosti postindustriální, 
postnedostatkové, apod.). Největší péči věnují lidé svým potomkům v raném dětství (bez 
mateřské lásky a lidského kolektivu nevzniknou plnohodnotné osobnosti). Posléze výchovu 
více či méně přebírají instituce (škola, stát). Usměrněná výchova připravuje pro život ve 
společnosti tak, aby člověk mohl přenášet a zmnožovat získané hodnoty této společnosti. 
Evoluční proměny lidského druhu vyústily ve vznik ještě nehotový a může a musí konstruovat 
svůj život a v dědičně vymezených hranicích tak vytvářet sebe sama v různých podobách. 
Tato „specializace na nespecializaci“ člověku umožnila vyhnout se a překonat způsob života, 
jaký vedou i jeho nejbližší příbuzní, i vzdálení vysoce specializovaní příbuzní. Určité 
specializace existují: velký, složitý a mimořádně výkonný mozek, dolní končetina 
přizpůsobena k úderovému kroku, obratná ruka a mluvidla dovolující hlasité a smysluplné 
promluvy. Tyto a další specializované struktury umožňují lidský způsob života: těžit materiál 
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(látky), energii, a informaci z prostředí, aniž by uvízl v potravních řetězcích přírody. Člověk 
zůstal svou tělesnou stavbou primátem, od některých se dokonce jen málo odlišuje vzhledem. 
Od svých předků i současných primátů se odlišil lidským chováním. Klíč k různým směrům 
evoluce chování nutno hledat v lidském mozku. Lidský repertoár chování, založený na 
emocích, vědomí, abstraktním a tvůrčím myšlení, souvisí i s nespecializovaným tělem. 
Člověk je tvůrcem kultury (srovnej: cultura versus natura, kultura je vše, co není natura, tj. 
příroda před existencí člověka; kultura pak v nejširším slova smyslu je vše, co člověk vytvořil 
a vymyslel). Kultura je tedy výlučně lidským výtvorem, i když má hluboké biologické 
kořeny. V jejím pozadí je informace přenášená téměř výhradně symboly (kultura jako chování 
přenášené symboly). Kultura v užším slova smyslu je soubor pravidel nebo standardů.které 
podmiňují chování, jež spadá do rozsahu proměnlivosti chování členů dané society 
„považovaného za vhodné a přijatelné“. Kultura představuje kvalitativně novou evoluci 
biosféry: umožňuje nabytí, uložení a výměnu informací v dané generaci včetně přenosu z 
generace na generaci a ovlivňuje jednání lidí dané společnosti uvnitř i vůči lidem jiné 
společnosti. Kultura je tak nejmocnější nástroj člověka; skrze ni člověk těží energii, materiál a 
informaci a zprostředkovává vztah v biosféře - kultura řídí a uskutečňuje ofenzivní adaptaci v 
biosféře. Symboly (myšlené, napsané, namalované, vymodelované, vyjádřeny v hudbě nebo v 
gestech (mimika, gestika, pantomimika) dosáhly nejvyššího vyjádření v lidském jazyce. 
Symbolismus se pojí s ritualizací : pohřební zvyky, zasvěcovací obřady, sexuální chování aj., 
jsou kodifikovány kulturou a jejími nositeli. Všechny fyzické struktury a duševní projevy, 
které nás tvoří lidmi, jsou evolučně mladé, ale stojí na starobylých základech. Člověk je 
bilaterálně souměrný (symetrie), tělo má rozlišené dva konce – hlavový a ocasní (polarita) a 
stavba je odvozena od opakujících se stavebních jednotek (metamerie). Člověk se vyvíjel ze 
zvířecích forem, vzpřimoval se, začal chodit po dvou, mluvit, vyrábět nástroje a zasahovat v 
přírodě do všeho a ovládat pokud možno všechno. Podle antropologa Jana Beneše „na svět 
přicházíme s křikem svým i své matky, bezmocní a holí. Záhy se vzpřimujeme, počneme 
mluvit a učit se všemu potřebnému, abychom se mohli začlenit do lidské společnosti, 
založené na kultuře. Zároveň se v nás počne probouzet představivost, rozum, předvídavost, 
houževnatost, odvaha, touha po činech, a k tomu bohatství citů, které nám dopomáhají, 
abychom mohli (pře)žít kdekoliv na Zemi nebo i ve Vesmíru.“ 
Člověk v tísni, obecně prospěšná společnost vzniknuvší jako humanitární organizace s cílem 
pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Její počátky 
se datují do května 1992, kdy její zakladatelé, ještě pod názvem Nadace Lidových novin, 
uskutečnili první projekty na pomoc lidem v nouzi. V únoru 1994 se změnil název na Nadaci 
Člověk v tísni při České televizi, v dubnu 1999 byla nadace zaregistrována jako obecně 
prospěšná společnost. Společnost Člověk v tísni má čtyři hlavní cíle: efektivně pomáhat lidem 
v krizových a postkrizových oblastech světa; podporovat diskusi o roli, kterou hraje Česká 
republika a její občané ve světě; spolupodílet se na vytvoření tolerantní a otevřené 
společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení a nikoli 
konfliktů; mobilizovat veřejnou podporu pro aktivní, prodemokraticky zaměřenou zahraniční 
politiku České republiky, pro niž není dodržování lidských práv jen frází. Kontakt: 
www.clovekvtisni.cz. 
 
D 
Deklarace práv člověka a občana (Prohlášení práv člověka a občana), politický manifest 
přijatý francouzským Ústavodárným shromážděním 26. 8. 1789. Deklarace vyhlašovala 
suverenitu národa a zakládala přirozená práva člověka a občana: rovnost před zákonem, 
svobodu projevu, vyznání, vlastnictví atd. Tato deklarace vycházela z  Montesquieuových a  
Rousseauových názorů a byla inspirována deklaracemi a ústavami států americké Unie; byla 
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zahrnuta do francouzské ústavy 1789 a posléze inspirovala svobodomyslná hnutí v Evropě i 
na jiných kontinentech. 
demokracie (z řečtiny: démos, „lid“ a kratiá, „vláda“), vláda lidu. 1. Společenský systém 
založený na principu podřízení menšiny většině a zároveň na uznání rovnosti, svobod a 
politických práv občanů; součástí moderní demokracie jsou svoboda projevu, vyznání, 
spolčování, princip suverenity lidu (moc vychází z vůle lidu), tvorba vůle lidu se uskutečňuje 
všeobecnými volbami. Termín tedy zpravidla označuje politický princip založený na účasti 
lidu na řízení společnosti, podřízení se menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů. 
Demokracie však není jen označením politického systému, nýbrž je spjata s hodnotami 
(svoboda, rovnost) a se způsoby jednání (tolerance, ochota ke kompromisům). Na základě 
způsobu vlády lidu se rozlišuje demokracie přímá a zastupitelská. 2. Původně starořecké 
označení politických zřízení městských států, zejména Athén v 6. až 4. století př. n. l. Vznik 
demokracie je spjat právě s rozvíjením řecké civilizace a s osobností politika a státníka  
Kleisthena. Řekové dokázali ocenit materiální vyspělost svých předoasijských sousedů a 
zároveň si v konfrontaci s nimi uvědomovali svou odlišnost, svobodu a nezávislost. V Řecku 
se nikdy neuplatnily despotické vlády orientálního typu. Přechod od rodového zřízení 
k rozvinutému městskému státu se uskutečnil poměrně rychle a ve vyspělejších obcích se 
kromě rodové aristokracie, která vlastnila značnou část půdy, prosadila i vrstva obchodníků a 
řemeslníků, jež byla zárukou pokroku a prosperity. V Athénách se na začátku 6. století př. n. 
l.  Solónovy reformy staly obranou před tím, aby občané přicházeli o svou osobní svobodu 
kvůli chudobě a zadlužování. Otevřenost vůči všemu novému charakterizovala i projevy 
řeckého ducha. Oblast náboženství a myšlení nespoutával východní  fatalismus, ale řecká 
zvídavost, vynalézavost a schopnost překonávat překážky, jak ji charakterizuje odysseovský  
archetyp, se odrazila v racionálním vztahu k realitě okolního světa a ve snaze vytvořit ucelený 
systém poznání, jaký od 6. století př. n. l. začala stavět řecká filozofie. Všechny tyto aspekty 
lze považovat za příznivé faktory pro rozvoj individuálního, občanského myšlení, jež 
motivovalo počátky a rozvoj demokracie v klasickém Řecku. 
Diakonie Českobratrské církve evangelické, křesťanská charitativní organizace; 
samostatná, nestátní, nezisková, veřejně prospěšná instituce, jejímž cílem je sloužit všem 
potřebným z církve i celé společnosti, věřícím i nevěřícím. Nabízí sociální, zdravotnické, 
duchovní a pastorační služby člověku v nouzi. Ve svých třiatřiceti zařízeních v různých 
regionech České republiky slouží lidem, kteří se neobejdou bez pomoci druhých pro stáří, 
nemoc, postižení, krizovou životní situaci, pečuje o opuštěné děti, problémovou mládež a děti 
s kombinovaným postižením, které vzdělává ve speciálních školách. Kontakt: 
www.diakoniecce.cz. 
dialektická antropologie, směr v socio-kulturní antropologii postmoderní doby (zčásti 
inspirovaný  marxismem), který na základě srovnání kultury preliterárních společností s 
moderní industriální společností kriticky analyzuje a hodnotí některé jevy západní 
společnosti: nadměrná byrokratizace, odcizení člověka, sociální manipulace. 
difuzionismus (z latiny: dif-fundere, diffusiō, „šířit, rozptylovat; rozlévat, vylévat“), 
paradigma v  socio-kulturní antropologii a  etnologii v závěru 19. a v první polovině 20. 
století vysvětlující rozvíjení kultur nikoli jejich samostatným vývojem, ale migrací a dalšími 
formami šíření etnik, objevů a vynálezů; aktivní role šiřitelů vzdělanosti a kultury bývala 
spojována s některými vybranými etniky, což vedlo i k zneužití k  rasistickému výkladu dějin. 
Hlavními představiteli difuzionismu jsou německý etnolog Leo Frobenius, německý 
přírodovědec, zakladatel geografické antropologie Friedrich Ratzel a australský anatom a 
socio-kulturní antropolog Grafton Elliot Smith. 
difuzionistická antropologie, směr v socio-kulturní antropologii, jehož základním 
paradigmatem je  difuzionismus. 
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dílčí kultura (anglicky: a culture), systém vzájemně sladěných norem a jejich realizací v 
jednání, věcech, idejích a v tělesném vzhledu lidí, mající jeden a tentýž hlavní smysl, jeden a 
tentýž význam (hodnotu) pro určitou pospolitost lidí a podstatně se lišící od jiných obdobných 
systémů, jichž se přidržují jiné pospolitosti lidí. Dílčí kultura je časově i prostorově omezena, 
přestože není vždy výrazně ohraničena (nezřídka jsou hranice nejasné, ale vždy existují). 
Dílčí kultura zpravidla zahrnuje veliké společenství lidí, je rozšířena na značném území a 
zaujímá výrazný časový úsek. V existenci dílčích kultur je vyjádřena diskrétnost  kultury. 
Základem tohoto fenoménu jsou dvě okolnosti: různorodost komplexu lidstva z hlediska 
hustoty, jeho seskupení do různých společenství (s tím jsou spojeny rozdíly v hustotě 
kontaktů a vzájemných vztahů, výskyt pásem izolace a odcizení); konvenčnost a svoboda 
výběru mnoha složek kultury, rozsáhlé možnosti pro různá konstruktivní řešení stejných úloh, 
pro různé provedení a realizaci stejných funkcí pro různou symbolizaci (s tím je spojena 
náhodnost a neopakovatelnost mnoha forem kultury, vzájemná souvislost jejich a areálu se sítí 
kontaktů, s reálnými skupinami: kontaktujících lidí). Mohou to být kontakty hospodářské 
nebo kultovní, svatební nebo válečné, intenzivní, ale krátkodobé, nebo slabé, avšak velmi 
dlouhodobé a posílené shodou pokud jde o podmínky života. Protože kultura je stabilní, může 
dílčí kultura dlouho uchovávat ucelenost i po rozpadu sítě kontaktů, v níž vznikla – potom se 
na existenci dílčí kultury projevují nikoli aktuální kontakty, nýbrž kontakty minulosti. 
diskriminace (z latiny: discrīmināre, „rozdělovat, rozlišovat, činit rozdíl, rozeznávat“), 
úmyslné rozlišování poškozující někoho, neuznávání jeho rovnosti s jinými, což porušuje 
princip občanské rovnosti, popírání a omezování práv určité skupině či kategorii obyvatelstva 
nebo určitým státům, mezinárodním organizacím apod., záměrné znevýhodňování určité země 
nebo zemí v mezinárodním obchodu. 
diskriminace na základě pohlaví – přímá, situace, kdy je s osobou zacházeno hůře kvůli 
jejímu nebo jeho pohlaví (například v inzerátech typu „přijmeme muže na místo ředitele“). 
diskriminace na základě pohlaví – nepřímá, situace, kdy zákon, politika nebo praxe, které 
se jeví na první pohled jako neutrální, mají neadekvátně negativní vliv na příslušníky jednoho 
pohlaví. (Například zaměstnavatel rozhodne, že zaměstnanci na částečný úvazek nemají nárok 
na penzijní připojištění, které hradí pouze zaměstnancům na plný úvazek – protože na 
částečný úvazek pracují téměř výhradně ženy, působí toto opatření diskriminačně vůči nim.) 
dobročinná organizace (anglicky: charitable organization), korporace, fond nebo nadace 
zorganizovaná a fungující výlučně pro náboženské, charitativní, vědecké a literární či jiné 
kulturní účely. 
dobročinnost (řecky filanthropia, latinsky philanthropia, anglicky philantrophy), láska k 
člověku, bližnímu, projevená činem. Jedna ze dvou nejvýznamnějších zásad křesťanské víry. 
Její formulací je paralela obsažená v Janově evangeliu, kde se  Ježíš Kristus připodobňuje k  
Dobrému pastýři. V obrazovém umění byla také tímto symbolem láska k bližnímu 
vyjadřována. Dnes zahrnuje koncept dobrovolného poskytování všeobecného blaha 
jednotlivci či celými skupinami. 
dobročinný spolek, typ sdružení, jehož cílem je poskytovat různou pomoc lidem, kteří ji 
potřebují. 
dobrovolná práce, práce bez nároku na mzdu, která není důsledkem ekonomické nutnosti – 
například neplacená práce charitativní. 
dobrovolná repatriace, dobrovolný návrat cizince do země původu nebo jiného  státu. Stát 
může, je-li to ve veřejném zájmu, nést náklady spojené s návratem žadatele o  azyl nebo 
cizince, s nímž je vedeno řízení o kasační stížnosti. 
dobrovolnická služba, činnost, při které dobrovolník poskytuje pomoc různým 
znevýhodněným osobám – při přírodních katastrofách, při ochraně životního prostředí, při 
uskutečňování rozvojových programů apod. Dobrovolnickou činností nejsou aktivity týkající 
se uspokojování vlastních zájmů, nebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské či jiné 
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výdělečné činnosti. Dobrovolnická služba je buď krátkodobá, v případě, že je delší než tři 
měsíce, jedná se o službu dlouhodobou. Je vykonávaná na základě smlouvy uzavřené 
s organizací (nejčastěji neziskovou). 
dobrovolník,  fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon  dobrovolnické služby na území 
České republiky, nebo starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se 
na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat 
dobrovolnickou službu. 
dobrovolný transfer, v souvislosti s Dublinským systémem (označení používané pro 
mechanismus, kterým je určován stát odpovědný za posouzení žádosti o azyl podané na území 
členských států Evropských společenství státním příslušníkem třetího státu) se jedná o cestu 
žadatele o  azyl do odpovědného členského státu, kdy tato osoba cestuje samostatně. Je pouze 
stanoveno místo v odpovědném členském státě, kam se má žadatel dostavit a kdy tak má 
učinit. 
dočasná ochrana, doplňující forma ochrany k institutu  azylu. Dočasná ochrana má být 
poskytována osobám vyžadujícím pomoc mezinárodního společenství, a to v případě jejich 
hromadného příchodu na území jednotlivých států, kdy by hrozilo, že stávající azylový 
systém by byl zahlcen velkým počtem žádostí o azyl. Dočasná ochrana je časově omezenější 
institut než právo azylu. 
druhý svět, industrializované, donedávna „komunistické“ společnosti východní Evropy 
a Sovětského svazu. 
 
E 
egalitarianismus (z francouzštiny: égalité, „rovnost“), politický směr, který za nejdůležitější 
pokládá co nejúplnější rovnost mezi lidmi. 
emigrace (z latiny: ē-migrāre, „vystěhovat se“), 1. Dobrovolné nebo vynucené vystěhování 
do ciziny z náboženských, „rasových“, politických, hospodářských a jiných důvodů. 2. 
Emigranti, vystěhovalci, uprchlíci. 
emigrant, vystěhovalec, osoba, opouštějící zemi za účelem vystěhování se do ciziny. 
enkulturace (neologismus z řečtiny: en, „v, dovnitř“ a latiny: cultura, „pravidly společnosti 
ovlivňovaný život“), proces učení, jímž si člověk v dětství a dospívání osvojuje  kulturu, 
hodnoty a normy dané společnosti. Do pojmu enkulturace je možné zahrnout všechny projevy 
naučeného chování, získávání znalostí a dovedností, díky nimž člověk nabývá kompetence 
v kultuře své společnosti; viz též  socializace. 
etika pomoci, soubor hodnot a morálních principů, o něž se opírají akce rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci: a) etika inteligentního zájmu o sebe sama; b) etika spravedlnosti; c) 
etika solidarity. 
etnicismus (z řečtiny: ethnos, „rod, kmen, pospolitost“), touha uchovat nebo znovunabýt 
politickou identitu založenou na  rase,  náboženství nebo nějaké  tradici. Zdrojem je 
příslušnost k nějaké etnické skupině (tj. skupině, jejíž členy lze identifikovat nikoli v pojmech 
politických institucí, ale pokrevních vztahů, jazyka a vazeb k určitému území). 
etnicita, souhrn znaků (kulturní hodnoty, normy, případně jazyk aj.) charakterizující  etnikum 
a odlišující je od jiných etnik. 
etnická antropologie, subdisciplína antropologie studující původ, tělesný vzhled a variabilitu 
morfologických a fyziologických znaků lidských plemen, různých pospolitostí a 
antropologických typů. 
etnická kultura, soubor prvků kultury jednoho  etnika ( etnosu). Neshoduje se vždy s  
etnografickou kulturou a nevytváří vždy samostatnou kulturu jako ucelený a všezahrnující 
systém. 
etnická menšina, skupina lidí, která tvoří v dané společnosti menšinu a bývá znevýhodněna 
pro své fyzické nebo kulturní vlastnosti, jimiž se liší od většinové populace. 
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etnický antagonismus, nepřátelství nebo konflikty mezi různými etnickými skupinami nebo  
komunitami. 
etnikum (z řečtiny: ethnos, „rod, kmen, pospolitost“), stabilní seskupení lidí, které se 
vyznačuje jednotností některých reálných příznaků, odrážející se ve společenském vědomí 
(nejen těchto lidí samých, ale i jejich sousedů) jako jednota historických osudů v rámci 
jednotného sociálního organismu nebo v souvislosti s ním. Sjednocujícími a poznávacími rysy 
mohou být: jazyk,  náboženství,  rasa aj., avšak v demografické praxi je určujícím znakem 
etnické sebeuvědomění, formálně vyjadřované ve vlastním názvu a reálně objektivizované v 
sociálních poměrech, politických akcích, kulturních preferencích, v ideologických deklaracích 
atd. V etnickém vědomí (a sebeuvědomění) se odráží korelace kulturních příznaků individua s 
jeho sociálním postavením, vztahy a možnostmi. Společenské vědomí staví na místo 
etnických vlastností hned jeden z objektivních sjednocujících faktorů, hned zase jiný a chápe 
tuto jednotu zpravidla ve formě přesvědčení o společném původu. Proto tedy různé objektivní 
faktory – hned jeden, hned druhý, každý samostatně i v různých kombinacích – mohou být 
diagnostickými příznaky etnu. Důležitým je to, jakou reálnou solidaritu společnost očekává 
od lidí, vyznačujících se danou vlastností nebo danými vlastnostmi. Přitom máme na zřeteli 
nikoli jakoukoli  solidaritu (vždyť existuje třídní, profesionální, věková atd.), ale takovou, 
která je zaměřena na vytvoření, podporu, obrození (nebo zachování možností obrození) 
sociálního organismu – samostatné společnosti, která je schopna samostatně existovat a 
zajišťovat stálou výrobu na určité úrovni, chránit před živelnými pohromami sebe i svoji 
reprodukci. Viz též  etnos. 
etno- (z řečtiny: ethnos, „rod, kmen, pospolitost“), v složených slovech první část 
s významem: národ, národní, národnost, národnostní, etnický. 
etnocentrismus (z řečtiny: ethnos, „rod, kmen, pospolitost“ a kentron, „střed“), přístup 
pozorovatele, jenž vnímá myšlenky nebo praktiky jiné kultury podle měřítek své vlastní. 
Etnocentrická hodnocení bývají zkreslená, protože nedokáží rozpoznat skutečné kvality 
jiných kultur. Jejich autoři a stoupenci obvykle nejsou schopni nebo ochotni přiznat jiným 
kulturám jejich vlastní hodnotová měřítka. 
etnogeneze (z řečtiny: ethnos, „rod, kmen, pospolitost“ a genesis „zrození, vznik“), proces 
vzniku a formování etnických skupin a jejich vývoj od nejjednodušších rodových a 
kmenovývh struktur po vytvoření národností a národů. 
etnografická kultura,  dílčí kultura, přístupná pozorování etnografů. Podle typů kontaktů, 
které byly základem pro její vytvoření, se etnografické kultury dělí na hospodářsko-kulturní 
typy a historicko-etnografická společenství. Základem hospodářsko-kulturních typů je shoda 
hospodářství a každodenního života spojená s kontakty v podmínkách jednoty přírodního 
prostředí a celkovou úrovní vývoje. Základem historicko-etnografických společenství jsou 
dlouhodobé intenzivní kontakty a příbuznost, hmotná část může být zjištěna archeologicky. 
Od etnografické kultury se v zásadě liší  etnická kultura, založená na zvláštní jednotě 
historických osudů. 
etnografický prezent, styl etnografického popisu, analýzy a explanace, který představuje víc 
než jen použití gramatické přítomnosti, nýbrž jehož výsledkem je nehybný portrét vytvářející 
dojem, že vše v kultuře je na svém místě a funguje tak, aby kultura zůstala v trvalé rovnováze, 
neustále obnovujíc stejné vzorce. Jde o ahistorické podání, které se zaměřuje spíše na systém 
sdílených norem, než na kulturní praxi s jejími variacemi na kulturní témata a odchylkami, 
které otevírají prostor kulturní změně; proto vytváří představu jiných lidí jako vzdálených 
bytostí, jejichž životy jsou ovládány nám cizími představami a normami. 
etnografie, základní praxe veškeré kulturní a sociální antropologie, kulturní popis, který by 
měl vycházet z poznatků získaných dlouhodobým terénním výzkumem prováděným 
především na základě metody zúčastněného pozorování. 

 36



etnolingvistika, vědní obor zabývající se vztahem jazyka a kultury, úlohou jazyka v životě 
sociální skupiny, v mezietnických vztazích apod. 
etnologie, věda zabývající se rozdílností a podobností lidských kultur, studiem lokálních 
variant univerzálních struktur lidského myšlení a chování. 
etnos, na jedné straně je to odraz sociálního organismu (existujícího nebo zaniklého) v  
kultuře (včetně jazyka a vědomí) a somatice lidí, na straně druhé jde o sociální organismus v 
tendenci i potenci. Dokud odraz (etnos) nevznikl, sociální organismus se ještě nestal 
etnosociálním, když sociální organismus zanikl, je jeho otisk (etnos) pouze etnikosem se 
zánikem tendence a potence vytvoření sociálního organismu už etnos neexistuje. Vztah etnosu 
k těm či oněm zvláštnostem  materiální kultury není závazný a pravidelný. 
etnoteorie, nativní,  emické vysvětlení jevů v rámci specifické kultury; například etnoteorie 
emocí znamená emický výklad původu a působení emocí sdílený příslušným společenstvím. 
etologie (z řečtiny: ethos, „charakter, mravnost, cit“ a lpgos, „věda, nauka“), věda, která se 
zabývá chováním živočichů, jakási „psychologie zvířat“. Analyzuje zejména vztahy 
vrozených a naučených faktorů v motivačních a komunikačních strukturách jednotlivých 
živočišných druhů. 
etruská civilizace, první významná starověká civilizace, která vznikla ještě před Římem na 
území Itálie. Etruskové zkulturnili a asanovali území, na nichž se usadili, a rozvinuli zde 
zemědělství. Jejich výtvarný názor byl od počátku ovlivněn řeckou formou, kterou se snažili 
napodobovat. Sami směřovali k dynamismu a konkrétnosti a byl jim cizí řecký cit pro míru a 
harmonii. V tom se projevuje jistá provinciální „neohrabanost“, ale zároveň také specifika a 
svébytnost etruského výrazu. Etruská civilizace, architektura a náboženské představy 
v mnohém ovlivnily ranou římskou kulturu zejména v době, kdy v 6. století př. n. l. Řím do 
městské podoby přetvářeli králové z etruské dynastie Tarquiniovců. 
eugenika (z řečtiny: eu, „kladný, dobrý, správný“ a genos, „rod“ = „dobře narozený“), směr 
genetiky usilující o zlepšení dědičných vlastností člověka řízenou cestou – zmnožením 
kladných a redukcí záporných vloh člověka. Konstituovala se koncem 19. století. Tyto snahy 
nepřinesly žádanou účinnost, ale eugenika byla zneužita rasismem a zejména nacistickými 
pokusy na lidech za 2. světové války; opak:  dysgenika. 
euroamerická civilizace, základní pojem, jímž historici kultury vymezují jedno ze světových 
vývojově iniciačních, dodnes existujících a rozvíjejících se civilizačních a kulturních center. 
V tomto případě jde ovšem o označení nepříliš šťastné, nepřesné a zavádějící, zejména v 
geografickém slova smyslu. Daný pojem je výsledkem úsilí integrovat do jednoho celku 
značně odstředivé a disparátní jevy a tendence; současně však vyjadřuje rozpory i dynamiku 
vývojových procesů, které se v „euroamerické civilizaci/kulturní oblasti“ prosazovaly. Lze je 
vnímat také jako (slovní a pojmový) monument civilizace budované na evropském 
kontinentě, svědectví úspěchů, omylů a předsudků, které tuto oblast potkaly a provázejí 
rovněž na sklonku 20. a počátkem 21. století. Euroamerická kulturní oblast nepatří ani k 
nejstarším, ani k zakladatelským kulturním oblastem lidského světa, jakými jsou například  
civilizace starověkého Předního východu,  civilizace starověkého Egypta,  čínská civilizace,  
indická civilizace nebo  civilizace předkolumbovské Ameriky. Po celá staletí byl počátek 
„euroamerické kulturní oblasti“ spatřován v kultuře starověkého Řecka ( řecká civilizace). 
Poprvé tuto tezi soustavně prosazovala – ponecháme-li stranou (ve vztahu k staré řecké 
kultuře) epigonskou kulturu starého Říma – „kulturní politika“  renesance. Středověk totiž na 
starou řečtinu a řeckou kulturu poněkud „zapomněl“. Znal, a pokud tomu nebránily ideové 
(náboženské) překážky, i uctíval latinskou kulturu Říma, kde se také usadil papež a nejvyšší 
instituce křesťanské církve. Středověk vnímal  římskou kulturu zásluhou církve – kulturního 
hegemona rané fáze tohoto období – jako kulturu originální a zakládající. Církev totiž ve své 
organizaci uchovala četné prvky převzaté ze společenského systému Římské říše a na Západě 
se považovala za legitimního pokračovatele jejích tradic. Nejen uměnovědné a estetické 
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myšlení renesance, ale také jiné humanitní disciplíny začaly ve 14. a 15. století hledat původní 
zdroje evropské (a podle tehdejšího evropocentrického myšlení i světové) kultury v  řecké 
civilizaci. Latinská kultura a literatura přestala být jediným zdrojem poznání. Začaly se 
studovat staré řecké rukopisy, z nichž se pak přímo pořizovaly překlady (tak tomu bylo také u  
Bible a jejího řecky psaného  Nového zákona) do novodobých národních jazyků. 
V následujících staletích další zásadní posun pro poznání zdrojů evropské kultury přinášela 
archeologie a jazykověda. Podle toho, jak byla postupně odkrývána významná střediska 
nejstarších starověkých kultur a odhalována tajemství do té doby němých starověkých písem a 
jazyků (například z oblasti sumerské, babylonské, chetitské, staroegyptské, krétské –  
civilizace starověkého Předního východu,  antické civilizace), měnil se obraz dějin a současně 
byly odstraňovány předsudky, které se o evropských dějinách díky nepříliš rozvinuté 
historiografii do té doby tradovaly. Postupně se měnila také znalost starověkého Řecka a 
Říma jako ohnisek evropské civilizace. 
EuronAid, síť evropských nevládních organizací, jejichž cílem je pomáhat na poli 
potravinové pomoci a zabezpečení potravin. Vytvoření sítě usnadňuje dialog mezi nevládními 
organizacemi a Evropskou komisí, přístup k financování, poradenské služby, vzdělávání 
a technický servis pro nákup a zaslání potravin. EuronAid byla vytvořena v roce 1980 osmi 
nevládními organizacemi, v roce 1999 ji tvořilo 29 organizací, s nimiž spolupracovalo 80 
dalších, ať již evropských zemí nebo zemí Jihu. 
europeanizace, pojem v obecné rovině vyjadřující nárůst v nastolování témat veřejnou a 
soukromou sférou, který nebere ohled na hranice evropských států. Ve veřejných diskusích i v 
odborné literatuře stále populárnější pojem, ovšem jen zřídkakdy je přesně definován. Někteří 
autoři tento proces považují za zvláštní případ  globalizace. 
evoluce (z latiny: ēvolūtiō, „odvíjení se, vývoj, ale i čtení, protože knihy v podobě svitků se 
rozvíjely“), vývoj, souhrnné označení procesu, při němž dochází k postupným změnám 
(směřujícím často k složitější a dokonalejší formě); evoluce je základním principem  
dialektiky. Je založena na osvícenské představě pokroku, která byla posléze verifikována 
objevy zejména přírodovědy (astronomie, fyzika, geologie, paleontologie, biologie), ale i 
některými společenskými vědami (archeologie, etnologie aj.). Tak v průběhu 19. století 
převládla představa celkového vývoje Vesmíru a stala se obecným paradigmatem výkladu 
světa. Dovoluje totiž spojit do jediného celku rámcové představy kosmologie, fyziky, 
geologie, biologie a v poslední době i sociologie, psychologie a dalších věd. Takto chápaný 
vývoj působí proti entropii, směrem ke stále složitějším, případně autonomnějším útvarům. 
Neprobíhá lineárně jako prosté přidávání, nýbrž na různých rovinách: například možnosti 
vývoje atomů končí kolem atomového čísla 100 a další vývoj probíhá seskupováním atomů 
v molekuly, dále molekul v polymery, buňky, mnohobuněčné živočichy až po člověka. 
Dalším pokračováním je podle některých úvah vývoj lidské společnosti. 
evolucionismus (z latiny: ēvolūtiō, „odvíjení se, vývoj, ale i čtení, protože knihy v podobě 
svitků se rozvíjely“), 1. Učení o vývoji v přírodě, ve společnosti atd., zdůrazňující evoluci 
a opomíjející dialektickou, kvalitativní složku vývoje – revoluci; opakem je  kreacionismus. 2. 
Paradigma dominující v socio-kulturní antropologii a sociologii 19. století. Bylo založeno na 
biologické inspiraci, linii vedoucí spíše k Jeanu-Baptisteovi de  Lamarckovi než k Charlesi  
Darwinovi. Jednotlivé stupně vývoje lidského jedince byly považovány za analogii vývoje 
celého lidstva, vývoj byl chápán jako progresivní proces (pokrok); například americký 
etnolog Lewis Henry  Morgan v dějinách lidské společnosti rozlišil sedm stadií od nižšího 
stupně divošství až po  civilizaci. Jeho pojetí se stalo paradigmatem socio-kulturní 
antropologie, zejména druhé poloviny 19. století; navázal na ně Friedrich  Engels a 
marxistická etnografie. 
evolucionistická antropologie, směr v socio-kulturní antropologii, jehož základním 
paradigmatem je  evolucionismus. 
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Evropská dobrovolná služba (anglicky: European Voluntary Service, zkratka: EVS), 
neplacená, nezisková činnost přinášející prospěch místní komunitě probíhající v rámci 
programu  Evropské unie „Mládež“. Je určena pro mladé lidi ve věku 18–25 let. Naši mladí 
lidé mohou nejen po určitou dobu pracovat v některé zemi Evropské unie, ale současně 
i české organizace mohou přijímat zahraniční dobrovolníky. Oblasti působení dobrovolníků 
jsou ochrana životního prostředí, umění a kulturního dědictví, dále sociální oblast, práce 
s dětmi a mládeží, informace pro mládež, volný čas, sport. Služba se koná vždy v jiné zemi, 
která je zároveň členskou zemí Evropské unie účastnící se programu „Mládež“. Jde 
o neplacenou, neziskovou aktivitu, která není náhradou za již existující místo ani alternativou 
vojenské služby. Služba je z hlediska délky krátkodobá (3 týdny, 6 měsíců), která je určena 
pouze pro znevýhodněné dobrovolníky, a dlouhodobá (6–12 měsíců). 
Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci (anglicky: European 
Federation of National Organisations Working with the Homeless, zkratka: FEANTSA), 
organizace sdružující více než sedmdesát nevládních organizací z dvaceti evropských zemí 
(nejen  členských států  Evropské unie), které se zabývají poskytováním služeb lidem bez 
domova včetně pomoci s řešením otázek bydlení a sociální podpory. Jejími členy jsou 
převážně národně nebo místně působící zastřešující organizace zaměřené na problematiku  
bezdomovectví, které úzce spolupracují s místními úřady, poskytovateli ubytovacích služeb 
a ostatními klíčovými partnery. 
Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva (anglicky: European Initiative for 
Democracy and Human Rights, zkratka: EIDHR), program zajišťující prostředky na podporu  
lidských práv a  demokracie, snaží se předcházet konfliktům v zemích mimo  Evropskou unii. 
Hlavním cílem je posilovat politická, občanská, sociální a kulturní práva. 
evropská integrace, spojení suverénních evropských států v  Evropské unii (EU). V tomto 
smyslu je integrace  členských států EU dosud jedinečnou formou soužití států, které se 
vzdávají, případně omezují některá práva vyplývající z národní svrchovanosti a přenášejí je na 
nově vytvořené nadstátní (nadnárodní) instituce (orgány EU). Pojem „integrace“ přitom sice 
obsahuje cíl, neimplikuje však nutný důsledek v podobě toho, že by dotyčné státy zcela 
ztrácely svou suverenitu, že by zanikaly nebo společně vytvářely větší státní útvar. S integrací 
bývá často konfrontována kooperace, spolupráce suverénních států, dohodnutá na 
mezinárodně právním základě. 
Evropská síť proti rasismu (anglicky: European Network Against Racism, zkratka: ENAR), 
organizace působící od roku 1997 a sdružující nevládní organizace z členských států  
Evropské unie, zaměřené na boj proti  rasismu. Současně slouží jako fórum pro výměnu 
informací a zasazuje se o zvýšení efektivity aktivit napomáhajících antidiskriminační politice 
Evropské unie. Posláním sítě ENAR je aktivně působit v boji proti rasismu,  xenofobii, 
antisemitismu a islamofobii. 
Evropská síť za odstranění chudoby (anglicky: European Anti Poverty Network, zkratka: 
EAPN), organizace 15 národních sítí dobrovolnických organizací a 26 evropských organizací, 
jimž je blízká problematika boje s chudobou a sociálním vyloučením. EAPN má poradní hlas 
v Radě Evropy a je zakladatelem Platformy evropských sociálních  nestátních neziskových 
organizací. Prosazuje integraci boje s chudobou a sociálním vyloučením do všech politik  
Evropských společenství. 
Evropská společenství / Evropské společenství (zkratka: ES) (anglicky: European 
Communities / European Community, zkratka: EC; dnes  Evropská unie, zkratka: EU), tři 
společenství během doby nejvýznamější Evropské hospodářské společenství (EHS), Evropské 
společenství uhlí a oceli (ESUO), obě založená 1952 smlouvami podepsanými 1951 (smlouva 
o ESUO vypršela roku 2002 a její relevantní zbylá ustanovení přešla do smluv ES), a 
Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom; také ESAE), založené podepsáním 
druhé ze smluv v Římě roku 1957. Od roku 1965 byl běžně používán název Evropské 
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společenství pro tato tři společenství. Právně by měly splynout všechny tyto smlouvy, 
všechna tato společenství včetně dnešní formy EU (bývalé ES), v budoucí formu EU, po 
ratifikaci její ústavy. 
Evropská unie (anglicky: European Union, zkratka: EU), mezinárodní organizace sdružující  
členské státy západní, východní, severní a jižní  Evropy. Cílem je prohlubování hospodářské 
a politické integrace členských zemí. Proces  evropské integrace byl poznamenán neustálým 
vývojem a změnami již od založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) v roce 
1952. Evropské společenství uhlí a oceli bylo projektováno jako základna pro zachování míru 
a prosperity na kontinentu, který byl v té době poznamenán rozdíly mezi politickými 
a ekonomickými systémy. Dne 2. října 1997 podepsaly hlavy členských států nebo 
předsedové jejich vlád novou Smlouvu pro Evropu, Amsterodamskou smlouvu. Jejím cílem je 
zajistit, aby politika a způsob práce Evropské unie zůstaly v souladu s potřebami občanů, 
a aby práce institucí byla efektivní i v budoucnosti se rozšiřující Evropě. Dále byla v oblasti 
společné zahraniční a bezpečnostní politiky přijata taková úprava, která Evropské unii umožní 
naplnit její roli v mezinárodní politice. 
Evropské fórum mládeže (anglicky: Youth Forum, zkratka: YF), evropská platforma, která 
zastupuje mládežnické organizace v mezinárodních institucích – hlavně v  Evropské unii,  
Radě Evropy a v  Organizaci spojených národů. Slouží jako zprostředkovatel informací 
a názorů mezi mladými lidmi. Zaměřuje se na lidská práva, sociální otázky 
a zaměstnavatelnost, celoživotní vzdělávání, otázky občanství a mezinárodní mládežnickou 
spolupráci. 
 
F 
feministická antropologie, paradigma v socio-kulturní antropologii přehodnocující z 
„ženského pohledu“ některá tradiční antropologická paradigmata, založená na údajně 
jednostranné „mužské interpretaci“. 
filozofická antropologie, disciplína na pomezí  filozofie a  antropologie zabývající se 
člověkem jako celkem, hledáním jeho podstaty, smyslu a perspektiv ve světě. V současné 
době studuje zejména problém lidské svobody, vztah mezi člověkem a přírodou, problematiku 
transkulturní komunikace mezi různými národy a civilizacemi v  postmoderní době, význam 
jedinečnosti lidské osoby. Počátky filozofické antropologie sahají do antiky, dále rozvíjené ve 
středověku. Starověká a středověká filozofická antropologie chápala člověka jako přechod 
mezi hmotou a duchem, spojení živočišného těla s nesmrtelnou duší. René  Descartes pojímal 
tělo jako stroj a duši jako nehmotný poznávající subjekt. Georg W. F.  Hegel přinesl 
myšlenku dějinného vývoje, jehož je člověk nositelem. Friedrich  Nietzsche zdůraznil význam 
vůle a tvoření, přednost života před idejemi. Filozofickou antropologii jako samostatnou 
disciplínu ve 20. století formovali zejména němečtí filozofové a sociologové Otto Friedrich 
Bollnow (1903–1991), Arnold Gehlen (1904–1976), Karl Löwith (1897–1973), Helmuth 
Plessner (1892–1985), Max Scheler (1874–1928) a další badatelé; u nás ji rozvíjejí zejména 
Stanislav  Komárek, Zdeněk Neubauer, Zdeněk Pinc a Jan  Sokol na Univerzitě Karlově v 
Praze, Stanislav Komenda na Univerzitě Palackého v Olomouci, Ivo Budil na Západočeské 
univerzitě v Plzni, Jaroslav Malina a Vladimír Novotný na Masarykově univerzitě v Brně. 
Ford Foundation, nadace založená roku 1936 v americkém státě Michigan jako regionální 
nadace, po roce 1950 expandující na národní a mezinárodní úrovni; zakladatelé: Henry 
a Edsel Fordovi, Ford Motor Company. Motto: „Strengthen democratic values, reduce 
poverty and injustice, promote international cooperation and advance human achievement.“ 
Nadace má kromě úřadů ve Spojených státech amerických 12 poboček v Africe, Asii, 
Latinské Americe, Rusku a na Středním východě; svými programy podporuje úsilí 
o demokratický rozvoj společnosti – místní občanské iniciativy, spolupráci mezi neziskovým, 
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státním a podnikatelským sektorem, participaci občanů různých sociálních skupin a komunit. 
Nadace poskytuje granty a půjčky. Kontakt: www.fordfound.org. 
frakce kultury, část kultury (také část  dílčí kultury), vymezovaná na základě kritéria, které 
je vůči sociálnímu organismu jako systému jakoby vnější, náhodné (například na základě 
materiálu, látky: v kultuře – hmotná frakce, v archeologické kultuře – keramika). 
fundamentalismus (z latiny: fundāmentum, „základ, podklad; hlavní věc“), přístup vlastní 
některým jednotlivcům a skupinám v různých náboženstvích; charakterizovaný nekritickým 
přístupem k pramenům ( bible, tóra,  korán,  védy apod.) a k oficiálně prohlášené nauce; 
nesnášenlivý k jiným náboženstvím a k profánnímu světu. Často prosazuje mravní požadavky 
daného  náboženství násilím nebo pomocí státní moci. 
funkcionalismus (z latiny: fungor, „být činný, vykonávat; provádět, zastávat, spravovat“), 
paradigma v  socio-kulturní antropologii,  etnologii a  sociologii, reagující na  evolucionismus 
a  difuzionismus, zařazující sociální a kulturní jevy do širšího kontextu a zjišťující, jaké plní 
funkce nebo jaké hrají role. Společnost a kultura jsou vnímány jako komplexní fungující 
systémy seberegulujících se částí, které na sebe navzájem působí a jsou pochopitelné jedině v 
souvislosti s celkovou konfigurací. Zakladatelskými osobnostmi v socio-kulturní antropologii 
a etnologii jsou britští socio-kulturní antropologové Bronislaw Malinowski (1884–1942) a 
Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881–1955). 
funkcionalistická antropologie, směr v socio-kulturní antropologii, jehož základním 
paradigmatem je  funkcionalismus. 
funkční antropologie, relativně mladá subdisciplína  fyzické antropologie; její náplň lze 
odvodit z prací českého přírodovědce Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869), který v roce 
1828 na univerzitě ve Wrocłavi ve své přednášce „Antropologie jako vstupní nauka veškeré 
fyziologie“ položil mimořádný důraz na spojení morfologie a funkce organismu. Současná 
funkční antropologie je v tomto smyslu zaměřena na studium vztahů mezi morfologickou a 
funkční variabilitou člověka. Studuje oblast lidského pohybu vztahující se k rozměrům, tvaru, 
proporcím, složení těla, stabilitě a prediktabilitě ontogenetického vývoje, biologickému věku 
a výživě. Aplikace funkční antropologie v tělesné výchově a sportu je svázána i s obory 
společenskovědními. Názvu funkční antropologie předcházelo označení oboru tělovýchovná 
antropologie či sportovní antropologie. 
 
G 
gender (z angličtiny: gender, „rod“), označení zdůrazňující kulturní konstrukci sexuální 
odlišnosti. Vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou 
formovány více  kulturou a společností než biologickou determinací ( mužství/ženství). Na 
rozdíl od pohlaví ( sexu), které je univerzální kategorií a nemění se podle času či místa, 
působení gender ukazuje, že určení rolí, chování a norem vztahujících se k ženám a mužům je 
v různých společnostech, v různých obdobích či různých sociálních skupinách rozdílné. Jejich 
závaznost či determinace není tedy přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm 
vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami. Termín pochází z americké socio-kulturní 
antropologie a označuje tedy „sociální pohlaví“ – dané kulturními normami, na rozdíl od 
pohlaví – daného biologicky (souhrnem anatomických, morfologických a fyziologických 
znaků). 
gender mainstreaming, systematické prosazování priorit a potřeb žen a mužů ve všech 
druzích politik a opatření s cílem dosáhnout rovnosti žen a mužů. (Například při plánování 
spojů hromadné dopravy by se mělo posoudit, jakým způsobem ji využívají muži a jakým 
ženy, neboť tento způsob bývá rozdílný. Teprve po takovém posouzení lze rozhodnout, zda 
není poškozeno ani jedno pohlaví.) 
gender studies, obor zabývající se sociálními a kulturními faktory podmiňujícími rozdíly 
v mužském a ženském chování – jak jsou lidé socializováni do svých mužských a ženských 

 41

http://www.fordfound.org/


rolí, co musí konat, aby byla jejich role uznána, jak pohlaví ovlivňuje sociální nerovnosti 
v každodenním jednání, jaký vliv má pohlaví na sociální rozdíly týkající se vzdělání, příjmů 
a postavení. 
genderová rovnost, rovnost mezi ženami a muži, koncept postulující doktrínu, že všichni lidé 
mají svobodu rozvíjet osobní schopnosti, že tak mohou činit bez omezení, která určují přísné 
genderové role, že rozdílné chování, aspirace a potřeby žen a mužů je třeba považovat za 
rovné a že budou stejně hodnoceny a podporovány. 
generalisté (z latiny: generālitās, „všeobecnost, veškerost“), 1. Jeden ze sociokulturních 
přístupů k empirickému konceptu občanské společnosti. Generalisté pojem občanské 
společnosti ztotožňují s pojmem demokracie s tím, že lépe vystihuje kulturní, sociální a 
ekonomické předpoklady fungující demokracie. Poukazují na to, že občanská společnost je 
v západní tradici tvořena nejen politicky činnou autonomní veřejností, jež se původně 
emancipovala ve sféře směny a výroby zboží, ale také zodpovědnou a kontrolovatelnou 
politickou mocí. K hlavním formám občanské společnosti (demokracie) tedy řadí nejen trh a 
politickou veřejnost, ale také sféru politické moci. Specifické vztahy mezi těmito třemi 
komponentami, které jsou výsledkem několik staletí trvajícího vývoje západních společností, 
tvoří podstatu a „záhadu“ moderní občanské společnosti. 2. [biologie, ekologie] Morfologicky 
málo specializovaná skupina. Díky tomu byla schopná překonávat kvalitativní i kvantitativní 
změny v ekosystémech, aniž by v ní muselo docházet k nějakým významným adaptivním 
změnám nebo výraznému vymírání uvnitř skupiny. Adaptivní strategie generalistů obsahuje 
celou řadu „riskantních“ prvků. Ve vhodných podmínkách je pro ně typická disperze a 
kolonizace. Adaptace chováním představuje jeden z typických rysů jejich adaptivní strategie. 
Typickými představiteli jsou makakové a hominidé obecně, zvláště pak rod Homo. 
genocida (z latiny: genocīdium, „hromadné vraždění lidských rodů; vyhlazování kmenů, 
národa“), vyhlazování, vyvražďování skupin obyvatelstva z národnostních,  rasových, 
politických nebo náboženských důvodů. Jeden z nejtěžších zločinů proti lidskosti. Největšího 
rozsahu dosáhla za druhé světové války v zemích obsazených nacisty. 
German Marshall Fund of the United States (zkratka: GMF), americký fond založený roku 
1972 díky finančnímu daru z Německa (věnován na oplátku za Marshallův plán), sídlo ve 
Washingtonu, 5 poboček v Evropě (Bělehrad, Berlín, Bratislava, Brusel, Paříž). Motto: 
„Strengthening transatlantic cooperation.“ Prosazuje širší spolupráci a pochopení mezi USA 
a Evropou – podporuje jednotlivce i instituce, kteří se věnují transatlantické problematice, 
svolává vedoucí představitele k diskusím o nejzávažnějších transatlantických tématech 
a hledá nejvhodnější cesty transatlantické spolupráce. GMF realizuje tři hlavní programy: 
transatlantická politika, transatlantické vůdcovství, rozšířená Evropa. GMF také vyvinul 
program pro střední a východní Evropu (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, 
Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko) zaměřený na posilování  demokracie 
a podporu integrace do evropských a transatlantických institucí; v rámci tohoto programu 
poskytuje GMF granty v těchto oblastech: ekonomie, životní prostředí, zahraniční politika. 
Kontakt: www.gmfus.org. 
globalizace (z latiny: globus, „koule; kotouč; dav, zástup, shluk“ a z francouzštiny: global, 
„souhrnný, celkový, úhrnný, globální“), jedno z nejaktuálnějších a nejkontroverznějších témat 
současné sociální vědy. Není možné je vystihnout jedním principem či definicí. Globalizace 
souvisí s tezí, jak tvrdí anglický sociolog Anthony Giddens (narozen 1938), že dnes všichni 
žijeme v jednom světě. Souvisí s  průmyslovou a  vědeckotechnickou revolucí, jejímž 
důsledkem je mimo jiné fakt, že prostor již není rozhodujícím faktorem při formování sociální 
reality (tzv. časoprostorové rozpojení). Sociální vztahy, současné problémy a rizika, i 
například naše vlastní očekávání dnes mají většinou globální povahu. Globalizace není 
pouhým průvodním, bezvýznamným jevem našeho života. Je posunem v našich životních 
poměrech jako takových. Je to způsob, jakým dnes žijeme. 
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globální město, města jako Londýn, New York a Tokio, která se stala organizačními centry 
nové globální ekonomiky. 
globální vesnice, pojem kanadského filozofa, literárního kritika a teoretika komunikace 
Marshalla McLuhana (1911–1980), který byl přesvědčen, že se svět – především v důsledku 
působení elektronické komunikace – postupně stává jedinou komunitou. Lidé na mnoha 
různých místech světa dnes například sledují v televizi tytéž zprávy. 
 
H 
hinduismus (z persko-arabského hindu, pojmenování obyvatel za řekou Indus a jejich 
náboženství, odvozené od sanskrtského Sindhu, „Poindí“), označení nábožensko-
společenského systému, k němuž se hlásí většina obyvatel  indické civilizace. Vyvinul se 
v průběhu 2. poloviny 1. tisíciletí př. n. l. ze staršího védského náboženství (bráhmanismu) a 
jeho vznik se nepřisuzuje žádné historické ani mytologické osobnosti: spíše je chápán jako 
„odvěký řád“ (sanátana dharma), který určuje postavení člověka ve společnosti, jež je 
primárně dáno rodem, nezměnitelným rodovým původem, stanoví souhrn životních cílů, etap 
a závazků každého jednotlivce a více než na věroučné základy klade důraz na řádné chování a 
rituální složku náboženského života. Hinduismus nemá organizaci církevního typu, nevytvořil 
si žádnou vrcholnou autoritu a postrádá dokonce jakýkoli kanonizovaný soubor posvátných 
písem, závazný pro všechny vyznavače. Hinduismus tedy určuje  étos a životní filozofii 
převážné části obyvatel Indie. Nejde v pravém slova smyslu o náboženství, protože 
příslušnost k němu nijak nesouvisí s vírou, a dokonce ani nemá nic společného se svobodným 
rozhodnutím. Hinduistou se člověk nemůže stát z vlastní vůle, musí se jím zrodit a narození 
na určitém stupni kastovní hierarchie předurčuje jeho postavení ve společnosti. Tradičně se 
hinduistická společnost dělí do čtyř stavů (varna), na příslušníky kněžské vrstvy bráhmanů, 
na skupinu vládců a válečníků, tvořících kastu kšatrijů, na vrstvu zemědělců, dobytkářů a 
obchodníků, nesoucích označení vaišjové, a na služebný a dělný lid, řazený do opovrhované a 
společensky diskriminované varny šúdrů. Teorie čtyř stavů posloužila jako východisko pro 
vznik rozsáhlého a spletitého kastovního systému, zahrnujícího řadu  kast, podkast, sociálních 
skupin a etnických pospolitostí, který tvoří základ hinduistické společnosti. 
historická antropologie, 1. Subdisciplína  fyzické antropologie zaměřená na studium 
kosterních pozůstatků z historických období. 2. Směr v historickém bádání, který staví 
konkrétního člověka do středu historické analýzy. Zaměřuje se na zvláštnost a svébytnost 
lidského jednání. Akcentuje účast všech lidí na dějinách jako takových, do nichž člověk vnáší 
své myšlenky, zájmy a přání. Historická antropologie staví do ohniska svého zájmu člověka 
v jeho zvláštnosti i  lidské přirozenosti, ucelenosti a závislosti na přírodě, společnosti a 
kulturní tradici. Dějiny jsou pojímány jako dílo vytvořené lidmi, a naopak člověk je definován 
jako dějinami formovaná bytost. Významným představitelem je německý historik Richard van 
Dülmen. Důležité publikace: Chvojka, E. – van Dülmen, R. – Jung, V., ed., Neue Blicke: 
Historische Anthropologie in der Praxis, 1979; časopis Historische Anthropologie: Kultur – 
Gesellschaft – Alltag (vychází od roku 1993), van Dülmen, R., Historická antropologie: 
Vývoj, problémy, úkoly, Praha: Dokořán, 2002. 
historická demografie, subdisciplína  demografie, zkoumající historické prameny pro 
demografickou statistiku historických populací, sledující konfrontaci s celým dosavadním 
vývojem demografické vědy, prověřující populační teorie a modelové vzájemné závislostí 
populačních procesů na konkrétním vývoji všech populací minulosti. 
historická kultura,  dílčí kultura, která existovala v dávné minulosti a zanikla, aniž by ji 
etnografové stačili prozkoumat; podmíněně ji lze přirovnat k  etnografické kultuře. 
historická tradice, termín, používaný zpravidla ve dvou významech. 1. Podle jednoho je to 
totéž, co předání v širším smyslu. 2. Druhý význam, užší, označuje druh předání nebo tradice 
v širším smyslu: písemný řetězec předávání informace o historické minulosti od nejstarších 
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dob k mladším. (Oba termíny – předání a tradice – jsou při používání v širším smyslu shodné, 
při používání v užším významu jsou blízké, stejně podřízené, ale v takovém případě 
neexistuje nadřazený termín, který by vyjadřoval oba jimi vyjadřované jevy.) 
historie (z řečtiny: historia či historié, „dějiny, historie“), 1. V širším smyslu každý vývojový 
proces v přírodě a ve společnosti. 2. V užším smyslu vývoj lidské společnosti. 3. Humanitní 
věda, která zkoumá a rekonstruuje částečně (modeluje) sociálně kulturní minulost lidstva v 
čase jako konkrétní proces a odhaluje v tomto procesu příčinně-důsledkový vztah mezi 
událostmi a odhaluje vzájemné působení sociálně-historických zákonitostí a náhodností, 
uvažuje objektivní nutnost a subjektivní faktor, účast lidových vrstev a úlohu vynikajících 
osobností. Historie přitom přistupuje k faktům selektivně: široce osvětluje hromadné jevy, v 
nichž se projevují zákonitosti – tendence, z individuálních jevů vybírá především ty, které 
měly vliv, stěžejní, stereotypní (pro ilustraci), klíčové (typické) a ukazující cestu (v 
podmínkách zlomkovité informace), ale také jevy individualizované ( historická antropologie,  
orální historie). Při této práci historie používá informace, získané z  historických pramenů, a 
tedy potřebuje vyhledávání, shromažďování a předběžnou přípravu této informace, tj. 
prakticky těchto pramenů. 
hlad, všeobecné označení podprůměrného příjmu potravy nebo podvýživy (často chronická 
forma). Někdy se však také používá k označení specifičtější skutečnosti –  hladomoru. 
hladomor, proces socioekonomické krize, který je relativně dlouhodobý a který spočívá 
v progresivním zchudnutí nejzranitelnějších skupin a poškození jejich systémů výživy. Tento 
proces je doprovázen nárůstem masivního hladu, přesuny obyvatel, šířením epidemií, 
komunitním rozpadem a v horším případě také zvýšenou mortalitou (následkem epidemií). 
hnutí, soubor kolektivních akcí, postojů a orientací zaměřených na dosažení určitého cíle. Na 
rozdíl od strany bývá méně institucionalizované. Politické hnutí zpravidla zpochybňuje 
stávající společenské uspořádání a usiluje o jeho přeměnu. Členové hnutí mají často 
všezahrnující představy o podobě žádoucí společnosti a většinou apelují na obecné mravní 
hodnoty ve snaze legitimovat své cíle. V případě dosažení svých požadavků buď zanikají, 
nebo postupně opouštějí původní principy, fungují dále jako určitá mocenská síla a budují 
nové struktury moci;  sociální hnutí. 
holocaust (z řečtiny: holos, „celý“, kaustos „spálení, zápalná oběť“), evropské označení pro 
vyhlazování Židů i příslušníků jiných národů nebo národností nacisty, jež se dálo v letech 
1933–1945 a jehož výsledkem bylo šest milionů lidských obětí; úplná zkáza, zničení vůbec. 
Nacistický program vyhlazení židovské rasy ( rasismus) navazuje na starší antisemitismus, liší 
se od něj technickou nelidskostí masového zabíjení i pseudovědeckým „zdůvodněním“. 
Oproti označení holocaust, který sugeruje jakousi posvátnou souvislost, dávají Židé sami 
přednost názvu šoa („hrůza, katastrofa“), aby se nezapomnělo, že šlo o vyvraždění milionů 
nevinných lidí. 
hominizace (z latiny: homō, „člověk“), polidštění, též hominizační proces; proces 
specifických změn v evoluci čeledi Hominidae (orangutani, gorily, šimpanzi, lidé), který 
podmiňoval a rozvíjel znaky typické pro fylogenetickou linii vedoucí od miocenních lidoopů 
k modernímu  člověku, jíž bezprostředně předcházel. Jedná se o komplexní proces zahrnující 
všechny aspekty biologické, od genetických až po somatické, chování, ekologie, sociální 
struktury i kultury v širokém slova smyslu. Člověk (Homo sapiens) je druh primátů s 
některými unikátními vlastnostmi a musí být chápán přísně jako tvor biosociální, u něhož 
může mít například  kultura velký adaptivní význam. Hominizační proces je možno rozdělit 
do tří základních etap, které charakterizují postupný vznik rodu  Homo a vývoj jeho 
vlastností. 1) Etapa vzniku a diferenciace hominidů na lidoopy a lidskou linii (hominini) – u 
obou skupin dochází k zvětšení mozku a přestavbě centrální nervové soustavy (CNS), zvyšuje 
se pohyblivost horní končetiny a manipulační schopnosti ruky, oplošťuje se hrudník, objevuje 
se výroba a používání jednoduchých nástrojů, sezonní predace na malé a střední savce, vzniká 
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vysoce organizovaná pružná sociální struktura s některými specifickými rysy (například 
systematické sdílení potravy a pomoc postiženým a zraněným jedincům). V lidské linii se pak 
objevuje nový specificky lidský znak – bipední lokomoce. Ta způsobila zásadní přestavbu 
těla, například prodloužení dolních končetin, přestavbu cévního zásobení a reprodukčního 
aparátu samic, změny fyziologické (hormonální činnost, nervová činnost, termoregulace) a 
podle všeho i změny etologické a sociální. 2) Etapa rozvoje rodu Australopithecus a vzniku 
rodu Homo – dochází k formování základních lidských biologických, etologických i 
sociálních vlastností, vytvářejí se předpoklady k vzniku lidské kultury; dochází k postupnému 
zvětšování postavy i mozku, prodlužují se dolní končetiny, pánev se zkracuje a rozšiřuje, 
mění se lebka a chrup (zmenšují se špičáky, zvětšují se stoličky, zkracují se čelisti, zmenšuje 
se obličejová část a zvětšuje se neurokranium), ruka s pohyblivým palcem schopným opozice 
se stává důležitým orgánem manipulace a poznávání světa, nástrojová činnost začíná být 
významným adaptačním mechanismem, objevuje se systematická výroba prvních kamenných 
nástrojů, pravděpodobně se výrazně rozvíjela i komunikace. 3) Evoluce rodu Homo a vznik 
druhu Homo sapiens – dokončuje se přestavba těla na tělo lidského typu, rod Homo vytváří 
novou specificky lidskou niku, objevují se standardizované kamenné nástroje, u nichž je 
patrný výrazný rozvoj teorie opracování, nástroje se specializují a vznikají složené nástroje, 
vyvíjí se postupně sociální organizace lidského typu, artikulovaná řeč, zdobení těla a pohřební 
rituály. Biologický, etologický, sociální a kulturní vývoj se dovršuje až na konci středního 
paleolitu, zejména však ve svrchním paleolitu. – Všechny faktory hominizačního procesu 
působily v dané etapě hominizace jako jeden systém, nelze proto oddělovat biologické, 
sociální a kulturní stránky evoluce člověka. 
homo (z latiny: homō, „člověk“), člověk. 1. [bible] Hebrejští starozákonní proroci v Knize 
zrodu (Genesis), sepsané před více než dvěma tisíciletími, soudí, že prvním člověkem byl  
Adam (podle akkadských pramenů z klínopisných tabulek, na jejichž tradici Bible navazuje, 
se první člověk jmenoval Adap). Kdesi na Zemi před šesti tisíci lety jeho tělo z hlíny či ze 
země vytvořil Bůh. Načež mu vdechl život. Nevíme, co tu znamená poněkud záhadná věta 
„muže a ženu stvořil jej“ – někdy se z toho usuzuje, že první člověk byl oboupohlavní bytost. 
Ale o několik vět dál už Bůh z jeho žebra učinil  Evu (hebrejsky Chavvá – „dávající život“) a 
všechno tak uvedl do pořádku. Tak vznikl první lidský pár. Díky božské velkorysosti mohl 
bezstarostně žít v  ráji, avšak zhřešil, z ráje byl zapuzen a nastaly mu klopotné lidské starosti a 
strasti, ušetřen nezůstal ani vztah mezi oběma pohlavími. Podobně líčí stvoření prvních lidí a 
prvotní  zlatý věk lidstva mýty a legendy i jiných kulturně historických společenství světa. 2. 
[biologie] Označení rodu z čeledi lidí (Hominidae). Kromě druhu Homo sapiens jsou všechny 
druhy i poddruhy rodu Homo vymřelé. Rod Homo prodělal poměrně složitý vývoj a jeho 
nejstarší zástupci jsou obtížně definovatelní; vymezuje se jeden až sedm druhů. Stavba těla 
rodu Homo je jasně specializovaná na bipední lokomoci a v zásadních rysech se podobá 
stavbě těla současného člověka. Dolní končetina je prodloužená. Nejvýraznějším rysem je 
prodloužení a přestavba stehenní kosti. Pánev rodu Homo je široká a nízká a má pro člověka 
charakteristické „prostorové“ uspořádání. Skelet nohy je specializovaný na bipední lokomoci. 
Uchopovací a manipulační schopnosti nohy jsou velmi omezené. Trup je krátký a oploštělý, 
bederních obratlů je většinou pět. Horní končetiny jsou relativně krátké, gracilně stavěné. 
Ruka je gracilní, se štíhlými, pohyblivými prsty a relativně dlouhým palcem schopným téměř 
dokonalé opozice. Předpokládá se také, že pro všechny zástupce rodu Homo je typická ztráta 
původního ochlupení a charakteristický rozvoj kožních derivátů, jako jsou vlasy a chlupy. 
Důležitý je také rozvoj termoregulace, kde je výrazným činitelem pocení. Typický je mozek, 
který je strukturou analogický mozku současného člověka; starší formy rodu Homo měly ve 
srovnání s anatomicky moderním člověkem výrazně menší kapacitu mozku. Velikostní 
pohlavní dimorfismus není u rodu Homo vysloveně velký, ale velikostní rozdíly mezi 
pohlavími byly a jsou jasně patrné a u některých druhů a populací byly dosti výrazné. Pro rod 
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Homo byl charakteristický rozvoj typických primárních a sekundárních pohlavních znaků, 
jako je dlouhý penis, typická stavba ženských pohlavních orgánů, ženská prsa a specifické 
mužské ochlupení obličeje. V potravě rodu Homo hraje velký význam živočišná potrava, i 
když její podíl mohl být u jednotlivých druhů rodu Homo výrazně odlišný. Zástupce rodu 
Homo lze charakterizovat jako všežravé predátory, kteří využívají k získávání masité potravy 
nástrojů a rozvinutých schopností mozku. Rod Homo je ekologicky velmi přizpůsobivý, od 
samého počátku své evoluce žil v tropickém, subtropickém i mírném pásu a je globálně 
rozšířen. Rozvinutá je  materiální kultura spojená s výrobou sofistikovaných a složitých 
nástrojů. Její součástí je také upravování  životního prostředí – například stavba přístřešků, 
úkrytů a obydlí. Výroba a používání standardizovaných nástrojů z kamene, kosti a dalších 
materiálů svědčí o tom, že zástupci rodu Homo museli disponovat rozvinutými formami 
učení, dobrou pamětí i schopností analýzy a rovněž rozvinutými formami komunikace. K 
vzniku tohoto komplexu nebyl bezpodmínečně nutný velký mozek, ale naopak lze 
předpokládat, že zvětšování mozku bylo produktem rozvoje materiální kultury a chování. Pro 
rod Homo je typická i  kultura v dnešním slova smyslu. Latinský termín homō fāber („kovář“) 
zdůrazňuje člověka jako výrobce, homō lūdēns jako toho, kdo si hraje, homō oeconomicus 
člověka jako nositele potřeb, kdežto homō sociologicus jako nositele rolí; homō viātor 
(„poutník“) zdůrazňuje lidskou smrtelnost, homō hominī lupus, že je „člověk člověku vlkem“. 
humanismus (z latiny: hūmānus, „lidský“), 1. Lidskost, úcta nebo vážnost k člověku, k lidské 
důstojnosti, péče o blaho člověka a tím také celého lidstva. 2. Evropské kulturní a společenské 
hnutí v 14. až 16. století, čerpající mimo jiné z návratu k antické kultuře. 3. Tendence ve 
vývoji kultury a umění, která stavěla člověka do středu univerza a jeho hodnotami a zájmy 
poměřovala svět. Humanismus se prosazoval zejména v literatuře, dramatu a ve vědě. 
Jazykově se orientoval jednak na nadnárodní latinu, jednak na rozvíjející se a postupně se 
prosazující národní jazyky. 
humanita (z latiny: hūmānitās, „lidskost, lidství“), lidskost; etický pojem označující 
významný mravní princip založený na myšlence lidsky odpovídajícího, plnohodnotného 
vztahu k druhému člověku. 
humanitární akce, označení akce, jež byla definována historicky na základě série etických 
a operativních principů, k nimž se řadí  humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost 
a všestrannost. Jedná se o principy, které jsou obsaženy ve stanovách Mezinárodního hnutí  
Červeného kříže; v kodexu chování pro Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce a pro  nestátní neziskové organizace, který se vztahuje na pomoc v případech 
katastrof. Může se uskutečnit prostřednictvím národních nebo mezinárodních aktérů nebo 
napomáhá aktérům svrchovaného státu, kteří poskytují pomoc svým obyvatelům. 
humanitární gesto, politické rozhodnutí ve prospěch pomoci lidem postiženým zpravidla 
přírodní nebo válečnou pohromou. 
humanitární intervence, akce uskutečněné mezinárodním společenstvím s cílem chránit 
a hájit populaci před těžkým a masivním porušením základních lidských práv, a s cílem 
zajistit humanitární asistenci obětem ozbrojených konfliktů, jestliže si to vyžaduje svrchovaný 
stát. 
humanitární most, pozemní nebo vzdušné spojení k přepravování prostředků humanitární 
pomoci lidem postiženým přírodní nebo válečnou pohromou. 
Humanitární úřad Evropských společenství (anglicky: European Community 
Humanitarian Office, zkratka: ECHO), orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu, který byl 
zřízen v roce 1992 za účelem koordinace programu komunitární humanitární pomoci v reakci 
na přírodní katastrofy a válečné konflikty, dále pro spravování fondů a řízení programů 
přípravy před pohromami. 
humanizace (z latiny: hūmānus, „lidský“), úsilí o zlidštění něčeho (například vztahů mezi 
lidmi). 
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CH 
charita (z latiny: cāritās, „láska, oddanost; vážnost, úcta; drahota“), 1. V mravním smyslu 
označuje prvek křesťanské lásky k bližnímu, lásky ani erotické, ani rodinné, ani přátelské, ani 
lásky, která by byla redukovatelná na nějaký univerzální smysl pro povinnost. 2. V užším 
smyslu organizovaná péče o lidi staré, opuštěné, postižené, nemocné, zraněné a vyhnané 
z vlasti. 3. Název zejména katolických církevních institucí, jež se touto službou zabývají, 
nebo pojmenování  dárcovství a  dobročinnosti zdůrazňující pomoc bližnímu a pomoc 
v nouzi. V běžném pojetí se snaží zmírňovat současné utrpení, bídu a nouzi lidí. 
charitativní, založený na  dobročinnosti, lidumilnosti,  charitě; dobročinný, lidumilný. 
Charles Stuart Mott Foundation, nadace, založena roku 1926 ve Flintu (stát Michigan v 
USA), zakladatel: Charles Stuart Mott. Motto: „Supporting efforts that promote a just, 
equitable, and sustainable society.“ Posláním nadace je podporovat úsilí o spravedlivou, 
slušnou a trvale udržitelnou společnost. Granty poskytuje na území Spojených států 
amerických a ve vybraných regionech v zahraničí v rámci čtyř programů:  občanská 
společnost,  životní prostředí, oblast Flint, cesty z chudoby. Prostřednictvím poboček v Praze 
a Johannesburgu (Jihoafrická republika) financuje aktivity v rámci programu Občanská 
společnost a nestátní organizace ve střední a východní Evropě a v Jižní Africe. Kontakt: 
www.mott.org. 
charta (z latiny: carta, charta, „list, listina“), 1. Listina zásadního významu, obsahující, 
vyhlašující, popřípadě zaručující souhrn určitých politických zásad a práv (příklad:  Charta 
Organizace spojených národů). 2. Sdružení občanů usilujících o dodržování lidských, 
občanských a politických práv (příklad: Charta 77). 
Charta Organizace spojených národů, mezinárodní Kolektivní smlouva, kterou byla 
vytvořena  Organizace spojených národů (OSN), přijatá 26. 6. 1945 v San Francisku na 
konferenci států bojujících proti fašistickým mocnostem. Platnost nabyla 24. 10. 1945 (den 
OSN). Charta OSN je nejdůležitější mezinárodní smlouva současné doby a členské státy OSN 
jsou povinny dát jí přednost před všemi svými závazky. Stanoví cíle a zásady OSN, upravuje 
členství v OSN, stanoví nejdůležitější zásady mírového soužití a postup při pokojném řešení 
mezinárodních sporů, jakož i při ohrožení míru, porušení míru a útočných činech. Určuje 
zásady mezinárodní hospodářské a sociální součinnosti i správy tzv. poručenských 
a nesamosprávných území. Součástí Charty OSN je i statut Mezinárodního soudního dvora, 
hlavního soudního orgánu OSN. 
Charta základních práv Evropské unie, charta přijatá na zasedání Evropské rady v Nice v 
prosinci 2000. Práva vycházejí ze šesti principů: důstojnost, svoboda, rovnost,  solidarita,  
občanská práva a spravedlnost. Charta reagovala na potřebu upravit práva občanů členských 
států přímo k  Evropské unii. Je to rozsáhlý dokument, který není právně závazný, ale jeho 
politický význam je značný. Charta obsahuje tři základní kategorie práv: základní práva a 
svobody tak, jak vyplývají z  Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (1950); práva 
svobody občanů EU; sociální práva, jak vyplývají z  Evropské sociální charty. 
chudoba, situace, v níž jedinec nebo sociální skupina nemůže z vlastních prostředků 
uspokojovat nejnutnější životní potřeby, a proto potřebuje ekonomickou pomoc jiných. 
Obvykle se jedná o situaci, v níž příjem nestačí ke krytí existenčního minima. Existenční 
minimum i chudoba jsou relativní a vztahují se vždy k příslušným socioekonomickým 
poměrům určité společnosti. Subjektivně se chudoba projevuje jako pocit nedostatku 
prostředků k uspokojování potřeby. Chudoba může být způsobená buď přírodními jevy 
(katastrofy, neúroda atd.), sociálními jevy (válka, vykořisťování, revoluce, pogromy apod.), 
osobními osudy (nemoc, smrt živitele, stáří apod.), vlastním „přičiněním“ (nehospodárnost, 
riskování, lenost apod.), nebo kombinací uvedených věcí. 
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I 
identita (z latiny: idem ens, „totéž jsoucí“), 1. Totožnost, jedna ze základních kategorií 
myšlení. 2. typické rysy jedince nebo skupiny, obvykle podmíněné sociálními 
charakteristikami, vědomí o vlastní specifičnosti, založené na určitých jasně definovaných 
rysech jedince nebo skupiny, obvykle formulovaných ve vztahu k druhým. 3. V psychologii 
problém jak být sám sebou, osobní identita. 
imigrant, osoba, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru; opak: 
emigrant. 
imperialismus (z latiny: imperiōsus, „vládnoucí, panovačný“ ), 1. Úsilí o ovládnutí cizích 
území nebo národů politicky, hospodářsky a případně i kulturně. 2. Teorie o oprávněnosti 
získávání kolonií a závislých území a podřizování si cizích subjektů vyplývající z přesvědčení 
o vlastní nadřazenosti a především z této teorie vycházející praktická strategie vykořisťování. 
3. Z hlediska  antropologie: tato věda (zvláště její sociální a kulturní větev) se zformovala 
právě v období imperiálního kolonialismu a byla s imperialismem po dlouhou dobu svého 
vývoje nerozlučně svázána, kolonie dlouho fungovaly jako jakási vyhrazená laboratoř, ve 
které antropologové prováděli své výzkumy, nezřídka ovlivňované „imperiální ideologií“. 
implementační agentura, agentura (instituce), která z pověření řídícího orgánu programu 
vykonává určité činnosti spojené s řízením programu. Zpravidla zodpovídá za administrativní, 
technické a finanční řízení projektů. 
index lidského rozvoje (anglicky: Human Development Index, zkratka: HDI), kombinovaný 
indikátor, který měří výsledky dané země s ohledem na nové  paradigma lidského rozvoje. 
HDI hodnotí kvalitu života nejen podle ekonomických ukazatelů, které samy o sobě mohou 
být zavádějící, ale také prostřednictvím sociálních kritérií: index sleduje mimo jiné 
očekávanou délku života, gramotnost a přístup ke vzdělání, dostupnost zdravotní péče, 
porodní úmrtnost, rovnost příležitostí mužů a žen, uprchlictví či přístup k pitné vodě. 
indická civilizace, civilizace, rozvíjející se na geograficky, etnicky, jazykově a kulturně 
rozmanitém indickém subkontinentu, které je přes všechnu mnohotvárnost, různorodost až 
rozporuplnost společný jediný  étos, jednotný světový názor a  životní styl, jehož jednotlivé 
složky se vytvářely již ve starověku ( védy,  upanišady,  buddhismus,  džinismus,  hinduismus 
aj.) a který nám dovoluje hovořit o indické kultuře jako o „jednotě protikladů“. K indickému 
poloostrovu na jihovýchodě přiléhá ostrov Lanka, bájný Serendib arabských mořeplavců a pro 
Evropany Cejlon, jehož přírodní ráz i civilizační vývoj rovněž prozrazují úzkou přináležitost k 
indickému kulturnímu okruhu. Přestože první doklady o přítomnosti člověka na indickém 
subkontinentu pocházejí již z doby před půl milionem let a archeologické nálezy dokládají 
rozvoj vyspělých zemědělských populací v Balúčistánu a Sindhu v 7.–6. tisíciletí př. n. l., 
vlastní počátky indické civilizace jsou spojeny až s objevem protohistorické kultury poříčí 
Indu, pojmenované podle prvního známého naleziště Harappy v dnešní pákistánské provincii 
Paňdžábu kulturou harappskou. „Harappané“ žili v architektonicky pečlivě rozvržených 
sídlištích městského typu, protkaných pravidelnou sítí pravoúhle se křižujících ulic, v domech 
z pálených cihel, vybavených koupelnami a občas i splachovacími záchody, napojenými na 
důmyslnou veřejnou kanalizační síť. Na území, jež od íránských hranic na západě až po oblast 
Dillí a od horských podhůří Himálaje téměř až k pramenům Gódávarí na poloostrově Přední 
Indie zaujímá rozlohu bezmála 1,5 milionu kilometrů čtverečních, archeologické průzkumy 
postupně odhalily kolem 1 400 sídlišť (917 v Indii, 481 v Pákistánu a 1 v Afghánistánu), která 
jen s drobnými obměnami vykazují příslušnost k jediné civilizaci, jejíž jednotlivé fáze lze 
datovat do doby mezi 32. a 16. století př. n. l. Naleziště harappské či protoindické civilizace, k 
nimž patří vedle již zmíněné Harappy zejména Móhandžódaró (tradičně a asi nesprávně 
překládané „Pahorek mrtvých“) na pravém břehu řeky Indu, vykazují nápadnou kulturní 
uniformitu, jež je patrná v celé oblasti geografického rozšíření této kultury prakticky po celou 

 48



dobu jejího trvání. Objevy nových archeologických nalezišť a systematicky prováděné 
výkopy, jež po vyhlášení nezávislosti Indie a Pákistánu nabyly na intenzitě, však postupně 
mění mnohé z doposud obecně přijímaných představ. Jak ukázalo satelitní snímkování oblasti, 
největší soustředění harappských sídlišť nevykazuje údolí Indu, ale vyschlé koryto jiného 
vodního toku, jenž v indické Harijáně a na území Rádžasthánu nese jméno Ghaggar, v 
pákistánském Bahávalpuru se jmenuje Hakra a bývá ztotožňován s mytickou Sarasvatí. Nové 
nálezy zpochybnily tvrzení o naprosté kulturní uniformitě harappské kultury, o autokratickém 
způsobu vlády, o postavení Harappy a Móhandžódara jako dvou hlavních měst jediné říše a 
mnohé z dalších přežívajících hypotéz. Proto se množí hlasy, jež volají po zásadní revizi 
nejstarších indických dějin a požadují, aby tato nejrozsáhlejší protohistorická městská 
civilizace nesla jméno civilizace povodí Indu-Sarasvatí. Nálezy charakteristických pečetí a 
dalších předmětů harappského původu na různých místech Mezopotámie ( civilizace 
starověkého Předního východu) a v oblasti Perského zálivu spolu s údaji klínopisných 
pramenů svědčí o úzkém obchodním spojení mezi kulturou poříčí Indu a městskými státy v 
povodí Eufratu a Tigridu ve 3.–2. tisíciletí př. n. l. S obchodní aktivitou Harappanů zřejmě 
úzce souviselo používání pečetidel. Jejich otiskem do hliněných pečetí kupecké domy 
stvrzovaly pravost zásilek zboží a významní občané tak označovali svůj majetek. Tato 
pečetidla, jichž se dosud podařilo objevit asi tři tisíce, mají nejčastěji čtvercový či 
obdélníkový tvar, jsou většinou zhotovena ze steatitu vytvrzeného vypálením a zdobeného 
reliéfním vyobrazením zvířat, antropomorfních postav a ikonografických motivů. Velká 
většina pečetidel nese stručné nápisy v neznámém jazyce a písmu, jejichž délka nepřesahuje 
dvacet znaků. Přes veškeré pokusy o jejich rozluštění se doposud podařilo prokázat jen to, že 
se psaly zprava doleva a že původně piktografické písmo postupně získalo sylabicko-
ideografický charakter. Počítačová analýza harappských nápisů a jejich srovnání s písemnými 
památkami z různých jazykových skupin ukázaly nápadné strukturální podobnosti těchto 
záznamů s drávidskými jazyky, což vedlo některé luštitele k dosud málo přesvědčivým 
pokusům interpretovat protoindické texty jako archaickou formu tamilštiny; teorie o 
pradrávidském původu Harappanů však získává rostoucí počet zastánců. Jiné hypotézy 
naopak spojují nositele harappské civilizace s obyvatelstvem indoevropského původu, 
příbuznými védských Árjů, a při luštění vycházejí z předpokladu, že jazyk těchto památek je 
jen starobylou formou mantrového dialektu, předchůdcem klasického sanskrtu. Nelze vyloučit 
ani možnost, že Harappané patřili ke zcela neznámé skupině praobyvatel Indie, kteří postupně 
vymřeli či byli bezezbytku pohlceni pozdějšími přistěhovalci, a že při neexistenci bilingvy, 
paralelního textu ve známém jazyce či písmu, se tajemství protoindických nápisů nikdy 
nepodaří rozšifrovat. Postupný úpadek harappských měst, který je patrný od 19.–18. století př. 
n. l., a konečný zánik civilizace poříčí Indu badatelé donedávna spojovali s působením 
vnějších vlivů, s vpády barbarských plemen, popřípadě přímo s invazí indoevropských kmenů 
do Poindí v polovině 2. tisíciletí př. n. l. Přímou příčinnou souvislost mezi zničením této 
kultury a kolonizací subkontinentu védskými Árji se však nepodařilo prokázat: příznaky 
počínající krize protoindické civilizace jsou patrné již dlouho před příchodem Indoevropanů a 
mohly souviset s náhlým zhoršením životního prostředí či nějakou živelní pohromou anebo 
zhoubnou epidemií. Podle některých autorů došlo k vyčerpání přírodních zdrojů Poindí, 
spojenému s hromadným vystěhovalectvím na jih k moři, do oblasti Paňdžábu a do údolí 
Gangy. Tyto vnější příčiny ovšem nevylučují současný tlak zvenčí, ze strany kočovných 
nájezdníků a přistěhovalců ze severozápadu, kteří v několika migračních vlnách počali 
postupně pronikat na indický subkontinent. Nově příchozí, kteří sami sebe nazývali Árjové 
(„vznešení“, „urození“), původně tvořili součást rozsáhlé indoíránské pospolitosti, po jejímž 
rozpadu se jednotlivé pastevecké kmeny někdy na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l. daly do 
pohybu a z dosavadních sídel v jihoruských stepích zamířily přes Střední Asii, Írán a 
Afghánistán do Indie. V indoganžské nížině archeologické výzkumy prokázaly přítomnost 
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nového lidu zhruba od poloviny 2. tisíciletí př. n. l.: je spojován s rozšířením kultury šedé 
malované keramiky, jejíž nositelé se zabývali lovectvím, chovatelstvím koní, rohatého skotu, 
ovcí a koz, pěstovali rýži, ječmen a pšenici, užívali měděné, v mladším stadiu též železné 
nástroje a bydleli v sídlištích obklopených kamennými nebo hliněnými valy. Na mnoha 
místech jsou tato sídla promísena s pozůstatky pozdně harappského osídlení, jinde se objevují 
v sousedství nalezišť eneolitické kultury měděných depotů a okrové keramiky (1600–1100 př. 
n. l.), za jejíž tvůrce jsou považováni Mundové, žijící na východní periferii harappské říše, 
případně lidé kultury černočervené keramiky, tradičně spojované s Drávidy. Poznatky získané 
archeologickými výzkumy doplňují údaje prvních literárních památek, jež po sobě předkové 
indoevropských Indů zanechali, sbírek hymnických zpěvů a obětních průpovědí, 
označovaných souborným názvem  védy (doslova „vědění“). Védské texty, které vznikaly 
někdy od poslední čtvrtiny 2. tisíciletí př. n. l., sestávají hlavně z oslavných a prosebných 
hymnů, jimiž se Árjové obraceli k všemocným bohům svého panteonu, rituálních formulí, 
používaných při oběti, stejně jako kleteb a magických zaklínadel, jež měly zaplašit zlé síly a 
zajistit uctívači zdar. Obsahují však zároveň bohatství údajů o způsobu života, materiální 
kultuře a světonázorových představách indoárijských kmenů i o průběhu jejich pronikání na 
subkontinent. Védské sbírky, sestavené v takzvaném mantrovém dialektu, jazyce příbuzném 
staroíránské avestě, byly po dlouhou dobu uchovávány pouze ústním podáním a v písemné 
podobě byly zaznamenány teprve v průběhu našeho letopočtu. Nejstarší zmínky o užívání 
písma pocházejí z první poloviny 1. tisíciletí př. n. l., ale žádné písemné doklady z té doby se 
nedochovaly. Nejstaršími psanými památkami objevenými na indické půdě byly teprve skalní 
a sloupové nápisy panovníka z dynastie Maurjů  Ašóky (273–232 př. n. l.), jehož říše 
zahrnovala s výjimkou nejjižnějšího cípu Indie prakticky celý subkontinent. K zaznamenání 
Ašókových ediktů bylo použito upravené podoby aramejského písma, zvané kharóšthí, 
rozšířené hlavně na severozápadě Indie, ale především písma bráhmí, jež se později stalo 
základem většiny indických grafických systémů. V průběhu historického období byl 
jihoasijský subkontinent vystaven nesčetným dobyvačným vpádům a migračním vlnám, v 
jejichž průběhu se rodila ona příslovečná protikladná jednota indické civilizace. Její 
výslednou podobu výrazně poznamenali baktrijští Řekové, Skythové, Parthové a Kušáni, bílí 
Hunové či Hefthalité, arabští nájezdníci i mořeplavci, turečtí, perští a mongolští dobyvatelé, 
stejně jako evropští kolonizátoři. Také jejich zásluhou vykazuje indické obyvatelstvo takovou 
pestrost etnických typů, vyznává takovou šíři náboženských kultů, hovoří tak mnoha 
rozmanitými jazyky, zachovává tolik rozličných zvyků, dodržuje takové množství posvátnou 
tradicí posvěcených společenských příkazů, zákazů, omezení a zvyklostí. Maurijská říše za 
Ašóky představovala nadlouho jediný pokus sjednotit území subkontinentu v jednotný 
politický celek. Po jejím rozpadu ve 2. století př. n. l. ovládla Poganží a přilehlé části severní 
Indie dynastie Šungů, jejichž království však postupně podlehlo útokům řecko-baktrijských 
vládců ze severozápadu, rozpínavosti Kalingy na jihovýchodě a nepřátelství států severního 
Dakšinu a po krátkém mezivládí dynastie Kánvů roku 28 př. n. l. zaniklo. Migrace 
nomádských hord z mongolských stepí a z oblasti čínského Turkestánu ve 2. století př. n. l. 
uvedla do pohybu rozsáhlé stěhování národů, v němž sehrál klíčovou roli kmen Jüe-č’; ten 
pod tlakem hunských kmenů opustil své kášgarské pastviny, při postupu na západ vytlačil 
z oblasti Aralského jezera Skythy (v indických pramenech jsou označovaní jako Šakové), 
kteří zase hledali útočiště v Parthii, Baktrii a počátkem 1. století př. n. l. pronikli až do 
severozápadní Indie. Konec panství šackých vladařů (kšatrapů) učinila další invaze 
nájezdníků ze střední Asie, zřejmě jedné z odnoží Jüe-č’, kteří na přelomu letopočtu vtrhli do 
Baktrie, smetli moc Řeků, Šaků i Parthů a položili zde základy mocné říše Kušánů (asi 78–
230 n. l.). Na jihu subkontinentu se od počátku letopočtu samostatně rozvíjela svébytná 
kultura, zcela nezávislá na severoindických vzorech, jejímiž nositeli byli drávidští Tamilové. 
Původ Tamilů, stejně jako podíl drávidského etnického a jazykového elementu na utváření 
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indické civilizace dosud zůstávají obestřeny tajemstvím. Archeologické a lingvistické doklady 
však naznačují možnost rozšíření „lidu černočervené keramiky“, spojovaného s Drávidy, z 
jeho původní pravlasti kdesi mezi východní Afrikou, jižní Arábií, Perským zálivem a 
severovýchodním Íránem do oblasti Poindí a jeho prvních kontaktů s harappskou kulturou 
někdy na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. S rozpadem tohoto kulturního centra a migrací 
pozdních Harappanů, vytlačovaných pronikáním árijských kmenů na východ a jihovýchod, 
pak mohl souviset i pohyb Drávidů na jih. Ten pak zde vedl ke vzniku vyspělé neárijské 
civilizace, jíž byl vlastní specifický světový názor i životní styl. Období roztříštěnosti Indie na 
řadu drobných státních útvarů přerušila ve 4. století n. l. dynastie Guptovců (320 až asi 550), 
za jejíž vlády staroindická civilizace dosáhla klasického vrcholu svých tvůrčích sil. Svědčí 
o tom široký rozvoj řemesel a obchodu, vědy, vzdělanosti, literární tvorby i výtvarných 
umění. Od poloviny 5. století je však guptovská říše nucena čelit vpádům kočovných kmenů z 
mongolských stepí, bílých Hunů (Hefthalitů), kteří se nakrátko stali pány celé indoganžské 
nížiny. Po Guptovcích se již žádnému jednotlivci ani panovnickému rodu nepodařilo sjednotit 
celý subkontinent „pod jediným královským slunečníkem“; jediným severoindickým 
vladařem, jehož říše dosáhla většího rozsahu, se stal Harša z rodu Pušjabhútiů (606–647), jenž 
pod svou mocí sjednotil obrovské území od Himálaje po řeku Narmadu a od Káthijávárského 
poloostrova až po pobřeží Bengálského zálivu. Záhy po Haršově smrti se však jeho říše opět 
rozpadla na množství často znepřátelených států, jejichž opětovné sjednocení v jeden 
politický celek se podařilo teprve na počátku 13. století muslimským dobyvatelům. Dillíský 
sultanát, který roku 1206 založil místodržící a vojevůdce ghazenského sultána Kutbuddín 
Aibak, v polovině 14. století ovládal značnou část indického poloostrova. V důsledku vpádu 
Tímúra (Tamerlána), vládce Samarkandu, jenž roku 1398 dobyl a zpustošil Dillí, se panství 
turecko-afghánských sultánů prakticky rozpadlo a jednotlivé provincie se osamostatnily pod 
vládou místních dynastií. O odstranění politické rozdrobenosti Indie a postupné sjednocení 
takřka celého subkontinentu se zasloužila teprve mongolská dynastie Velkých Mughalů, jež 
se ujala vlády v Dillí roku 1526. Moc a celistvost mughalské říše v 17. a 18. století vážně 
narušila četná povstání a v okrajových částech impéria znovu zvítězily odstředivé tendence. 
Nejmocnějším soupeřem Mughalů se stali Maráthové, kteří v 17. století na území Maháráštry 
a velké části severní Indie vytvořili vlastní samostatný stát. Zároveň do vývoje v zemi počala 
výrazně zasahovat koloniální expanze evropských obchodních společností, zejména 
Nizozemců, Britů a Francouzů, jejichž hospodářské zájmy stále více přerůstaly v mocenské a 
teritoriální ambice. Jejich mocenské soupeření, jež vyplnilo značnou část 18. století, skončilo 
triumfem britské Východoindické společnosti, jež zkonzolidovala svou moc ovládnutím 
Bengálska (v bitvách u Palásí 1757 a u Baksaru 1764), v sérii válek si podmanila Maisúr 
(1799), anektovala jihoindický Karnátak (1802), rozdrtila maráthský svaz (1818), zbavila 
samostatnosti říši sikhů (1849) a otevřela si cestu ke kolonizaci celé Indie. Opozice místních 
velmožů, odpor obyvatelstva proti cizím vládcům a nespokojenost v koloniální armádě 
vyústily v roce 1857 ve velké indické povstání, jež si kladlo za cíl ukončit britské panství a 
obnovit moc mughalských císařů. Potlačení vzpoury provázely administrativní a konstituční 
reformy: roku 1858 přešla správa Britské Indie z rukou Východoindické společnosti přímo 
pod britskou korunu, došlo k reorganizaci indické armády i ke změně politiky vůči knížecím 
státům. Koncem 19. století získalo rozvíjející se národní hnutí významnou politickou 
základnu v Indickém národním kongresu, který se již v letech 1905–1908 postavil do čela 
hnutí na podporu domácího průmyslu (svadéší) a vyhlásil požadavek politické autonomie jako 
předstupně úplné nezávislosti (svarádž). Po první světové válce přešlo vedení 
osvobozeneckého zápasu do rukou Móhándáse Karamčanda Gándhího (1869–1948), jenž 
veřejná vystoupení proti koloniálnímu režimu organizoval jako nenásilné kampaně občanské 
neposlušnosti. Britské panství v Indii definitivně skončilo 15. srpna 1947, kdy byla země 
rozdělena na dva samostatné státy, Indický svaz a Pákistán. 
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INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX – SDA), občanské sdružení založené v roce 
1991. Vysílá dobrovolníky za zkušenostmi na mezinárodní projekty a umožňuje setkávání 
různých pohledů na svět, pochopení každodenní reality a rozdílů v jiných zemích, a tím i 
poznávání sebe sama. Na mnoha místech celé České republiky organizuje krátkodobé i 
dlouhodobé projekty zaměřené na obnovu venkova, záchranu památek, zlepšení životního 
prostředí, kulturní a sociální aktivity, akce i pro sociálně znevýhodněnou mládež a mnoho 
dalších. Kontakt: www.inexsda.cz/cze. 
integrace cizinců, proces postupného začleňování  imigrantů do struktur a vazeb společnosti 
domácího obyvatelstva. Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem  migrace a 
který má své politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské 
aspekty. 
integrální antropologie, celostní pojetí antropologie propojující poznání biologické a socio-
kulturní antropologie;  biologicko-socio-kulturní antropologie,  obecná antropologie. 
íránská civilizace, přírodní prostředí Íránu (Persie) a okolních oblastí je místy plné 
nepředvídatelných nástrah a mimořádných kontrastů. Zatímco některé části západu a 
jihozápadu Íránu v blízkosti řek a vodních zdrojů jsou úrodné a v různých údobích historie i 
přelidněné (Esfahánská oáza, Fárs a jiné), jeho východní oblasti, tvořící více než polovinu 
země, se skládají z několika obávaných pouští, což je prostor prakticky neobyvatelný. 
Příhodnější horské svahy s vegetací poskytovaly možnosti chovu drobného skotu, což dalo 
určité pravidelné impulsy rytmu života chovatelů. Dvakrát ročně se pastevecké kmeny stěhují 
na léto za zelenou pastvou výše do hor, na zimu do údolí. Ve východních pouštích jsou 
některá solná jezera (Dašte Kavír, Dašte Namak), což je důsledek skutečnosti, že bazén 
íránské náhorní plošiny, obklopené z větší části vysokými horskými pásmy (na severu Elborz, 
na jihozápadě Zagros, nižší horstva také na jihu), byl kdysi mořským dnem. Cesty, které tyto 
obávané východní pustiny obcházely, byly napojeny na životodárné obchodní stezky, zejména 
na Hedvábnou cestu, která propojovala Dálný východ se Západem, zároveň však z Íránu 
vytvářely průchozí koridor, kterým se ubíraly život sužující armády nejčastěji směrem 
východním (Asyřané, Řekové, Římané, …) a loupeživé kmeny naopak od severovýchodu ze 
středoasijských stepí. Nájezdy z východu představovaly pro Írán zdroj trvalého ohrožení. 
Oproti usedlým, řádně hospodařícím a zbožným Íráncům byly kmeny z východu nazývány 
Túránci, což znamenalo necivilizované kočovné ničitele všeho dobrého, co vzešlo z Íránu. 
Takový obraz zastrašujících hrůz je zachycen v íránské mytologii, zanechal však také hluboké 
stopy ve způsobu nazírání na tento svět, na jeho smysl, na hodnoty pozemského života. Zde 
má pravděpodobně své kořeny dualistický pohled na usilování člověka, který se stal osou  
zarathuštrovské víry v boj dobra se zlem, ovšem se světlou perspektivou konečného vítězství 
sil dobra. Přes všechny tyto nesnáze, etnické, jazykové a kulturní střetávání (nebo možná 
právě díky jim) stal se Írán významnou oblastí a řadí se k nejstarším střediskům lidské 
civilizace. Těžil jednak z objevů a inovací tehdy jedné z nejpokročilejších částí světa – 
sumerské, akkadské, babylónské a asyrské Mezopotámie a jednak sám okolní oblasti 
ovlivňoval. V dosahu íránského vlivu mocenského, duchovního, kulturního i v celé řadě 
dalších projevů jeho působení lze najít mnoho specifických jednotících rysů, které do značné 
míry postihují „identitu“ íránských národů, charakterizující vývoj rozsáhlé oblasti Předního a 
Středního východu, zčásti také Indii. Je však třeba předeslat, že teritoriální rozsah starověkého 
i středověkého Íránu byl značně proměnlivý a neodpovídal hranicím dnešní Islámské íránské 
republiky. Procházel etapami, kdy jeho vliv přesahoval dnešní Írán daleko na západ a ještě 
dále na východ, nevyhnul se však ani obdobím, kdy se jeho celistvost rozpadávala na drobné, 
neustále se svářící feudální celky. Na západě se hranice íránského vlivu ustálila v sousedství 
semitských národů, především Arabů, a obyvatel turecké Malé Asie. Obě skupiny uvedených 
etnik však zasahují v různém rozsahu vlastní území Íránu. Na východě se kulturní, zejména 
jazykový vliv udržel v sousedním Afghánistánu (jazyky darí, pašto), v Tádžikistánu a zčásti 
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v Uzbekistánu (tádžičtina). Silné ovlivnění perštinou lze konstatovat také v jazyce Pákistánu 
(urdu). V této souvislosti je vhodné připomenout, že jazykem dvora Mughalské říše (1526–
1858), založené císařem Báburem v 16. století na území Indie, byla perština. Působilo zde 
mnoho perských básníků a kultura dvorského života byla kombinací perských a místních 
tradic. Írán proto představuje poměrně rozsáhlý „ostrov“ bohatě rozvětveného 
indoevropského komunikačního nástroje, íránské skupiny větších i drobnějších jazyků a 
dialektů, vycházejících z jednoho indoárijského základu a napojených tak na řadu dalších 
sourozeneckých jazykových skupin, mezi nimiž často leží značné vzdálenosti v prostoru i ve 
víře jejich uživatelů. Jak k tomu došlo? Vývoj Íránu byl sledem dramatických dějů a střídání 
stability s úpadkem a roztříštěností. Ve 3. tisíciletí př. n. l., kdy zde vznikají první státy, se 
v jihozápadní části Íránu rozkládal starověký stát Elam s hlavním městem Súsy, na 
severozápadě kolem dnešního města Hamadánu byla Médie s hlavním městem Egbatanou a 
severovýchodně od ní Parthie. Přibližně od poloviny 2. tisíciletí př. n. l. dochází na území 
Íránu k významným demografickým změnám. Pravděpodobně odněkud z jihoruských stepí či 
z dnešní Ukrajiny přicházejí ve vlnách indoevropské kmeny Árjů. Část jich jde přes Kavkaz, 
také přes Střední Asii a usazuje se v oblasti Íránu, jiná jejich odnož pokračuje v tažení na 
jihovýchod do Indie. Svou původní vlast nazývají Áirjanam Váedžó, novou vlast pak 
Airjóšajanem, tedy „Země obývaná Árji“ (od výrazu Árijci se upouští vzhledem k neblahým 
souvislostem s nacistickou ideologií a expanzí). Z tohoto původního tvaru se postupně 
vyvinulo jméno Érán, později Írán. Tyto kmeny lze považovat za společné předky Íránců a 
Indů. Doba, která představovala postupné usazování kmenů a jejich zaměření na zemědělskou 
činnost tam, kde to přírodní podmínky umožňovaly, byla zároveň dobou vytváření 
semknutějších společenských struktur, kterou nepochybně provázely i různé rituály, modlitby, 
lidová vyprávění a podobné slovesné projevy. Nic z toho se však nezachovalo v písemné 
formě, vše se tradovalo pouze ústně. Koncem 3. tisíciletí př. n. l. se Elam dostal pod nadvládu 
Sumeru, ale neindoevropští Elamité posléze napomohli k pádu III. urské dynastie a sami 
ovládli část Sumeru. Konflikty s Babylónií a Asýrií skončily roku 646 př. n. l. dobytím 
hlavního elamského města Sús asyrským panovníkem Aššurbanipalem. Po rozpadu Asýrie se 
stal Elam součástí Novobabylónské říše a v polovině 1. tisíciletí př. n. l. byl začleněn do nově 
vzniklé velmoci Perské říše (hlavními středisky byla města Pasargady a Persepolis), jejíž 
tvůrci, indoevropská iránská etnika, se ve východním sousedství Elamu, jak uvedeno, vyvíjela 
zhruba od poloviny 2. tisíciletí př. n. l. Zakladatelskou dynastií starého Íránu se stali 
Achajmenovci (559–323 př. n. l.). Dynastie odvozovala svůj původ od Achajmena, jenž měl 
být otec Teispův a děd Kýra I. První vládci dynastie Teispes (asi 675–640 př. n. l.), Kýros I. a 
Kambýses I. ovládali jen nevelké území, a to ještě v závislosti na Médech. Kýros II. se roku 
550 př. n. l. z médského područí vymanil, poté dobyl Babylón, větší část Malé Asie a další 
území a vytvořil mocnou říši. Jeho nástupce Kambýsés II. připojil Egypt. Po jeho smrti se ujal 
vlády Dáreios I., pocházející z vedlejší achajmenovské větve. Po potlačení několika povstání 
svou moc upevnil a snažil se rozšířit říši; neúspěšně skončily jeho snahy ovládnout Řecko 
a skytská území. Jeho nástupci, zejména Xerxes I., Artaxerxes I. a Dáreios II., udrželi 
celistvost říše, avšak jejich pokusy o ovládnutí Řecka byly rovněž neúspěšné. Posledního 
vládce dynastie Dáreia III. porazil Alexandr Makedonský a Achajmenovská říše zanikla; 
v letech 327–250 př. n. l. zde vládla helénistická dynastie Seleukovců. Achajmenovská říše 
byla pestrým etnickým, hospodářským a politickým konglomerátem přísně centrálně řízeným, 
ale s dostatečným prostorem pro rozvíjení místních tradic a multikulturní obohacování. Velká 
období stabilizace perské státnosti a široce uplatňované politické, hospodářské a vojenské 
moci byla provázena rozvojem slovesné a výtvarné kultury. Nejstarší podoba jazyka je 
uchována v Avestě, dále v monumentálních nápisech achajmenovských panovníků (559–323 
př. n. l.) (například „súská charta“, Behistúnský nápis na skále nedaleko Kermánšáhu, líčící 
stavbu královského paláce v Súsách). Peršané inspirovaní vzorem akkadského klínového 
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písma vytvořili klínové písmo perské, které se od předlohy liší tím, že perské písmo je 
slabičné a hláskové. V průběhu dalších etap se jazyk vyvíjel a měnil, přecházel od 
syntetického vyjadřování k analytickému. Postupně vznikal jazyk středoperský, který je 
značně bohatší na zachované literární památky. Pro tento stupeň jazyka nebylo už používáno 
klínového písma, ale písma vycházejícího z grafického systému aramejského. Poslední velkou 
perskou dynastií před vpádem Arabů a šířením islámu byla dynastie Sásánovců (226–651). 
Sásánovci navazovali na mazdaistické tradice. Říši založil Ardašír I., který vládl v letech 
226–241, porazil posledního Arsakovce a rozšířil svůj vliv na celý Írán. Za vlády Šáhpura I. 
dosáhla říše největšího rozkvětu a úspěšně vzdorovala i moci Říma. Král Chusrau I. 
reformoval systém daní, jímž se později inspirovaly islámské daňové systémy, vojsko a 
administrativu. Chusrau II. válčil s Byzantskou říší, ale po počátečních úspěších, kdy dobyl 
Sýrii, Palestinu, Egypt i část Malé Asie, oslabil svou říši natolik, že záhy poté snadno 
podlehla islámské expanzi. Poslední panovník Jazdkart III. nedoprovodil nepřijetí posla 
arabských vojsk obvyklou posměšnou poznámkou perských vládců, že nehodlá jednat s lidmi, 
kteří se v poušti živí myším masem. Po prohraných bitvách u Kádisíje v červnu roku 637 a u 
Nahávandu v roce 642 byl tento poslední Sásánovec v nejvyšším spěchu nucen opustit 
královský palác v Ktésifontu (nedaleko Bagdádu), dlouho prchat na východ, kde pak u bran 
Mervu padl rukou zištného vraha. Velká hala ívánu perského královského paláce se stala 
místem první společné modlitby arabských dobyvatelů na půdě Iráku. Poslední příslušníci 
sásánovského rodu pak hledali azyl v Číně, odkud se marně pokoušeli o restauraci své moci. 
Narušení kontinuity vývoje bylo tentokrát hluboké a mělo trvalé důsledky. Írán se stal 
součástí teokratického státu – chalífátu, jehož metropolí byl Damašek (tehdy dosáhl chalífát 
největšího územního rozsahu – od západních břehů dnešního Španělska po hranice Číny a 
části Indie), později Bagdád. Zarathuštrovská víra byla tvrdě pronásledována a mnoho jejích 
stoupenců opustilo půdu Íránu (dodnes žije tato komunita v Indii pod jménem Pársové). 
Tolerována byla jen dvě náboženství, kterým bylo zjeveno Písmo, „lidé knihy“ (arabsky ahl 
al-kitáb) – židé a křesťané. S postupnou islamizací Íránu bylo přejato také arabské písmo a do 
perštiny se dostalo v souvislosti s koránem mnoho arabských slov. Potřeba úředníků 
schopných spravovat tak velké teritorium vynesla do popředí některé perské rody. Uplatnily 
se také další etnické skupiny. Od 11. století se přesouvaly na Blízký východ turecké kmeny, 
které se staly výrazným faktorem v dalším vývoji oblasti. Postupně došlo k narovnání mezi 
arabskými a „jinonárodními“ muslimy, což se ovšem neobešlo bez konfliktů, protože Arabové 
ve snaze udržet si postavení elity se zpočátku bránili šíření islámu pro „Nearaby“. Navzdory 
tomu se islám stal dominující ideologií Blízkého východu a zasáhl postupně do všech okruhů 
života společnosti (v umění například zmizely monumentální sochy, které byly typické pro 
staré íránské umění, zobrazování lidských postav bylo chápáno jako rouhání, jako napodobení 
božího tvůrčího aktu bez schopnosti vdechnout výtvoru život). V důsledku arabského vpádu 
muslimů byly některé země (s převahou semitského obyvatelstva) poarabštěny a poislámštěny 
(východní Středomoří), některé byly poislámštěny, ale nikoliv poarabštěny. To byl případ 
Íránu. V průběhu 9.–10. století se daleko od centra chalífátu začali prosazovat Sámánovci – 
dynastie starobylého perského původu vládnoucí ze sídla v Buchaře v letech 892–1005. 
Sámánovci ovládli severní a střední Írán a přihlásili se k perskému jazykovému odkazu; 
nastala renesance perského jazyka, již novoperského (to je jazyk, kterým se dnes mluví na 
půdě Íránu) a psaného arabským písmem. Ze sámánovského území se začal islám šířit mezi 
turecké kmeny v centrální Asii, které pak slábnoucí Sámánovskou říši vyvrátily. V rámci 
islámského rozkolu se od začátku 16. století stal Írán zemí, vyznávající islám ší’itského 
zaměření a zůstal jí dodnes. V té době dochází opět k perské renesanci za dynastie Safíjovců 
(1502–1736), kteří kromě vlastního Íránu ovládali Ázerbajdžán, většinu Afghánistánu, část 
Arménie a dočasně též Irák. Poté pod tlakem Osmanské říše došlo znovu k úpadku. Po rusko-
perských válkách v letech 1804–1813 a 1826–1828 Persie ztratila Zakavkazsko a stala se 
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předmětem britsko-ruského mocenského zápasu, jenž vyvrcholil smlouvou o rozdělení vlivu 
roku 1907. V letech 1925–1941 Rezá Šáh Pahlaví z nové dynastie Páhlaví zemi modernizoval 
a v roce 1935 ji přejmenoval na Írán. Na jeho politiku se snažil navázat Mohammad Rezá Šáh 
Pahlaví. Podlehl však islámské opozici vedené z exilu ájatolláhem Chomejním: v roce 1979 
byla monarchie svržena a vytvořena Íránská islámská republika (persky Džomhúríje islámíje 
Írán), teokratický stát, v němž jsou duchovní i světské záležitosti výrazně ovlivňovány 
ší’itskou formou islámu. 
islám (z arabštiny: islám, „oddání se do rukou božích“), monoteistické  náboženství vzniklé 
počátkem 7. století v západní Arábii na základě učení proroka  Muhammada (ale i učení 
proroků, kteří byli před ním) a obsažené v Koránu. Podle islámské věrouky je islám 
posledním z velkých světových monoteistických náboženství. Dnes je muslimů, tj. vyznavačů 
islámu, více než 1 miliarda, z toho asi 800 milionů jsou  sunnité a zbytek  ší’ité a ostatní 
menší skupiny. Islám však není pouhé náboženství, je to společenský režim, soubor morálních 
a společenských norem. Svatým písmem muslimů je  Korán, soubor Muhammadových 
zjevení. 
islámská civilizace, civilizace, jejímiž původními tvůrci byli obyvatelé Arabského 
poloostrova – Arabové. Dějiny Arabů jsou do vzniku  islámu, to znamená do první čtvrtiny 7. 
století n. l., spjaty převážně s Arabským poloostrovem. Toto rozsáhlé území pokrývají z větší 
části pouště, ale navzdory tomu zde jeho obyvatelé nacházeli vhodné podmínky nejen 
k nomádskému, ale i k usedlému způsobu života. V centrální a severní části Arabského 
poloostrova zaslouží zmínku hornatý Hidžáz, protkaný různými směry mnoha údolími, a dále 
na východ náhorní planina Nadždu. Hidžázem a Nadždem procházely karavanní cesty z jižní 
Arábie do Palestiny nebo k Perskému zálivu a do jižní Mezopotámie. Podél karavanních cest, 
v údolích a na místech s dostatkem vláhy vznikaly oázy a města. V zemědělských oblastech 
se pěstovaly hlavně datlové palmy, pšenice a ječmen. V jihozápadní části Arabského 
poloostrova, v dnešním Jemenu, se díky přírodním a klimatickým podmínkám vytvořily 
předpoklady k intenzivnímu zemědělství a vzniku velkých centralizovaných států, z nichž 
nejmocnější byla Sabejská říše (zhruba od 8. do 1. století př. n. l.). Již v předislámské době 
Arabové pronikali do pouští a stepí mezi Sýrií na západě a Mezopotámií na východě a 
zakládali tam útvary, které plnily úlohu nárazníkových států mezi Římany a Parthy a později 
mezi Byzancí a sásánovskou Persií. V římské epoše vynikla především Palmyra ve východní 
Sýrii, vazalský stát Říma, která dosáhla největšího rozkvětu ve 3. století n. l. za vlády 
královny Zenobie. V 5. století vzniklo v Híře na dolním Eufratu knížectví Lachmovců, 
spojenců sásánovské Persie, a od téže doby hájili východní hranici Byzance syrští 
Ghassánovci. Třebaže většinu obyvatel Arabského poloostrova tvořili nomádi, měly pro jeho 
hospodářský život velký význam hidžázské oázy a města. K největším oázám patřily Jathrib 
(pozdější Medína; asi 370 kilometrů severně od Mekky) a Tá’if (asi 80 kilometrů 
jihovýchodně od Mekky) s bohatou produkcí datlí, obilovin, zeleniny a ovoce. Mekka ležela 
na karavanní cestě z jižní Arábie do Palestiny a za svou prosperitu vděčila především 
obchodu. Na její půdě stála také starobylá pohanská svatyně ka’ba, cíl každoročních 
náboženských poutí. Zde začal  Muhammad kolem roku 610 hlásat novou víru, která dala 
dějinám Arabů mocný impuls a nový směr – islám. Rozhodujícím mezníkem při vzniku 
islámu byl rok 622, kdy Muhammad přesídlil z Mekky do Jathribu (Medíny) a vytvořil tam 
základy politické, společenské a vojenské organizace islámské obce. Po jeho smrti roku 632 
se již jeho prvním nástupcům ( chalífům; 632–661) podařilo nejen sjednotit ve jménu nového 
náboženství celý Arabský poloostrov, ale i obrátit islámské výboje daleko za jeho hranice. Ty 
směřovaly nejprve proti byzantským državám. Do roku 647 obsadili muslimové Palestinu a 
Sýrii až k maloasijské hranici, dobyli Egypt a ovládli severní Libyi. Zároveň se obrátili i proti 
Íránu. Sásánovská říše se pod jejich náporem zhroutila a roku 651 byl v jejich moci celý Írán. 
V roce 661 se vlády ujali Umajjovci (661–750) a těžiště říše se přesunulo z Medíny do 
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Damašku. Umajjovcům se podařilo navzdory mnoha vnitřním konfliktům a otřesům 
vybudovat centralizovaný stát a jednotný ekonomický systém. Islámské výboje pokračovaly i 
v umajjovské epoše. Na východě pronikli muslimové do Střední Asie a k poříčí Indu, do roku 
710 dobyli celou severní Afriku a v první polovině 8. století ovládli kromě severních oblastí 
Pyrenejský poloostrov. Po svržení umajjovské dynastie roku 750 se chalífského titulu 
zmocnili Abbásovci z Muhammadova rodu Hášimovců. Sídelním městem se stal Bagdád, 
ležící v těsné blízkosti íránského regionu. Dlouhá epocha abbásovského  chalífátu (750–1258) 
je dobou největšího rozkvětu arabsko-islámské civilizace, ale i postupného rozpadu politické 
jednoty říše. Již v roce 756 se osamostatnilo muslimské Španělsko pod vládou umajjovského 
emíra, v severní Africe se dostaly k moci lokální dynastie a také ve východních oblastech 
vznikly samostatné politické útvary. Od 9. století se z chalífovy suverenity vymanil Egypt pod 
vládou několika dynastií, z nichž nejvýznamnější byli Fátimovci (909–1171) a Ajjúbovci 
(1169–1250). Úpadek chalífské moci se projevil i v centru říše; chalífové se stávali loutkami 
v rukou velitelů tureckých gard. V roce 945 obsadili Bagdád íránští Bújovci (932 až 1055), 
roku 1055 je vystřídali turečtí Seldžukovci, kteří vládli v Sýrii do roku 1117 a v Iráku do roku 
1194. Na konci 11. století zasáhly do oblasti Sýrie a Palestiny křižácké výpravy. Výrazného 
úspěchu v boji proti křižákům dosáhl Saláhaddín z dynastie Ajjúbovců, který roku 1187 dobyl 
Jeruzalém. Po pádu Ajjúbovců roku 1250 se v Káhiře zmocnili vlády velitelé tureckých 
oddílů (takzvaní mamlúci) a tak zahájili dlouhou epochu mamlúckých dynastií v Egyptě a 
Sýrii (1250–1517). Od 11. století prožívalo postupný politický úpadek muslimské panství ve 
Španělsku. Tlak křesťanské reconquisty neustále sílil, ve 13. století padla Córdoba a Sevilla, a 
nakonec se do roku 1492 udržela jen dynastie Nasrovců v Granadě. Do politického, sociálně-
ekonomického a kulturního vývoje takřka celé východní poloviny islámského světa zasáhl ve 
13. století ničivý mongolský vpád. Mongolové pronikli do Střední Asie a Íránu a roku 1258 
dobyli a vyplenili Bagdád. Toto datum znamená konec abbásovské epochy a faktický pád  
chalífátu. Mongolové se pak zmocnili Sýrie, ale v Palestině utrpěli těžkou porážku od 
egyptských mamlúků, ustoupili a vyklidili celou Sýrii. Od 14. století začala prosazovat 
expanzivní politiku nová vznikající velmoc – stát osmanských Turků. Roku 1453 dobyl sultán 
Mehmet Fatih Cařihrad a v letech 1516 až 1517 se sultán Selim I. zmocnil Sýrie a Egypta a 
učinil tak konec vládě mamlúků. Všechna území arabského Východu i severní Afriky kromě 
Maroka se dostala pod nadvládu Osmanské říše. Od počátku 19. století se arabský svět stává 
sférou zájmů a vlivu evropských velmocí. V roce 1798 přichází do Egypta Napoleonův 
expediční sbor, od roku 1882 je Egypt pod faktickou nadvládou Británie, v období let 1831–
1912 obsazuje Francie Alžírsko, Tunisko a Maroko a v letech 1911–1912 Itálie dobývá Libyi. 
V jižní a východní části Arabského poloostrova uplatňuje svůj mocenský vliv Británie. 
Arabské země, které zůstaly v rámci Osmanské říše (Sýrie, Libanon, Palestina, Zajordánsko, 
Irák), jsou po první světové válce svěřeny do mandátní správy Velké Británie a Francie. V 
meziválečném období sílí snahy o vymanění z koloniální nadvlády; formální samostatnost 
získávají Egypt, Irák, na Arabském poloostrově vzniká Saúdskoarabské království, ale většina 
arabských zemí získává politickou nezávislost až po druhé světové válce. Současný arabský 
svět tvoří – s výjimkou Palestiny – samostatné národní státy, které charakterizuje rozdílná 
úroveň ekonomického a sociálního vývoje, politických institucí a státního zřízení. Stále však 
působí jednotící faktory, které udržují vědomí sounáležitosti a solidarity: společná minulost, 
odkaz arabsko-islámské kultury a civilizace a společný spisovný arabský jazyk. 
 
J 
japonská civilizace, civilizace vyvíjející se na japonském souostroví a vykazující velký vliv 
na světové dění zvláště od konce 19. století. Vývoj na japonském souostroví, jehož specifická 
geografická poloha omezovala kontakty s pevninskou částí Dálného východu, v historické 
době dlouho zaostával za úrovní států na pevnině, i když v prehistorii unikátním způsobem 
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zazářila kultura Džómon. Ta jako první na světě vyráběla keramické nádoby již koncem starší 
doby kamenné, ve 12. tisíciletí př. n. l., tedy v údobí, kdy se lidé stále ještě živili lovem zvěře, 
rybolovem a sběrem rostlin, zatímco jinde se první nádoby objevují až zhruba o pět tisíciletí 
později, v souvislosti se vznikem zemědělství. Kultura Džómon se dále vyvíjela, její 
příslušníci začali ve 4.–2. tisíciletí př. n. l. obdělávat půdu a hrnčířství přivedli k vrcholnému 
rozkvětu. Zároveň položili základy k usedlému životu – nejprve v trvalých vesnicích a později 
i ve městech a městských státech, které zřejmě v 7. století př. n. l. splynuly do formativního 
státního útvaru pod vládou legendárního císaře Džimmua. První písemné záznamy o 
obyvatelstvu na Japonských ostrovech pocházejí z pera čínských historiografů, kteří Japonce 
ve Vyprávění o východních barbarech označují jako trpaslíky, japonsky wa, což je také 
nejstarší název Japonska. Jiné čínské záznamy, vztahující se k 3. století n. l., vyprávějí o 
bojích o moc v zemi Wa, z nichž vítězně vyšel stát Jamato. Koncem 4. století navázal 
panovník Jamata vztahy s Korejským poloostrovem, což mělo podstatný vliv na formování 
japonského státu. Poznávání kontinentální kultury v pátém a šestém století přineslo Japonsku 
podstatné změny. Prostřednictvím korejských přistěhovalců se do Japonska dostalo nejen 
mnoho řemeslných dovedností, ale také nové myšlenkové a náboženské směry –  
konfucianismus a  buddhismus – i čínské písmo. Po údajně prvním korejském učenci Wan’i, 
který připlul do Japonska v roce 405, přicházely další rody vzdělanců a písařů. Vzdělaní 
Korejci působili mimo jiné i jako učitelé japonské aristokracie, a tak se díky jim v Jamatu 
ujalo čínské písmo. Než se mohlo Japonsko pustit do vlastní tvorby, muselo se vyrovnat se 
systémem cizího písma. Japonština je aglutinační jazyk uralsko-altajské rodiny a čínské 
ideografické písmo jejímu systému nevyhovuje. Proto Japonci v písemnostech zpočátku 
používali čistou čínštinu a teprve později ji začali přizpůsobovat potřebám vlastní gramatiky. 
Byl to dlouhodobý proces, v němž nejprve používali čínské znaky jak v původní čínské, tak 
později pojaponštělé podobě (čínské znaky četli s japonskou výslovností, čímž vzniklo 
takzvané sinojaponské čtení). V 7. století pak pro vyjádření japonské gramatiky začali užívat 
čínské znaky také foneticky. Nejstarší literární památky jsou zaznamenány velmi 
komplikovaným písemným systémem, který využíval čínských znaků v jejich původním užití 
jako ideogramů a zároveň jako fonetik, vyjadřujících zvukovou stránku japonštiny. Kronika o 
dávných věcech (Kodžiki), pocházející z 8. století, je psána pojaponštělou podobou čínských 
znaků, následující Kroniky Japonska (Nihongi) jsou zaznamenány převážně čínsky. Další 
z významných děl japonské klasické literatury, básnická Sbírka deseti tisíc listů (Manjóšú), je 
zapsaná tak složitým systémem, že je předmětem bádání celých generací vědců. Tato 
skutečnost svědčí o komplikovaném vývoji a dlouhodobém procesu na cestě k ustálené 
podobě systému japonského písma. Z foneticky používaných čínských znaků Japonci v 10. 
století vytvořili dvě řady slabičných abeced. Systém kombinace japonských abeced 
s čínskými znaky se v jistých obměnách používá pro zápis japonštiny dodnes. Pod vlivem 
čínských vzorů budovali japonští panovníci také základy nového státu. V zájmu stabilizace 
státní moci bylo v roce 710 založeno první stálé hlavní město Heidžókjó (dnešní Nara). 
Nastěhováním císařského dvora do Nary začalo sedmdesátileté období stejného názvu. 
Nadšení pro vyšší pevninskou kulturu dosahovalo v období Nara jednoho ze svých vrcholů. 
Výborně organizovaná čínská říše Tchang s bohatou kulturou měla nesmírný vliv na všechny 
oblasti japonského života. Čínskými vzory byla inspirována idea zkompilovat Kroniku o 
dávných věcech, která představuje počátek japonské literatury. Jiným z výrazných projevů 
kontinentálního vlivu bylo přijetí buddhismu za státní náboženství. Moc buddhistických 
mnichů ovšem záhy nabyla takových rozměrů, že ohrozila postavení samotného císaře. Aby 
se dvůr odpoutal od přebujelé moci klášterů, rozhodl se zbudovat nové hlavní město – 
Heiankjó. Heiankjó („Město míru a pokoje“, dnešní Kjóto) bylo založeno v roce 792. Téhož 
roku se do něj dvůr nastěhoval a Kjóto pak zůstalo sídlem císaře více než deset století (do 
roku 1869) a hlavním městem Japonska více než osm století (do roku 1603). Přesídlení dvora 
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určuje začátek nového období japonských dějin, nazvaného podle sídelního města Heian. 
Doba Heian, trvající až do roku 1192, je charakteristická podivuhodným uměleckým 
rozvojem a byla skutečným zlatým věkem japonské dvorské kultury. Koncem 9. století byly 
přerušeny kontakty s Čínou a japonská civilizace přetvářela do vlastní podoby to, co nasbírala 
z kontaktů s pevninou. Pro japonskou historii je příznačné střídání období izolace s obdobími 
nadšeného přijímání cizích vzorů. Několikrát v průběhu dějin se tak Japonsko uzavřelo zbytku 
světa, aby asimilovalo a adaptovalo to, co předtím nasálo zvenčí. Jedním z charakteristických 
příkladů je právě vznik slabičného písma odvozeného z čínských znaků. Dvorská šlechta 
vedla vytříbený životní styl a pěstovala umění. Dvůr se věnoval téměř výhradně 
společenským radovánkám, jeho autority proto ubývalo, a to zejména ve vzdálenějších 
provinciích, kde zatím sílily vojenské klany. Kontrola nad státem se císaři vymkla z rukou a 
stala se předmětem sporů silných vojenských rodů, které mnohdy přerostly až do válečných 
střetů. Jedny z nejproslulejších válek japonského středověku – mezi rody Taira a Minamoto – 
byly zpracovány do literární podoby a my je známe jako Příběh rodu Taira (Heike 
monogatari). Z nemilosrdných konfliktů vyšel vítězně rod Minamoto, když ve slavné bitvě u 
Dannoury v roce 1182 Tairy definitivně porazil. Hlava rodu Minamoto no Joritomo založil 
roku 1192 vlastní vojenskou vládu –  šógunát, usídlil se ve městě Kamakura a tak začalo další 
období japonských dějin, nazývané buď podle vládnoucího rodu dobou Minamoto nebo podle 
jeho sídla Kamakura.  Šógun, vojenský vládce Joritomo, převzal od císaře správní moc a 
zavedl striktní opatření k obnově kontroly po celé zemi. Vznik kamakurského šógunátu je 
skutečnost, která přinesla výrazné proměny do všech oblastí japonské společnosti. Od té doby 
vládla v Japonsku řada vojenských rodů téměř sedm století. Když kamakurský šógunát začal 
ztrácet moc a ještě zeslábl pod náporem mongolských nájezdů, které postihly Japonsko ve 
dvou vlnách (1274 a 1281), začal úřad šóguna vykonávat další z vojenských rodů – rod 
Ašikaga. Během více než dvou století šógunátu Ašikaga zaujala vojenská šlechta zcela 
dominantní postavení ve společnosti. Strohá samurajská disciplína našla svůj výraz i 
v náboženství a zálibou v jednoduchosti, prostotě a střídmosti zanechala trvalou stopu v 
japonském umění. Dodnes je jednou z jeho výrazných charakteristik cit pro uměřenost a 
výrazová střízlivost. Období Ašikaga bylo nicméně naplněno vleklými spory mezi silnými 
vojenskými rody. Domácí války ukončilo až vítězství rodu Tokugawa v roce 1603. Mír, který 
následoval, udržovali tokugawští šógunové pevnou rukou. Japonsko opět uzavřeli, vyhnali 
všechny cizince, Japonci, kteří byli mimo svou vlast, se nesměli vrátit a pod pohrůžkou trestu 
smrti nemohl nikdo zemi opustit. Více než dvě století žilo pak Japonsko opět v izolaci. Šógun 
ovládl všechny oblasti života ve společnosti, a aby si pojistil pevnou kontrolu v celé zemi, 
uzákonil rozdělení všech poddaných do stavů. A aby ani žádný ze silnějších provinčních rodů 
neměl možnost mimo šógunův dohled příliš zesílit, zavedl povinnost sankin kótai: všechna 
knížata musela trávit každý druhý rok službou šógunovi přímo v sídelním městě Edu. Systém 
sankin kótai se jevil jako velmi efektivní kontrola vojenských šlechticů, potenciálních 
odpůrců šógunátu. Tokugawský šógunát si dokázal udržet moc téměř tři sta let, až v polovině 
19. století se začala rigidní sociální struktura pomalu hroutit. K japonskému souostroví navíc 
připlouvalo stále víc cizích lodí s požadavkem otevření země. Šógunát si byl dobře vědom, že 
by vojenské schopnosti jeho dlouho izolované země neuspěly v konfliktu s cizími mocnostmi, 
a tak se americkému admirálovi Matthewu Calbraithu Perrymu podařilo v roce 1853 šógunát 
přimět, aby Japonsko otevřel světu. Tato převratná událost povzbudila nespokojené 
obyvatelstvo ke vzpouře a po konfliktech, které trvaly více než deset let, šógunát padl, byla 
znovunastolena moc císaře a Japonsko se reformami Meidži, započatými v roce 1867, začalo 
proměňovat v moderní stát. 
jin-jang, důležitý pojem čínských filozofických, etických i kosmologických koncepcí, 
představující jednotu protikladů, z nichž se skládá původní substance bytí čchi. Jin-jang 
vzniká z tao, nepostřehnutelného pramene všeho bytí, je jeho polárním projevem. Jin 
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představuje ženský princip univerza, dává věcem viditelnou formu, je hmotnou složkou čchi. 
Vyznačuje se pasivitou, klidem, tíhou, vlhkem, chladem, klesavým směrem pohybu; typickým 
představitelem jin je voda. Jang zosobňuje mužský princip univerza, je neviditelnou hybnou 
silou a funkcí věcí, energetickou složkou čchi. Vyznačuje se aktivitou, pohybem, lehkostí, 
suchem, teplem, stoupavým směrem pohybu; jeho typickým představitelem je oheň. Pro jin-
jang je však příznačné, že každá z jeho dvou složek obsahuje v sobě zárodek svého protějšku, 
a je s ním proto nerozlučně spjata. Spjatost vlastností protichůdných sil způsobuje ustavičné 
změny a pohyb čchi, jež jsou principem procesu vznikání a zanikání všech věcí a jevů. Tento 
proces má cyklický charakter, neboť po dosažení svého extrému se jin mění v jang a naopak. 
judaismus (z latiny: Iūdaeus, „židovský“), židovské náboženství, monoteistické náboženství 
vytvořené během 1. tisíciletí př. n. l. palestinskými Židy, vycházející z Mojžíšova 
starozákonního učení a z výkladů  Talmudu; viz  židovská civilizace. 
 
K 
kabinetní antropologie, srovnávací výzkum především tzv. primitivních kulturních forem 
založený na interpretaci druhotně získaných pramenů, zejména zpráv a popisů pořízených 
misionáři a cestovateli, nikoliv vyškolenými antropology přímo v terénu. 
kapitalismus (z italštiny: capítalişmo, „kapitalismus“; z francouzštiny: capitalisme, 
„kapitalismus“), politický, sociální a ekonomický systém, v němž je vlastnictví, včetně 
kapitálových aktiv, a jeho výkon z větší části v rukou soukromých osob. Kapitalismus se liší 
od předchozího ekonomického systému  feudalismu zejména v tom, že práce je najímána za 
peněžní mzdu a nikoli, tak jako za feudalismu, vynucována zvyklostmi, povinnostmi vůči 
vrchnosti a příkazy. S ohledem na dominantní roli soukromého vlastnictví se též zásadně liší 
od  socialismu, který se vyznačuje společenským vlastnictvím prvků výroby. Za kapitalismu 
je cenový mechanismus používán jako signální systém, který alokuje zdroje mezi různá užití. 
Podle rozsahu působnosti tržního cenového mechanismu, stupně konkurence na dílčích trzích 
a úrovně vládního zasahování je možné rozlišovat jemnější formy kapitalismu. V základu stojí 
teorie skotského filozofa Adama  Smitha, že sledování vlastních zájmů člověka je nejlepším a 
jediným způsobem, jak maximalizovat blaho všech členů společnosti i bohatství národa. 
Takřka všechny průmyslové společnosti dnes mají kapitalistickou orientaci – jejich 
ekonomické systémy jsou založeny na svobodném podnikání a soutěžení. 
kasta (z portugalštiny: casta, „plémě, rod“), 1. Přísně uzavřená jednotka hierarchického 
společenského systému, profesně specializovaná  endogamní skupina, v níž je členství pevně 
určeno askriptivním dědictvím a rituálním oddělením od ostatních kast. Kastovní systém je 
charakteristický zejména pro hinduistickou Indii ( hinduismus). 2. Skupina, vrstva, která se 
vědomě odlučuje, izoluje, nebo je izolována od ostatní společnosti. 
kastovnictví, forma stratifikace, v níž je sociální postavení jedince pevně určeno v okamžiku 
jeho narození a nemůže se změnit (typickým příkladem je tradiční společnost v Indii). Mezi 
členy různých kast nedochází prakticky vůbec ke vzájemným sňatkům – jsou tedy  
endogamní. 
Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně,  Ústav 
antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 
Katedra oboru Občanský sektor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 
v Praze, univerzitní vědeckopedagogické pracoviště založené v roce 2000 na nejmladší (17.) 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Katedra oboru Občanský poskytuje akademické vzdělání 
pro uplatnění absolventů ve státních institucích a ve vedoucích pozicích v nestátních 
neziskových organizací. Nabízí dvouletý magisterský studijní program zaměřený na 
posilování demokratických hodnot v české společnosti. Ve studijním plánu jsou disciplíny od 
účetnictví  nestátních neziskových organizací, public relations, ekonomie a práva po historii  
občanské společnosti v České republice, v Evropské unii a v ostatních postkomunistických 
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zemích. Studium je realizováno v prezenční a v kombinované formě, kde studenti využívají 
svých zkušeností z nestátních neziskových organizací. Katedra oboru Občanský sektor je 
aktivní v České republice i v zahraničí. Publikuje studijní materiály a knihy jako například 
Antropologie občanské společnosti (Marie Dohnalová, 2004), Sociální ekonomika 
v evropském kontextu (Marie Dohnalová, 2006). Spolupracuje s mnoha akademickými 
institucemi v České republice, Evropské unii a v USA, jakož i s organizacemi, jakými jsou 
Britská rada,  Nadace rozvoje občanské společnosti nebo Fulbrightova nadace. Kontakt: 
www.fhs.cuni.cz/kos. 
kibuc (z hebrejštiny: kibbuzim, „scházení se“), izraelská egalitárně organizovaná komuna 
založená na kolektivním majetku, práci i výchově dětí, s minimálními nerovnostmi 
v bohatství a příjmech; typická pro období znovuosídlování Palestiny židovskými obyvateli a 
zejména pro poválečné osídlení státu Izrael. 
klaka (z francouzštiny: claque, „klaka; plácnutí pohlavek; papírová klapačka“), 1. Skupina 
předem zorganizovaných návštěvníků veřejného představení nebo shromáždění, zvláště 
politického, najatá pro potlesk a ovace nebo pro vypískání a dehonestaci. Může být přísně 
organizovaná a trvalejšího charakteru nebo vzniklá pro účely jedné akce. 2. Skupina lidí 
pomáhajících něco prosadit nebo odsoudit. 
klan (z keltské wellštiny: clann, „rodina, kmen“, z angličtiny clan, „rod, kmen; parta táhnoucí 
za jeden provaz, sebranka“), 1. Kmen, potomstvo, rod. 2.  Exogamní unilineární příbuzenská 
skupina, jejíž členové věří, že pocházejí z mytického předka, ale nesledují tuto vazbu  
genealogicky. 3. Pevně semknuté společenství lidí utvořené zpravidla na prosazování a hájení 
vlastních shodných zájmů.  
kmen, jednotka politické integrace založené primárně na principu příbuzenství. 
kognitivní antropologie, směr v socio-kulturní antropologii zkoumající kultury jako systémy 
znalostí, skrze něž různé společnosti vnímají a posuzují bytí. 
komunita (z latiny: commūnitās, „společenství, společnost“), 1. Společenství, kolektiv 
vyznačující se těsnými vnitřními pouty, silnou soudržností (vědomí sounáležitosti, společný 
cíl), pocitem  solidarity vůči vnějšímu světu, i když nevylučuje vnitřní napětí. Německý 
sociolog, ekonom a filozof Ferdinand Tönnies (1855–1936) komunitu v ideálním případě 
definuje jako pospolitost charakterizovanou  dobrovolností,  altruismem a společným  
ideálem. 2. Společně užívaná obecní půda, společný majetek. 
komunitarianismus (z latiny: commūniter, „společně, vespolek“), teorie společnosti, 
zdůrazňující mezilidské vazby (přátelství,  solidaritu, společné cíle, zájmy,  tradice) proti  
individualistické představě společnosti jako množiny jedinců, spojených pouze zákony a 
smlouvami. 
komunitární programy, termín pro aktivity  Evropského společenství, které byly vytvořeny 
v průběhu let na podporu kooperace mezi  členskými státy Evropské unie v různých 
specifických oblastech (vzdělávání, zaměstnanost, kultura, rozvoj podnikání a médií, 
energetika), a které souvisejí s politikami EU. 
komunitní bydlení, bydlení v bytě, v němž je dlouhodobě více osob (klientů). S nimi je 
trvale přítomen personál agentury poskytující službu. Komunitní bydlení je vhodné pro 
rizikovou mládež, pro dlouhodobě nemocné a trvale vážně handicapované osoby. 
konec historie, hypotéza prosazovaná americkým filozofem a politickým ekonomem 
Francisem Fukuyamou (narozen 27. 10. 1952); po pádu  komunismu nastává podle Fukuyamy 
konec historie, protože už neexistuje žádná forma společnosti, která by mohla nahradit  
liberální kapitalismus západního stylu. 
konflikt (z latiny: conflīctus, „srážka, střetnutí“), 1. Rozpor, neshoda, nesouhlas, srážka, 
utkání, střetnutí, střet zájmů, válka. 2. Situace, kdy se dva nebo více aktérů sledujících 
rozdílné cíle setkává a činí rozhodnutí v rámci jednoho systému nebo se dělí o společné 
zdroje. Matematickými prostředky modeluje konflikt teorie her. 3. V psychologii napětí mezi 
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opačnými tendencemi, hodnotami, obavami; neřešitelné konflikty člověk vytěsní, takže se pak 
stávají zdrojem nesnází a potíží. 
konflikt mezinárodního charakteru, ozbrojený konflikt mezi státy (včetně okupace, byť by 
se nesetkala s odporem), boj proti okupaci, ale i boj národů proti koloniálním a rasistickým 
režimům za právo na sebeurčení (mezinárodní konflikt může tedy rovněž probíhat 
„vnitrostátně“ – na území jednoho státu). 
konflikt nemající mezinárodní charakter, konflikt mezi vládními silami a povstalci či 
konflikt mezi znepřátelenými skupinami v rámci jednoho státu (občanská válka, dezintegrace 
státu). 
konfucianismus (čínsky: žu-ťiao; termín „konfucianismus“ pochází od polatinštěné podoby 
jména čínského filozofa Kchung Čchioua – Kchung-fu-c’, „Mistr Kchung“), morálně etické a 
státoprávní učení o uspořádání vztahů a zájmů jednotlivce, společnosti a státu, jež se stalo 
jedním z nejdůležitějších pilířů čínské morálky a chování v nejširším smyslu; jsou v něm 
vzájemně propojeny filozofické, náboženské (pro myslitele čínského starověku a  Konfucia 
však nebeský  bůh pozbývá svého náboženského charakteru a stává se principem kosmického 
řádu, zárukou morálních zákonů) a životanázorové aspekty. Konfucianismus se stal v Číně na 
celá dvě tisíciletí oficiální  ideologií, všeobecně přijímanou soustavou morálních a etických 
kategorií a hodnot, jakož i praktickou státovědou. Základem konfuciánství je učení 
staročínského myslitele  Kchung Čchioua ( Konfucius, asi 551–497 př. n. l.). Kchungova 
osoba je obestřená legendami, které měly zvyšovat jeho historický význam. Po chudobném 
dětství nastoupil prý ve svém rodném státečku Lu na Šantungském poloostrově úřednickou 
dráhu a vrcholu kariéry dosáhl roku 501 př. n. l., kdy se stal ministrem veřejných prací a 
potom spravedlnosti. Intrikou však byl donucen vzdát se svého postavení a od roku 497 př. n. 
l. se po třináct let toulal po státečcích východní Číny a živil se poskytováním rad a doporučení 
místním vládcům. Ve světle moderní kritické historie se však tato tradice jeví pouhou 
legendou. Konfucius byl patrně ve styku se vzbouřenci z nižší šlechty proti různým větvím 
knížecího rodu parcelujícím si stát. Snahou nižší šlechty bylo vytvořit jednotný stát, na jehož 
řízení by se podíleli všichni podle zásluh, vzdělání a charakteru. Tyto myšlenky formulované 
Konfuciem se staly páteří byrokratického státu, jenž se začal v Číně tvořit během příštích 
staletí. Konfuciův postulát „řádu“ (li), co obdoba řádu vesmírného, má prolínat společnost a 
upravovat vztahy mezi lidmi. Podstatou Konfuciovy etiky je „humanita“ (žen) – mravní 
princip, který má určovat vztahy ve společnosti i v rodině a který se zakládá na úctě a lásce k 
lidem starším a společensky výše postaveným (teorie wu lun neboli „pěti vztahů“, totiž mezi 
mužem a ženou, otcem a synem, starším a mladším bratrem, pánem a poddaným a mezi 
přáteli). Proti nevypočitatelné zvůli mocných Konfucius zdůrazňoval, aby lidé byli k sobě 
ohleduplní a zachovávali posvátný kult předků. Hlásil se rovněž ke starším názorům o 
magické síle panovníkovy „mystické ctnosti“ (te), jež sama je s to uspořádat svět, učinit ho 
humánnějším, bez dovolávání se nadpřirozených příkazů. Pro Konfucia jsou „nebesa“ (tchien) 
spíše symbolem či ztělesněním světového morálního řádu, než osobním bohem. Od jeho 
výrazně laické morálky a zdrženlivého postoje vůči tradičním ritům vede pak cesta k 
obecnému racionalismu čínské filozofie a k odmítání náboženských nauk, nebo aspoň k 
zaujímání skeptického stanoviska k nim. Konfuciovy výroky byly po jeho smrti sebrány jeho 
žáky do knihy Hovorů či Rozprav (Lun jü). Pro formování raného konfuciánství a jeho 
rozšíření měl velký význam filozof Meng Kche (Mencius, Meng-c’, asi 372–289 př. n. l.), 
který vycházel z názoru o vrozené dobrotě. Každý člověk podle něj je od přirozenosti dobrý a 
niterně rozeznává, co je správné a co špatné. Kritériem mravnosti je podle Mencia shoda s 
nebeským řádem a rozkvět státu je úměrný výši jeho morálky. Menciovy myšlenky jsou 
obsaženy ve stejnojmenném díle Meng-c’, patřícím v Číně mezi nejčtenější, jehož 
prostřednictvím se také Evropa seznámila s Konfuciovou naukou. Význam Mencia v kontextu 
čínského filozofického myšlení tkví především v tom, že svým dílem dobyl Konfuciově nauce 
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její dominantní postavení mezi ostatními školami a umožnil jí stát se státně uznávanou 
doktrínou. Principy všeobecné lásky vnesl do konfuciánství filozof Mo Ti (Mo-c’, Micius, asi 
479–400 př. n. l.), jen o několik let mladší Konfuciův současník. Jeho názory byly reakcí na 
tehdejší nekončící války mezi soupeřícími státy, na všeobecné násilí a boj o moc. Dalším 
významným Konfuciovým stoupencem byl Sün-c’ (asi 298–238 př. n. l.), který hlásal, že 
příroda je hmotná a že neexistuje ani bůh, ani jiná nadpřirozená síla, která by mohla v přírodě 
rozhodovat. Proti Menciovi soudil, že člověk je od narození egoista a že morální zákony 
nevycházejí z lidské přirozenosti. Sün-c’ův požadavek jednotné centralizované moci se stal 
základem  legismu (fa-ťia, „znalci zákona“), jejímž předním reprezentantem byl filozof Chan 
Fej (280–233 př. n. l.). Původní konfucianismus byl posléze povýšen na ortodoxní učení a stal 
se nejen doktrínou státu, ale znalost konfuciánských klasiků také sloužila k výběru státních 
úředníků. Mezi 3. a 8. stoletím proniklo do konfucianismu mnoho prvků jiných učení, 
především taoistických a buddhistických, což doktrínu obohatilo o mysticismus. Daleko 
vlivnější než původní konfucianismus byl na Dálném východě  neokonfucianismus, zvláště 
Ču Siho učení. 
konkordát (z latiny: concondāre „souhlasit, shodovat se; sjednotit se; smiřovat“), dohoda 
mezi vládou státu a Svatou stolicí zastoupenou papežem jako hlavou římskokatolické církve o 
úpravě postavení církve na území státu a vzájemných vztazích; hlavním účelem je záruka 
náboženské a církevní svobody. Formu soužití státu a církve definuje někdy modus vivendi, 
který je považovaný za přechodnou formu dohody. 
konsenzus (z latiny: consēnsus, „souhlas, jednomyslnost, shoda“), shodné mínění, svolení, 
živelný souhlas, shoda příslušníků jistého společenství. Situace, v níž se určitá skupina,  
komunita nebo společnost shodne na určitých základních názorech, hodnotách, řešeních 
apod.; jde tedy o více či méně obecný souhlas v myšlenkách i citech, který napomáhá 
dosažení, ustavení a udržení řádu. 
konvencionalismus (z latiny: conventiō, „dohoda, smlouva, ujednání; shromáždění“), 1. 
Lpění na společenské  konvenci. 2. Směr a činnost libující si v ustáleném způsobu myšlení 
nebo uměleckého tvoření. 3. Filozofický směr, považující výchozí  axiomata,  pojmy a  
definice za věc  konvence, a soudící, že kritériem vědeckých zákonů a  teorií není pravdivost, 
nýbrž konvenční přednosti jako jednoduchost a účelnost, dohoda mezi vědci; stoupenci tohoto 
směru byli zejména někteří logikové a matematici (Rudolf  Carnap, Henri Poincaré aj.). 
koordinátor (z latiny: coordinātiō, „uspořádaní, soulad“), vedoucí programu (anglicky: 
program officer), vedoucí projektu, zaměstnanec instituce (nadace, organizace), jenž realizuje 
projekt. Řídí plnění projektu obsahově i finančně, jedná s odpovědnými institucemi a 
s partnery, píše monitorovací zprávy, odpovídá za realizaci všech činností. 
korejská civilizace, označení kultury a civilizace rozvíjející se od pravěkých dob v oblasti 
Korejského poloostrova. Korea bývá často považována za přívěsek velké Číny, což je 
z mnoha hledisek oprávněné, i když je třeba připomenout, že země od počátku svých dějin až 
po rok 1910, kdy byla anektována Japonskem, nikdy zcela neztratila politickou samostatnost a 
její kulturu lze i přes nepochybně silný čínský vliv považovat za autonomní. Poloha Koreje na 
samém konci severovýchodní Asie byla v minulosti její velkou výhodou i nevýhodou. Díky 
mořím, jež Korejský poloostrov obklopují, nebylo snadné Koreu dobýt, ale ze stejných 
důvodů byla také téměř nedostupná pronikání informací z jiných než čínských zdrojů. Právě 
tento jediný kulturně-politický vliv zapříčinil i postupný úpadek země v pozdním středověku 
a neprodyšnou izolaci Koreje před západními mocnostmi i cizím myšlením. Četná pohoří i 
řeky tvoří spolu s přímořskými oblastmi pestrou a malebnou krajinu. Hory, řeky, jezera, moře 
– příroda vůbec hrála odedávna velmi důležitou roli v náboženském i estetickém vnímání 
Korejců. Stejně podstatné pro imaginaci bylo podnebí s výraznými ročními dobami, z nichž 
nejkrásnější a také v literatuře nejopěvovanější bývají jaro a podzim, období vzniku a zániku 
života. První lidé Koreu osídlili již ve starší a střední době kamenné (paleolitu a mezolitu) a 
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živili se lovem a sběračstvím. V mladších prehistorických obdobích byli asimilováni novými 
neolitickými přistěhovalci z pevniny, znalými zemědělství, hrnčířství, textilnictví a 
stavitelství. Tyto inovace se staly základem dalšího vývoje ve 4. a 3. tisíciletí př. n. l. v rámci 
kultury tongsamdongské a poněkud mladší hřebenové kultury, nazvané archeology podle 
typické výzdoby nádob. Následovaly další migrace a kulturní vlivy, které formovaly korejské 
etnikum, jež se v některých rysech od svých sousedů liší jak antropologicky, tak i jazykem. 
Nejstarší korejské dějiny jsou opředeny legendami, z nichž pak starověcí historikové a po 
nich i oficiální historiografové odvozují vznik prvních států. Počátek dějin bývá nejčastěji 
spojován s rokem 2333 př. n. l., kdy se podle pověsti narodil Tangun, zakladatel bájného 
království Čosŏn – „Země jitřní svěžesti“. Tangun jako potomek syna nebeského vládce 
Hwanŭnga a ženy-medvědice dokládá jednak silný vliv původních náboženství – animismu, 
šamanismu a totemismu (právě i kultu medvědice), ale i snahu „shora“ posvětit počátky 
korejské státnosti. I když mýtus zůstává mýtem, přidržují se ho korejské oficiální dějiny od 
svých počátků a historizace všech zakladatelských mýtů v raném středověku má i dnes své 
zastánce. Na druhé straně archeologické nálezy z doby legendárního Tanguna potvrzují 
existenci četných kmenových společenství, která se zde vyvíjela od neolitických 
zemědělských kultur a mohla představovat zárodky státních útvarů. Považuje se za prokázané, 
že první státy (v širším smyslu slova) na Korejském poloostrově vznikaly v průběhu 1. století 
př. n. l. V následujících staletích „Tři království“ (Samguk) – Silla, Päkče a Kogurjŏ – dále 
expandovala: na severu obsadila i území, která musela později postoupit Číně. Zatímco 
nejseverněji položený stát Kogurjŏ byl vystaven neustálému čínskému tlaku, oba další státy, 
zvláště Silla, se rozvíjely poklidněji. Také památky ze Silly i Päkče dokazují velký rozvoj 
umění a řemesel, stát Päkče navíc sloužil jako spojovací článek mezi kontinentem a 
Japonskem a jeho prostřednictvím se na ostrovní půdu dostala jak čínská, tak i korejská 
kultura. K sjednocení Korejského poloostrova došlo roku 668, kdy si království Silla 
podrobilo ostatní dva státy; až do roku 918 pak vládlo jako Tchongil Silla („Sjednocená 
Silla“). V období Sjednocené Silly došlo k rozmachu řemesel, stavitelství a umění. Od té doby 
si Korea i přes časté nájezdy (Kitanové, Mongolové, Japonci, Mandžuové) uchovala jak 
politickou, tak i etnickou jednotu až do roku 1910. Království Sjednocené Silly vystřídala v 
roce 918 dynastie Korjŏ, známá svým jedinečným vynálezem tisku pohyblivými kovovými 
typy (1234), celadonovým porcelánem, rozmachem buddhismu a také obdivem k čínské 
kultuře a literatuře. Od roku 1392 vládla v Koreji dynastie I (Čosŏn), jejíž konec se stal i 
koncem korejské nezávislosti: po otevření země v roce 1876 si neotřesitelnou pozici v Koreji 
postupně vybudovalo Japonsko a v klíčových momentech dokázalo, že mezi koloniálními 
mocnostmi jsou jeho zájmy o Koreu nejsilnější. Přes odpor celé země a částečně i 
zahraničních velmocí potvrdilo Japonsko své dominantní postavení, když ve dvou velkých 
válkách o Koreu s Čínou (1894–1895) a s Ruskem (1904–1905) zápas o Koreu vyhrálo. 
Protektorát v roce 1905 a následná anexe v roce 1910 už byly pouze logickým důsledkem 
předchozích událostí. Do roku 1945 byla Korea součástí japonského císařství a svobodu 
získala až s koncem druhé světové války a porážkou Japonska. Třicátá osmá rovnoběžka, 
původně vojenská demarkační linie stanovená velmocemi v průběhu druhé světové války, se 
po osvobození země postupně stávala dělicí čarou mezi severem a jihem Korejského 
poloostrova a od korejské války (1950–1953) až do dnešní doby je hranicí dvou korejských 
států: Korejské republiky na jihu a Korejské lidově demokratické republiky na severu. – 
Přibližně na počátku naší éry se do Koreje dostalo čínské písmo společně s klasickými 
konfuciánskými spisy. Zatímco  konfucianismus začal plnit svou státotvornou i společenskou 
úlohu o mnoho staletí později, čínské znaky byly přijaty pro zápis korejského jazyka. Přes 
určité úpravy, které měly sloužit k zachycení gramatického systému korejštiny (například 
úřednické písmo idu), platily jak znaky, tak i klasická čínština oficiálně pro zápis takzvané 
„vysoké literatury“ až do konce 19. století. V polovině 15. století sice král Sedžong inicioval 
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vytvoření korejského hláskového písma hunmindžŏngŭm („systém správných hlásek pro 
vzdělání lidu“), které mělo pomoci odstranit negramotnost, ale tento pozitivní a z 
lingvistického hlediska ojedinělý počin zůstal mezi vzdělaneckou vrstvou bez odezvy. 
Hláskové písmo bylo považováno za nízké, ženské a v žádném případě nedokázalo odstranit 
znaky; ty z psaného textu a literatury nevymizely dodnes. Literáti si v dobách po vzniku 
hláskového písma zakládali na čistém stylu a psali výhradně v „klasické čínštině“ (korejsky 
hanmun). Až koncem 17. století se pomalu (a spíše výjimečně) začala prosazovat korejská 
abeceda pro zápis literárních děl, i když v mnoha případech není dnes možné určit, která z 
dochovaných verzí (korejská nebo čínská) vznikla jako první. Oficiálního uznání se korejská 
abeceda dočkala až koncem 19. století v rámci rozsáhlého reformního hnutí, které souviselo i 
se vzedmutím nacionalismu. Nejstarší životní filozofie a náboženské představy obyvatel 
Koreje –  animismus a  totemismus – měly svůj původ v uctívání živých bytostí i neživých 
věcí, ve víře v duchy, ve vztahu k přírodě a vesmíru. Tato prehistorická náboženství (společně 
se  šamanismem) nevymizela ze života lidí ani po příchodu  konfucianismu,  taoismu a  
buddhismu, jež měly, alespoň ve vyšších vrstvách korejské společnosti, podstatnější vliv. 
Šamanismus, i když je dnes spíše chápán jen jako součást kulturního dědictví, zanechal přesto 
v korejském vnímání světa podstatné stopy, projevující se především úctou k světu živých i 
mrtvých. Z nábožensko-filozofických systémů, které se do Koreje dostaly přes Čínu v době 
Tří království, měl po mnoho staletí největší vliv buddhismus, uplatňovaný pod královskou 
patronací až do 14. století jako státní náboženství. Buddhismus se pro svou tolerantnost 
nestavěl proti původním náboženstvím, jeho laická podoba dokonce absorbovala různé prvky 
lidových představ. Pronikl do všech oblastí kultury a jeho vliv na literaturu se projevuje v 
různé míře v celých dějinách korejského písemnictví. Do života korejské společnosti se však 
zřejmě nejvýrazněji otiskl konfucianismus a jeho pět základních vztahů, které vymezovaly 
mezilidské vazby od panovníka až po kastovně nejnižší. Jejich danost a neměnnost dávaly 
vládcům možnost přehledně kontrolovat společnost a určovaly mimo jiné i vztah muže a 
ženy. Zároveň se však konfucianismus zasloužil o rozvoj vzdělanosti, kultivovanosti a 
stanovil měřítka pro ideální lidské chování, na nichž staví korejská společnost i v dnešní době. 
Systém vzájemného ručení, soudržnost velkých rodin a úcta k starším mnohdy účinně 
nahrazují dosud velmi „děravý“ sociální systém. Konfuciánské představy muže i ženy 
dostávaly v průběhu staletí konkrétní obrysy: muž – vzdělanec, válečník, pomocník trůnu, a 
na druhé straně žena – ctnostné, jemné, něžné a věrné stvoření. Předepsané vlastnosti sice 
nemohly nikdy úplně korespondovat s realitou, ale od počátku dynastie I (1392–1910) se 
velmi dbalo na to, aby se alespoň ženy z vyšších kruhů ideálu přiblížily. Snad proto se v 
korejské literatuře objevují tak často postavy žen a dívek bojujících za vlastní štěstí, jemuž 
jsou kladeny překážky ze strany rodiny či obecných konvencí. Skutečný i fiktivní stav 
mužského a ženského světa souvisel se sociální strukturou a nepochybně i s existencí 
konkubinátu, v němž mohl bohatý a urozený muž mít kromě hlavní ženy i ženy vedlejší (což 
vedlo ve velkých rodinách k řevnivosti mezi manželkami), a nadto si mohl užívat s kisäng – 
ženami bavícími tancem a zpěvem a někdy i sexuálními službami (korejská obdoba japonské 
gejši nebo řecké hetéry). Sňatky byly smluvené a žena mohla být vrácena rodičům, pokud se 
provinila (existovalo sedm důvodů pro propuštění ženy), čímž se stala předmětem 
všeobecného opovržení. U vedlejších manželek byl rozvod ještě jednodušší, a tak se mnohé z 
nich snažily zaujmout svého pána a zapudit hlavní ženu. Důvodem byl i fakt, že děti konkubín 
patřily podle práva hlavní ženě a vedlejší žena byla podřízena paní domu. Kromě 
rozvedených žen byli ze společenského života prakticky vyloučeni i svobodní muži, kteří 
neměli ani právo nosit vlasy vyčesané, nýbrž jen rozpuštěné. Žalostné bylo také postavení 
vdov, které se na rozdíl od mužů nemohly znovu vdát (toto nařízení trvalo až do konce 19. 
století) a musely dbát na svou pověst. Proto také mnohé dobrovolně ukončily život 
sebevraždou, čemuž byla obecná morálka nakloněna. Stručně řečeno – korejská žena, stejně 
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jako žena v Číně, byla od svého narození až do smrti podřízena třem mužům: nejprve otci, po 
sňatku manželovi a po jeho případné smrti synovi. Teprve od počátku 20. století, kdy se země 
otevírá vlivu evropských myšlenkových proudů, přicházejí „západní“ představy o 
emancipované ženě, svobodném sňatku a sňatku z lásky. 
korporatismus (z latiny: corpus, „tělo, jednotný celek, soubor“), dříve označení stavovského 
uspořádání společnosti, v současnosti pojem (často také „neokorporatismus“ nebo „liberální 
korporatismus“) vyjadřující jeden z modelů politického zprostředkování zájmů v moderních 
demokraciích, kdy některé významné zájmové skupiny úzce spolupracují se  státem, ovlivňují 
přípravu a realizaci státní politiky a přebírají část politické odpovědnosti. 
křesťanská civilizace (z latiny: christianus, „křesťanský“ a cīvilis, „občanský, 
společenský“), označení kultury, vzdělanosti, životní filozofie a etiky založené na křesťanství. 
Křesťanské náboženství začala hlásat nepatrná sekta, která se odštěpila od palestinského  
židovství, protože nesouhlasila s některými z jeho praktik. S těmito názory se seznámil Pavel 
z Tarsu (začátek 1. století n. l. – 65–67), vzdělaný Žid z řeckého prostředí Malé Asie. Díky 
jeho učení se křesťanství rozvinulo v ucelenou teologickou koncepci a světonázor a rychle se 
rozšířilo v antickém světě. V tomto prostředí nacházelo stále větší ohlas, protože 
uspokojovalo ty potřeby člověka, pro které antická společnost, potýkající se s četnými 
vnitřními krizemi, nebyla již schopna nabídnout uspokojivé řešení. Humanistický základ, na 
němž se  antická civilizace konstituovala, se rovněž ukázal živnou půdou pro uplatnění  
humanismu křesťanského. Nedostatky soudobého světa se snažil řešit prostřednictvím nové 
víry, odlišné od přežívajících se antických kultů a hledající radikální, třebaže iracionální 
východisko v  eschatologické koncepci posmrtné spásy, jejíž zárukou se stala oběť  Ježíše 
Krista. Mysterium utrpení a oběti korunované konečným vítězstvím božstva bylo podstatou 
mnoha antických mysterií, do jejichž rámce můžeme křesťanství zařadit. Jeho odlišnost byla v 
tom, že zárukou spásy a podstatou mysteria byla krvavá oběť a smrt nikoli obětního zvířete, 
jak bylo obvyklé v pohanských kultech, ale skutečného člověka Ježíše Krista, syna Božího, 
který sám byl vtěleným Bohem. Poté co zemřel jako člověk, byl vzkříšen k novému životu a 
jako  Bůh vstoupil na nebesa. Spásu přislíbil i těm, kdo uvěří jeho učení bez ohledu na pohlaví 
či společenské postavení a další atributy pozemského života. Právě to bylo v antickém světě 
na křesťanství přitažlivé a získalo mu mnoho horlivých příznivců, zejména mezi ženami a 
otroky. Racionálně uvažujícím příslušníkům antické společnosti toto mysterium připadalo 
nesmyslné a rozporuplné. Antičtí bohové byli nazíráni jako nesmrtelní, netýkalo se jich 
utrpení, byli věčně krásní a mladí. Ukřižování bylo nejpotupnějším trestem, používaným jen 
pro nejhorší zločince a desperáty. Nesmělo být uplatněno vůči římskému občanovi. Fakt, že 
Bůh byl ukřižován a zemřel, byl nepochopitelný. Nezbylo než uvěřit – „credo, quia 
absurdum“, jak tyto rozpory údajně vyjádřil racionalistický i vášnivý římský filozof 
Tertullianus (asi 160–asi 230). Zachytilo je i výtvarné umění, v němž byla tradiční estetická 
kritéria nejen tvarů, ale i vztahů a hodnot zakotvena mnohem důkladněji. Protože v 
židovském náboženství platil zákaz zobrazování toho, co je předmětem kultu, nevyvinulo se 
zde obrazové umění. Křesťanství ve svých základních předpisech převzalo i tuto zásadu a 
v prvních dvou stoletích své existence ji striktně dodržovalo. V antickém světě však byla 
časem porušena obecně platnou praxí a také zde se začalo formovat obrazové ztvárnění 
posvátných biblických motivů. Ukřižování přesto pro antické křesťany zůstávalo tabu po 
morální i estetické stránce, dlouho se mu vyhýbali, uplatnilo se pozdě a s velkými rozpaky a 
přijatelným se stalo posléze až na přelomu 6. a 7. století. Tři až čtyři doklady tohoto motivu, 
které známe z 5. a 6. století, zachycují Ukřižovaného s otevřenýma očima, tedy živého, což se 
podle antické morálky jevilo přijatelnější. Jak se křesťanství dívalo na člověka v jeho 
přirozených lidských vztazích? V mnoha ohledech bylo konzervativní a vrhlo člověka zpět do 
zásadami a předpisy spoutaného postavení, z něhož se mezitím v antickém světě vymanil. 
Nerovnoprávnost pohlaví byla v Pavlově teologii zdůvodněna: žena je tvorem méně 
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dokonalým než muž, protože muž byl stvořen podle obrazu Božího, kdežto žena byla 
vytvořena podle obrazu muže, a je mu tudíž podřízena. Dalším důvodem je to, že zavinila 
dědičný hřích (I Kor. 7). Vztah mezi mužem a ženou může být založen na právoplatném 
manželském svazku, jehož cílem je zplodit a vychovat potomstvo. Jeho základem má být 
spíše „soulad“ (consensus) než „soužití“ (concubitus). Fyzická láska je zbytečná, odvádí od 
Boha. Pavel dospěl tak daleko, že muži zamilovanému do své ženy vyčetl, že se tím dopouští 
cizoložství. Nebylo lehké hledat rozumné zásady pastorační politiky – najít vhodné vysvětlení 
pro biblické zásady dogmatické povahy, protože si často protiřečily. Křesťanství se muselo 
vyrovnávat s římským způsobem života a usilovat o snesitelný modus vivendi s římskou 
zákonnou normou v oblasti civilního práva. V době, kdy křesťanství bylo tajným 
náboženským směrem, muselo se v mnoha ohledech chovat přizpůsobivě, aby se nedostalo do 
rozporu s platnými zákony. Například papež Callixtus, sám bývalý otrok, doporučoval na 
začátku 3. století ženám z vyšší společnosti, aby raději uzavíraly tajné sňatky a žily s 
některým ze svých otroků, pokud byl rovněž věřící, než aby se provdaly za pohana ze svého 
prostředí. Problém nastal, když tato tajná manželství nezůstala sterilní: ze společenských 
důvodů se žena musela podrobit potratu, k čemuž se křesťanství stavělo negativně, počínaje 
již apologety 2. století. Když bylo roku 313 křesťanství s pohanským náboženstvím 
zrovnoprávněno takzvaným Milánským ediktem císaře Konstantina a jeho vliv vzrostl, 
prosazovalo svoje stanoviska v mnoha ohledech nesmiřitelně. Tam, kde bylo možné získat 
snadněji vrch nad odpůrci, se však povolovaly výjimky. Jednalo se třeba o souhlas, aby se 
křesťanské ženy vdávaly do tradičně pohanských rodin římské aristokracie, protože ženská 
schopnost přesvědčit byla považována za vhodný prostředek k tomu, jak nalomit protivníka a 
získat ho pro víru. Podstatou křesťanské lásky je „obecná láska k bližnímu“ (filanthropia). Na 
ní byla založena i „láska manželská“ (charitas coniugalis), která ovšem vycházela z římské 
teorie konsensu obou jedinců. Nejvýznamnější z církevních otců pozdně antického 
křesťanství Aurelius  Augustinus (354–430) říká, že se křesťanské manželství neřídí zákony 
Fora (občanským právem), ale zákony Kristovými, jež pro pastorační účely rozpracoval sv. 
Pavel. Přesto se Augustinovi dařilo jen s obtížemi vyložit některá protiřečící si ustanovení tak, 
aby byla jednoznačně srozumitelná a použitelná pro normální život. Křesťanská svatba do 
detailu přejímá obřad, který se vyvinul v Římě a jehož jádrem je slib a spojené pravice 
(dextrarum iunctio). Bez problému se křesťanská praxe přizpůsobila i některým pozdějším 
ustanovením civilního práva, jako bylo nařízení o věnu uzákoněné západořímským císařem 
Maiorianem v polovině 5. století. Církev prosazuje požadavek, aby se slib vykonal v 
přítomnosti kněze (nikoli jen civilních svědků a starosvatky) a byl posvěcen ve jménu Krista 
– in Deo. Křesťanství pozvedlo a zvýraznilo roli zásnub. Vycházelo přitom z ohledu, jakou 
roli zaslíbení hrálo ve stálosti vztahu Josefa k Marii. Symbolem přijetí závazku obou 
snoubenců byl polibek, jejž si vyměnili, a železný prsten. Církevní zákonodárství neuznávalo 
rozvody a bránilo se i opětovnému uzavírání manželství, zejména pokud by se k tomu 
odhodlala žena. Vdovám propůjčovalo značnou úctu. Podobný čestný statut měly i 
neprovdané dívky a ženy. Pro ně se užívalo označení virgo („panna“) – a panenství se stalo 
specifickou kategorií. Svou roli v tom hrálo prosazování čistoty a askeze. V mužském světě 
bylo preferováno mnišství. Vlastně všechny tyto sterilní stavy, jak byly chápány z profánního 
antického hlediska, byly povýšeny na ctnost. U mužů byly další sňatky doporučovány jen za 
předpokladu, že soužití přispěje k lepšímu pochopení a poznání Boha. Nevěra a cizoložství 
byly posuzovány stejně negativně, dopustil-li se jich muž či žena. Smysl manželskému soužití 
poskytovalo plození dětí. Přesto někteří církevní otcové prosazující odříkání radili, aby lidé 
byli uměření i v této bohulibé činnosti. Pozitivní role manželství byla spatřována v tom, že 
poskytuje přirozenou ochranu proti tělesné vášni. Jeden z nejkultivovanějších učenců 4. století 
Hieronymus, autor latinského překladu  Bible, pro nějž se od 12. století používá názvu  
Vulgata, se v perspektivě deziluzí pozdně antického člověka a eschatologických vizí, do nichž 
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se promítalo tušení zániku tehdejšího světa, domníval, že svět je přelidněný. Chudině 
doporučoval úplnou abstinenci, aby se nerodily děti, které stejně čeká jen neštěstí. 
Hieronymus, jenž i ve svém životě preferoval askezi, také prohlásil, že vznikem křesťanství 
bylo vlastně překonáno Hospodinovo nařízení „milujte se a množte se“, obsažené v Genezi. 
Proti tomuto extrémnímu názoru se kategoricky postavili vzdělaní křesťané z laického 
prostředí a neschválili je ani ostatní církevní Otcové. U svých kněží se církev postupně snažila 
prosazovat požadavek čistoty v podobě  celibátu. Zpočátku to nebyla jednoznačná podmínka, 
spíše se setkáváme s řadou doporučení v tomto smyslu. Například kněžím, kteří byli 
vysvěceni už jako ženatí, se doporučovalo, aby nezavrhovali své ženy, ale žili vedle nich, jako 
by je neměli. Když si severoafričtí křesťané v Kyréně začátkem 5. století za svého biskupa 
zvolili novoplatónského filozofa Synesia, přijal tuto funkci s podmínkou, že si i nadále 
ponechá svou ženu. Základní podmínkou k přijetí do kněžského stavu bylo mužství. Knězem 
se proto nemohl stát ani jeden z nejvýznamnějších církevních otců Órigenés z toho důvodu, že 
se chtěl Bohu přiblížit prostřednictvím nejkrajnější askeze a připravil se sám o své mužství. 
(Dodnes má při volbě papeže důležité místo ve středověku ustanovená ceremonie Habet, 
včetně použití originálních ustensilií velmi profánního antického původu.) Církev obecně 
považovala kastraci za nemorální a nelidskou. V Římě se prováděla u určitých kategorií 
otroků, ale i to zákonným nařízením zrušil již císař Domitianus (vládl v letech 81–96). Brzy 
po skončení pronásledování a zrovnoprávnění křesťanské víry se čas od času začaly objevovat 
veřejné penitenční monstrakce, prováděné z popudu některých církevních hodnostářů, při 
nichž postižení jedinci museli potupným způsobem činit veřejné pokání. Často se tato 
opatření drasticky uplatňovala proti ženám. Patrně musela těžce devastovat osobnost. Kdyby 
ovšem byla brána v úvahu! Podobné akce povzbuzovaly vznik kolektivního fanatismu. Ten se 
pak projevoval nejrůznějšími formami, mimo jiné také v podobě náboženské intolerance. 
Roku 415 v Alexandrii fanatičtí křesťané při útoku na pohany zlynčovali a usmrtili 
významnou novoplatónskou filozofku a matematičku Hypatii, jejímž žákem byl výše zmíněný 
Synesios z Kyrény. Křesťanský rituál a určité striktní předpisy v některých ohledech 
znamenaly krok zpět proti relativní svobodě jedince v antické společnosti. Nicméně „dobrá 
zvěst“ (euangelion), kterou nová víra přinášela, byla natolik přitažlivá, že se v antickém světě 
křesťanství rozvinulo do podoby univerzálního náboženství. Ve vývoji lidské společnosti 
křesťanství znamenalo pokrok a hledání nové cesty k řešení požadavků tehdejší doby. 
Pomineme-li otázku víry, která je za všech dob subjektivní záležitostí, koncepce lásky k 
bližnímu přinesla pozitivní opatření v sociální oblasti (péče o chudé a nemocné v rámci 
jednotlivých náboženských obcí). Křesťanské předpisy také příznivě a vlastně jedinou 
dostupnou formou přispěly k řešení katastrofálně vysoké úmrtnosti mladých žen při prvním 
porodu. Tento fakt, který je dosvědčen pozdně antickými náhrobními nápisy, byl do té míry 
metlou své doby, že představoval vážné demografické nebezpečí. Římské civilní právo 
dovolovalo, aby ženy vstupovaly do manželství již od patnácti let, tedy ve věku, kdy byly 
ještě nedospělé a nepřipravené na bezprostředně následující těhotenství a porod. Dochovalo se 
velké množství náhrobních nápisů ze 3. a 4. století, z jejichž údajů vyplývá, že neúměrně 
vysoká úmrtnost postihovala právě ženy kolem šestnácti let, necelý rok po svatbě. Teprve až 
životní zvyky a zásady lidí začaly být ve větší míře ovlivňovány křesťanskou morálkou a 
zásadami, které doporučovaly, aby muži a ženy uzavírali manželské svazky až mezi dvaceti a 
třiceti lety, úmrtnost prvorodiček se výrazně zmírnila. Přestože představitelé rané církve 
programově odmítali a zavrhovali vše pohanské, církevní organizace a hierarchie se utvářela 
podle vzoru římské správy, odkud převzala názvy pro své hodnostáře a četná další opatření. 
Tento trend se dále posílil, když bylo křesťanství zrovnoprávněno a zvýhodňováno přízní ze 
strany Konstantinova císařského dvora. Inspirovalo se jeho okázalostí, a jakmile se stalo 
významnou společenskou silou, začalo budovat svou mocenskou strukturu. Boj o moc se 
promítal i do ideologických sporů rané církve. Koncem 4. století byly zakázány pohanské 
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kulty a křesťanství se stalo jediným oficiálním náboženstvím římského impéria. Tím byl 
vlastně završen proces romanizace křesťanství a zanikly rozpory, které křesťanství původně v 
kontaktu s antickou civilizací zažívalo. Pak už nic nebránilo v další asimilaci antiky a římský 
papež si přivlastnil titul původního pohanského „velekněze“ – pontifex maximus a učinil 
z něho svou oficiální hodnost. Od 5. století křesťanství představuje nejvýznamnější duchovní 
i politickou sílu tehdejšího civilizovaného světa. Jeho další expanze je spjata s šířením 
latinského jazyka a kultury i poté, co politická moc impéria zanikla. Do dalšího vývoje 
evropské kultury se z antiky uchovalo jen to, co bylo do křesťanství přejato a mělo šanci na 
přežití jak prostřednictvím germanizovaného Západu, tak i císařského dvora a církevních 
struktur v Byzanci. Byzantinci se až do zániku své civilizace roku 1453 považovali za Římany 
a říkali si Rómaioi. Termín Byzanc je vlastně neologismem, jejž zavedli francouzští učenci 
v 18. století. Jestliže moderní evropská nebo vlastně  euroamerická civilizace je ve svých 
základech křesťanská, je třeba si připomenout, že toto křesťanství bylo vybudováno na 
některých rituálních předpisech přejatých z  židovství, na vlastní teologii spásy a na 
řeckořímské kulturní mentalitě, která je ovlivnila z velké části spontánně, životní praxí. 
křesťanská filozofie, filozofie, jejímž východiskem je vedle přirozeného rozumu a 
smyslového poznání ještě zvláštní zjevení Boží, opřené o  Bibli. Po  Augustinovi, jehož 
zajímají spíše jen otázky člověka ve vztahu k Bohu, vzniká ve vrcholném středověku syntéza 
křesťanství s aristotelskou filozofií –  scholastika, jež se nadlouho stala vzorem křesťanské 
filozofie. V moderní době je křesťanská filozofie spjata zejména s proudem  personalismu a s  
etikou. 
Křesťanské sdružení mladých mužů (anglicky: Young Men’s Christian Association, 
zkratka: YMCA), mezinárodní organizace založená v Londýně v roce 1844 k výchově 
mladých lidí; využívá mimo jiné tělovýchovu a sport. Ve stu zemích je organizováno asi 30 
milionů členů. Československá organizace založena v roce 1920, v roce 1951 zrušena 
(přerušena ještě 1943–1945) a v roce 1990 obnovena. 
Křesťanské sdružení mladých žen (anglicky: Young Women’s Christian Association, 
zkratka: YWCA), mezinárodní organizace s výchovným zaměřením se sídlem v Ženevě, 
založená v roce 1894. Ve stu zemích je organizováno asi 25 milionů členů. Československá 
organizace založena v roce 1920, v roce 1951 zrušena (přerušena ještě 1943–1945) a v roce 
1990 obnovena. 
křesťanství (z řečtiny: od označení chréstos „pomazaný, předurčený“; latinsky: christus, 
christianitas), široký náboženský proud vyznavačů víry  Ježíše Krista, který je považován 
nejen za  náboženství, ale za typ civilizace ( křesťanská civilizace) rozšířený primárně 
v evropském prostoru. Křesťanství je evropským kulturním dědictvím a zároveň je v jistém 
smyslu tvůrcem daného typu kultury. Jako náboženství má křesťanství řadu vnitřních variant. 
Dnes má zhruba 1200 milionů stoupenců. Za křesťana je považován každý, kdo podstoupil 
křest. 
kultura (z latiny: colere, cultus, „pěstovat“), 1. Plastický a mnohovýznamový program 
činnosti individuí, fixovaný  normami a utvářený, uchovávaný, shromažďovaný a předávaný 
společností na základě společenské praxe, především společenské výroby; je poskytována 
společností každému členu společnosti a pružně determinuje individuální jednání. Je to 
zvláštní systém prostředků uchovávání a předávání sociální zkušenosti, který ji přetváří v 
nástroj společnosti pro pružné programování jednání individuí a v nástroj částečného 
předurčení života následujících pokolení prostřednictvím ustálené zkušenosti předchozích 
pokolení ( tradicí). Tento systém prostředků odlišuje člověka od ostatních živočichů hlavně 
tím, že je umělý, konvenční, připouští dosti značnou svobodu volby a že je spojen se 
symbolizací. Konkrétně se projevuje ve věcech, chování, idejích a somatice lidí (tělesném 
vzhledu). Jeho produkty jsou současně i jeho složky a jeho nástroje. Kultura je základním 
pojmem řady věd, mezi nimi  antropologie,  archeologie nebo  kulturologie. 2. Souhrn 
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duchovních a materiálních hodnot vytvořených a vytvářených lidstvem v celé jeho historii. 
Jedním ze zakladatelů kulturní antropologie, sirem Edwardem Burnettem Tyllorem (1832–
1917), byla kultura definována jako „(…) komplexní celek, který zahrnuje poznání, víru, 
umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil 
jako člen společnosti“. Historicky vzato, každá nová antropologická škola přišla vždy s novou 
definicí kultury, jejímž cílem bylo antropologické zkoumání úžeji zaměřit, takže definic 
kultury existuje nesčíslně; už v roce 1952 jich američtí antropologové Alfred Louis Kroeber 
(1876–1960) a Clyde Kay Maben Kluckhohn (1905–1960) uváděli více než sto. Zmíněná 
Tyllorova definice zůstává tou nejširší, která snad nejlépe vystihuje rozsáhlé pole 
antropologického zájmu. 3. Lidské společenství, charakterizované společnou kulturou 
(příklad: kultura s moravskou malovanou keramikou, kultura lidu popelnicových polí, 
laténská kultura). 4. Označení toho, co je třeba pěstovat nebo co se pěstuje (příklad: kultura 
vína, kultura bavlníku, lesní kultura). (Jde o původní význam termínu, jak plyne i z jeho 
etymologie.) 5. Buňky, tkáně nebo mikroorganismy pěstované v umělém prostředí pro 
výzkumné účely. 
kulturní antropologie, označení americké antropologické tradice, pro niž je ústředním široce 
chápaný pojem  kultura, který je používán k označení všech specificky lidských 
negenetických jevů, tak jak se projevují v artefaktech, normativech, regulativech a idejích 
sdílených členy určité společnosti. 
kulturní dědictví, souhrn vztahů, sociokulturních regulativů, idejí, etických imperativů, 
artefaktů apod., které jsou jako trvalé kolektivní vlastnictví a všeobecně sdílený výsledek 
činnosti členů určité kultury předávány v čase a prostoru následujícím pokolením. 
kulturní dezintegrace, proces narušení kulturní jednoty, směřování k jejímu celkovému 
rozpadu, eventuálně zániku kulturního systému. Přestávají fungovat  instituce,  normy a 
kulturní vzorce chování. 
kulturní doména, specifická oblast kultury, jako například soubor náboženských představ 
nebo soubor představ o rodinných a příbuzenských vztazích, soubor představ o vzdělávání 
apod. 
kulturní jádro, třída primárních kulturních prvků, které se nejvíce podílejí na adaptaci 
kulturního systému k vnějšímu prostředí. 
kulturní konflikt, konflik, při němž členové dvou či více kultur, které jsou spolu v kontaktu, 
prosazují odlišné nebo protikladné kulturní normy, premisy, hodnoty a zájmy. 
kulturní konstrukce, kulturně specifický výklad reality vzniklý na základě 
intersubjektivního vyjednávání a přijatého společenského  konsenzu, který je nositeli kultury 
obvykle vnímán jako realita sama. Podle amerického sociologa Petera Ludwiga Bergera 
(narozen 1929) a německého sociologa Thomase Luckmana (The Social Construction of 
Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, 1. vydání 1966) jsou hlavními aktéry 
kulturního konstruování jednotlivci, kteří vytvářejí na základě své žité zkušenosti významy 
prožitých jevů. Následně je v procesu externalizace projektují na žitý svět, když vybaveni 
vlastními subjektivními významy a intencemi vstupují do sociálních interakcí, při nichž 
dochází k objektifikaci významů a komplexnímu vyjednávání o nich, aby pak výsledné, na 
základě konsenzu sankcionované významy mohly být zpětně jedinci internalizovány a v rámci 
subjektivního procesu transformovány pro jejich soukromé účely. A nakonec znovu 
externalizovány v dalších procesech sociální interakce, čímž dochází k neustálému opakování 
celého koloběhu. 
kulturní konvergence,  kulturní změna, pro kterou je charakteristické sbližování a nárůst 
podobnosti kulturních prvků a kulturních komplexů ve vzájemně izolovaných a původně 
odlišných kulturních systémech. 
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kulturní materialismus, směr v americké kulturní antropologii druhé poloviny 20. století 
preferující výzkum demografických, ekonomických, ekologických a technologických faktorů 
jako základních determinant fungování a vývoje kulturních systémů. 
kulturní model/kulturní rámec, kolektivně sdílená  norma pro chování. 
kulturní normy, sdílené ideální představy o závazných pravidlech, jimiž se má řídit 
společenské soužití. 
kulturní okruh, označení geografické oblasti, pro kterou je charakteristický výskyt 
společných kulturních prvků a kulturních komplexů. 
kulturní praxe, reálné, pozorovatelné jednání, při němž dochází k interpretaci a aplikaci 
kulturních  norem v každodenním životě, ke kulturnímu konstruování. Antropologie dospěla 
k ocenění významu kulturní praxe v momentu, kdy kritici  kognitivní antropologie nahradili 
představu o kulturních významech jakožto stálých systémech kulturních reprezentací 
existujících v jakési abstraktní sféře oddělené od každodenní reality představou kulturních 
významů žijících v neustálém proudu nepřetržitého znovuvytváření. Například americký 
antropolog Charles O. Frake ve své kritice kognitivistického přístupu (Language and Cultural 
Description, 1980) hovoří o tom, že jednotlivci nejsou pasivními loutkami disponujícími 
kulturou v podobě jakési fixní mapy, kterou by automaticky přikládali na jednotlivé situace, 
nýbrž je nutno je vnímat jako aktivní tvůrce map. 
kulturní prvek, analytický a klasifikační pojem sloužící k označení třídy nejjednodušších 
strukturálních a funkčních jednotek (idejí, norem, sociokulturních regulativů a artefaktů), 
které je možné identifikovat jako základní skladební komponenty kulturního systému. 
kulturní relativismus (z latiny: relatīvus, „vztažný“), přístup ke studiu kulturních jevů 
předpokládající, že jednotlivé kultury představují jedinečné a neopakovatelné sociokulturní 
systémy, které je možné popsat a pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a 
idejí. 
„kulturní revoluce“, přesněji „velká proletářská kulturní revoluce“ (čínsky wu-čchan ťie-ťi 
wen-chua ta ke-ming), v letech 1966–1976, spojená s nebývalým kultem Mao Ce-tungovy 
osobnosti, kritikou kulturních pracovníků, poklesem národního hospodářství, dezorganizací 
veřejného života v zemi a bezbřehým utrpením lidu. 
kulturní scénář, sdílené schéma očekávaného jednání v určité kulturně definované situaci. 
kulturní studie, kritický, interdisciplinárně založený výzkum masové a  populární kultury 
využívající přístupy sociologie, literární kritiky, filozofie a kulturní antropologie. Předmětem 
kulturních studií je zejména reflexe  multikulturality,  masmédií,  feminismu, kosmopolitismu, 
životního stylu a populární kultury, která je studována jako styl a zdroj potěšení nejširších 
vrstev společnosti. 
kulturní šablona, vzorový obraz či příběh ve společném duchovním vlastnictví skupiny 
symbolicky znázorňující některou z významných sdílených kulturních představ či norem. 
V životním vyprávění použit jako příměr, jehož prostřednictvím je nalezena kontinuita mezi 
událostmi a činy v životě jednotlivce a jeho skupinovou identitou. 
kulturní šok, psychický a sociální otřes způsobený konfrontací jednotlivce nebo sociální 
skupiny s cizí, neznámou a dosud neinteriorizovanou kulturou. 
kulturní témata, soubor vzájemně spjatých  sociokulturních regulativů a vzorců chování, 
které kontrolují, stimulují a regulují chování jednotlivců uvnitř společnosti a zajišťují 
celistvost a rovnováhu  kulturního systému. 
kulturní tradice, určitá složka  kultury (určitá norma nebo několik norem, zvyk, typ, 
komplex typů atd.), která se stabilně a dlouhodobě udržuje, někdy i vyvíjí, avšak bez radikální 
transformace, a to během několika pokolení (teritoriální rozšíření není definicí stanovováno). 
kulturní typ, gnozeologický model sloužící k označení třídy kulturních systémů, jejichž 
podstatné kulturní prvky a komplexy je možné identifikovat v různých lokálních nebo 
historických společnostech. 
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kulturní univerzálie, pojem sloužící k označení třídy obecných  kulturních prvků a kategorií, 
které existují ve všech lidských kulturách. 
kulturní variabilita, rozmanitost kulturních prvků a komplexů projevující se vznikem 
nových sociokulturních regulativů,  norem, idejí,  artefaktů ad. Zdrojem jsou především 
inovace (endogenní kulturní změna) nebo převzetí a modifikování cizích kulturních prvků 
(exogenní kulturní změna). 
kulturní vzor, život člověka probíhá v rámci společnosti a  kultury a ty se mu představují 
jako vzor. Kultura se předává učením, ono je její nezbytnou podmínkou. Proto musí 
vystupovat ve funkci a formě vzoru. Musí být naučitelná. Prostým napodobováním, tedy 
způsobem vlastním vyšším živočichům, mohou být předány jen její nejjednodušší projevy. 
Jsou-li formy jednání komplikované, poznatky rozsáhlé, organizace společnosti složitá, pak je 
nutno je předávat prostředky složitějšími a samotná forma předávání nabývá stále více na 
důležitosti a ovlivňuje i to, co je jí předáváno a pak i ono předávání se stává samotnou 
zprávou. Studujeme-li archaické kultury, pak musíme sledovat nejen to, co je v nich 
předáváno, ale i jakým se to děje způsobem, jaké jsou prostředky a organizace podání. Se 
vznikem kultury jsou to v oblasti vědění mytologické formy podání, později formy filozofické 
a vědecké. Žádný z těchto způsobů se později nikdy neztrácí docela, vystupují spíše jen 
v jiném poměru a v jiných úlohách.  Osvícenská představa přirozeného člověka (stejně jako 
ušlechtilého divocha z období  romantismu) jako individua přímo nazírajícího na přírodu se 
ukazuje naivní. Pro člověka je rozhodující právě v raných stadiích jeho vývoje ono „my“, 
společnost, protože jedině přes ni, jejím prostřednictvím je mu dán zbytek, totiž to, co později 
nazve „přírodou“ a co bude chápat jako to, co jemu samému stojí v opozici v podobě něčeho 
samostatného. Lidé mezi sebou komunikují a tedy rozhodující je nejen to, co je sdělováno, ale 
komu a proč, protože v podstatě i to, co je sdělováno, je už určováno oním proč a komu. 
Komunikace je poplatná komunikantům a poznání a vědění závisí od své předlohy a tou je 
především společnost. Teprve vzhledem k ní je chápáno její okolí. To, že lidské vědění 
přenáší formy organizace společnosti do výpovědi o ne-společnosti je zásadním objevem až 
sociologie vědění (Émile  Durkheim, Karl Mannheim [1893–1947], Max Scheler [1874–
1928]). Nejsnáze je tato teze sledovatelná právě v archaických formách vědění, zejména v  
mytologii: celý svět je budován stejnými pojmy a podle stejných principů – zvířata jednají 
společensky,  totemismus nerozlučuje člověka a zvíře a lidská sídla mají své nebeské 
protějšky. Prvním a základním vzorem lidského vědění je člověk sám, respektive to, čím on je 
tvořen, totiž svým tělem a svou společností. Ty mu vystupují jako paradigmata, zřetelná či 
nezřetelná. Lze tedy z vědění usuzovat na společnost a naopak – jistě jen v hrubých obrysech 
(což právě pro prehistorii a kulturní antropologii nemusí být zásadním nedostatkem). 
Začněme s ústním podáním a mytologií jako prostředkem zpráv i zprávou samou o prvních 
představách minulosti a počátků. Ústní podání si vymezuje okruh toho, co jím je možno 
vyjádřit a sdělit a totéž platí o všech způsobech bezprostředního předávání zkušeností 
(sociálních a technologických). Zachycení mluveného projevu, nemáme-li vnější prostředky, 
je možné jedině prostřednictvím paměti jednotlivce a ta je samozřejmě omezená. Kolektiv 
k tomu, aby kolektivem byl, potřebuje zachovat jisté informace a to lze jedině jejich 
neustálým předáváním jednotlivým členům. Většina informací je zcela běžných a předávají se 
prostou nápodobou, aniž by se musely dokonce výslovně slovně formulovat. K zachování 
rozsáhlejších jazykových projevů je zapotřebí vyšší organizace, než jakou poskytuje 
každodenní život sám se svým řádem. Sem patří rozhodnutí, kdo bude nositelem kolektivní 
paměti a techniky podání a předání. Tak se například vydělují keltští druidové – nejen jako 
nositelé speciální dovednosti a znalci praktik, ale jako ti, kteří se učí nazpaměť statisícům 
veršů. Stejně se předávala znalost  véd v  indické civilizaci. Ještě jeden předpoklad je nutný: 
organizace textu, která zajistí jeho prostou pamatovatelnost (rytmus, pravidelnosti, verš atd.). 
A co je důležitější – organizace obsahu textu samého (to se děje zejména konstrukcí 
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nejjednodušších jednotek vyprávění, dějové linie atd.). To, co má být individuálně 
zapamatovatelné, musí být kolektivně organizováno. Jakmile je individuální pamětí text 
zachycen, jakmile je vytvořen vzor  artefaktu, chování vůbec, jsou už další změny, mimo 
nevědomých a náhodných, stěží možné. A dále: rozsáhlost látky ztěžuje její sjednocení. 
Například finská Kalevala se dnes může jevit jako jednotný celek, avšak v této podobě, jako 
spojení jednotlivých jen volně na sebe navazujících epických jednotek, byla sestavena až 
v 19. století. Předává se jistě nejen vědění vyjádřené slovním výrazem a reprodukované 
ústním podáním, ale také – a to především v počátcích – vzory chování (zejména rituálního) a 
vzory činností (a tedy i jejich výsledky – artefakty). Technologická činnost se výlučně 
předává napodobováním (pokud není ritualizována), protože dlouho není odpovídající 
pojmové soustavy, která by ji dovolila vyjádřit. Proto také  materiální kultura může tvořit 
soustavu faktických materiálových, funkčních a technologických závislostí s imanentním 
vývojem relativně málo závislým na bezprostřední invenci původců. Nemáme-li dostatečně 
samostatné, zpředmětnělé způsoby podání, pak jakákoli drobná změna, nemluvě o nových 
výtvorech, má možnost přežít jedině v případě opakování, soustavného a trvalého opakování. 
To znamená, že se musí setkat nejen se souhlasem, ale i s ochotou a možnostmi se nové naučit 
a předávat. Folklorní projev si vyžaduje tedy konsenzus a mimo něj neexistuje. Jakékoli 
vnější události (epidemie, válečné pohromy, násilná akulturace) působí ve sféře 
bezprostředního podání drtivě a dokáží někdy úplně likvidovat identitu kolektivu. I když 
kolektiv brání své tradice a tedy svou identitu tím, že je chápe strnule a snaží se je tvrdohlavě 
uchovávat, pak právě z jejich rigidity plyne nepřizpůsobivost a možnost úplné negace. To vše 
je také v prehistorii příčinou rozsáhlých a rychlých změn, které můžeme na základě 
dochovaných artefaktů jen konstatovat, aniž bychom zhusta mohli určit jejich příčiny. Etnický 
základ kolektivu mohl zůstat stejný, ale my už nalézáme jen dvě zcela rozdílné kultury. 
Zmiňme se ještě o tom, že tak jak technika bezprostředního podání si přizpůsobuje to, co má 
zaznamenat, respektive si sama svůj obsah vytváří, činí tak později – samozřejmě jiným 
způsobem – i písemný záznam. Literatura střídá folklor a sama se podřizuje svým možnostem. 
Historiografie dlouho splývá s literaturou v užším slova smyslu, ještě dnes je stále narativní a 
tedy podřízena zákonitostem žánru. Stejně tak představy o  arché jsou vždy formulovány 
v mezích vytyčených tou či onou etapou literárního vývoje podání, ostatně podobně byly věty 
o arché poplatny mytologickým představám a ty opět technickým možnostem ústního podání. 
Vše co je mytologií podáváno, je dáno formou příběhu a podřizováno jeho možnostem. Díky 
příběhu se vyčleňují události spojené začátkem a koncem a výběr aktantů. Jejich činy a 
vzájemné vztahy jsou dány vzorem příběhu a on je i formou popisu světa. Ten je konstruován 
na základě binárních opozic, jako jsou například domov/cizina, božské/chtonické, 
mužské/ženské. Z tohoto důvodu je svět dán jako kombinace – od poměru deseti základních 
opozic (pýthagorovci) až po standardní typy kuchyní světa Clauda  Lévi-Strausse. Aby mohly 
velké mytologie existovat, tj. aby mohly být výkladem a vzorem, musí si osobovat univerzální 
platnost a tedy pojmout člověka, společnost a přírodu jednotně, jako jednu velkou arénu 
příběhu. Zachycují-li vše, jsou současně narušovány každou vzpírající se jim jednotlivostí. 
Nové a současné vystupuje v mytologickém schématu jako výsledek záměru a úsilí stupně 
předcházejícího, je činěno podle vzoru, děje se podle archetypu (například  kulturní hrdinové), 
nikoliv vlastním poučením. Jednotlivé stupně jsou propojeny díky vrozenosti, kosmos je 
jediný a harmonický. Pravěká společenství žijí v jiném čase, kde minulost a současnost 
v našem pojetí splývají v jeden celek diferencovaný podle jiných pravidel. Nedochází 
k jednostrannému rozdělení diachronie a synchronie, nebo jak bychom řekli v terminologii  
Comtově, sociální statiky a dynamiky. Ještě  Platónovi je čas jen jakýmsi pohyblivým 
obrazem věčnosti. Tím, že je člověk organicky včleněn do světa, že děje přítomné jsou 
chápány jako prostá reprodukce jednou daného vzoru, je současně bezprostřední reflexe nad 
současným stavem a jen jím znemožněna. Navíc, i kdybychom takovou reflexi předpokládali, 
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mohou být její výsledky uchovány jen prostřednictvím jisté pojmové soustavy a jiné než 
mytologické tam není. Ta je ale postavena na genezi, na formě příběhu a tedy každé uchopení 
synchronie musí nabýt diachronické podoby. Jednotlivé postřehy o jen současném jsou jistě 
činěny, avšak protože netvoří část vyšší soustavy, nemohou být dlouhodoběji uchovávány a 
odtud i rozvíjeny, protože je pak nelze srovnávat. Jako další přistupuje fakt zdánlivě 
paradoxní a sice to, že pohyb, změna, vývoj společnosti probíhají v této době tak pomalu, že 
nejsou ani vnímány, a proto ani zaznamenávány a hodnoceny. Zdánlivě fixní synchronní stav 
není předmětem pozornosti vzhledem ke své stálosti. Právě proto, že společnost je primární a 
vše je jí podřazováno, ona sama se vytrácí. Na její úroveň musíme proto usuzovat implicitně, 
a to z mytologických představ ze společnosti vzešlých. Tento stav se mění jen pozvolna, 
dlouho trvá než kompetence vyjadřování o společnosti přejde na filozofii a ještě déle než ona 
ji předá jednotlivým vědám. Filozofie se ve svých počátcích jmenovitě zabývá kritikou a 
přepracováním své předlohy, totiž mytologie. Znamená to jednak důraz na kosmogonii (se 
snahou o přirozené vysvětlení) a dále na  etiku (snaha konstituovat jiné vzory chování než 
archetypické. 
kulturní vzorce, naučená a závazná schémata pro jednání ve standardní situaci navenek 
vystupující v podobě obyčejů, mravů, zákonů a  tabu. 
kulturní změna, proces vzniku, transformace nebo zániku sociokulturních systémů, 
respektive  kultur, subkultur nebo jejich částí (kulturních prvků, konfigurací apod.). 
kulturologie (z latiny: colere, cultus, „pěstovat“ a z řečtiny: logos, „věda, nauka“), vědní 
obor zabývající se studiem zákonitostí vzniku, vývoje a fungování sociokulturních systémů 
v čase a prostoru; termín zavedl americký antropolog Leslie Alan White. 
 
L 
Laekenská deklarace, deklarace, jež dala diskusi o budoucnosti  Evropské unie konkrétní 
obrysy; byla přijata na zasedání Evropské rady v prosinci 2001. Deklarace má tři kapitoly: 
Evropa na křižovatce: analýza současného stavu Evropské unie (EU), posouzení úspěchů 
i problémů demokracie a úlohy EU v globalizovaném světě, očekávání evropských občanů; 
úkoly a reformy v obnovené EU: další demokratizace a zprůhlednění EU, lepší rozdělení 
a stanovení kompetencí v EU, zjednodušení nástrojů EU, cesta k ústavě pro evropské občany; 
Konvent o budoucnosti EU. 
legismus (evropské označení z latiny: lex, legis, „zákon; ustanovení, smlouva, podmínka“; 
čínsky: fa, „zákon“, fa-ťia „znalci zákona“), staročínské politicko-filozofické a státoprávní 
učení vzniklé v průběhu 4. století př. n. l. a zdůrazňující jako základ uspořádání a řízení 
společnosti přesně definované a přísně uplatňované zákony. V průběhu doby se ukazovalo, že 
řízení čínské společnosti založené na pouhém morálním apelu k dodržování lidskosti a 
etických zásad a na idealizované představě šlechetného vládce je nereálné a nemůže vést k 
nastolení pořádku a k vytvoření pevného státu. Není to možné proto, že téměř každý člověk 
ve své přirozenosti touží po prosazení svých zájmů i na úkor druhých. A pokud není spoután 
přísnými příkazy a zákazy, tresty a odměnami, dává přednost vlastním zájmům. Legistický 
teoretik a zároveň zkušený praktik Šang Jang (známý též jako Kung-sun Jang nebo Wej Jang, 
asi 390–338 př. n. 1.) ve svém spisu Kniha vévody z Šangu (Šang-ťün šu) se k tomuto 
problému vyjádřil jasně: „Lidumil může být lidumilný k jiným lidem, ale nemůže lidi přimět 
k lidumilnosti. Spravedlivý vládce může milovat jiné lidi, ale nemůže lidi přimět, aby se 
milovali navzájem. Z toho je zřejmé, že sama lidumilnost nebo spravedlnost ještě nestačí, aby 
bylo dosaženo dobrého řízení Podnebesí (Číny).“ Legisté (fa-ťia) učinili východiskem a 
základem svého učení přesně definovaný zákon (fa). Legistický filozof Šen Tao ve 4. století 
př. n. 1. napsal: „Právo nepřichází dolů z nebe, stejně jako nevychází ani ze země, nýbrž 
vzniká mezi lidmi a musí být ve shodě s jejich smýšlením. Právo vyrovnává stejnoměrně 
všechen pohyb v říši. Je nejspravedlivějším, jednou provždy ustanoveným řádem. Když 
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máme k dispozici váhu, nemůže být nikdo ošizen vydáváním lehkého za těžké. Pokud jsou 
délkové míry, nemůže být nikdo ošálen při určení velikosti. A existují-li zákony a ustanovení, 
nemůže být nikdo podveden neoprávněnými manipulacemi. I špatné zákony jsou lepší než 
žádné zákony …“ Šang Jang povýšil zákon na princip nejvyšší síly, která měla působit 
nezávisle na vůli lidí i Nebes. Zákonu se měli bezvýhradně podřizovat všichni obyvatelé 
Podnebesí, od prostých lidí až po panovníka: „Vládce se svými dobrými skutky obvykle neliší 
od ostatních lidí, neliší se od nich ani rozumem, nepřevyšuje je ani statečností, ani silou. Ale i 
když mezi lidmi jsou svrchovaně moudří, neodváží se proti panovníkovi intrikovat. I když 
jsou stateční a silní, neodváží se vládce zabít. I když lidé mohou nahromadit milionová 
bohatství z hojných odměn, neodváží se rvát se o ně. I když se budou uplatňovat tresty, lidé se 
neodváží na ně žehrat. A to vše proto, že existuje zákon.“ Dodržování a uplatňování 
vyhlášených zákonů ve společnosti (kde byli za nejváženější vrstvy prohlášeni zemědělci jako 
tvůrci národního bohatství a vojáci jako vykonavatelé expanzivní politiky) měli zajišťovat 
úředníci nového typu. Do svých funkcí byli jmenováni na základě svých zásluh a schopností, 
nikoli podle stavovské příslušnosti; byli řízeni, placeni a povyšováni ústředními 
administrativními úřady podléhajícími despoticky vládnoucímu panovníkovi. Proto byli 
zainteresováni na prosazování státní politiky a upevňování centralistické moci. Nastolení 
rovných možností při přijímání lidí do státních služeb (na rozdíl od konfuciánské stavovské 
předurčenosti) vytvářelo předpoklady k sociálnímu pohybu, mělo ve společnosti příznivý 
ohlas a zároveň omezovalo vytváření silných úřednických klanů, které by se mohly vymknout 
kontrole panovníka. Legismus se ve 4. století př. n. 1. začal uplatňovat v některých čínských 
státech a vedl tam k vytváření silných despotických monarchií. V dalším století se však 
ukázalo, stejně jako předtím v případě  konfucianismu, jak je i legismus pouhou šedou teorií, 
zatímco živý strom života se vždy znovu zazelená s plnou silou. Úředníci totiž dokázali nalézt 
cesty a prostředky k upevňování vlastní moci a pro ústřední správu i pro panovníka bylo stále 
obtížnější zbytnělou byrokracii řídit a omezovat její ambice stát se autonomní silou. Znovu 
proto vzplanuly diskuse mezi teoretiky legismu a konfucianismu a ti nejlepší hledali nová 
východiska. Mistr Sün (Sün-c’, asi 298–238 př. n. 1.) vytvořil jakousi syntézu obou směrů. 
Přijal legistickou koncepci zákona, systém odměn a trestů i stejné možnosti pro všechny při 
vstupu do státních služeb. Zároveň však omezoval krutost při uplatňování zákona o trestech 
konfuciánskými humánními normami a zajištěním ochrany úředníků a konfuciánských 
učenců. Vedle Mistra Süna proslul zejména Mistr Chan Fej (Chan Fej-c’, 288–233 př. n. 1.). 
Chan Fej byl nejlepším žákem Mistra Süna, ale na rozdíl od svého učitele byl přesvědčený 
legista. Ve svých stylisticky elegantních a logicky vybroušených spisech – jež se staly 
inspirací Prvnímu svrchovanému císaři a jeho rádci Li S’ovi – uceleně vyložil legistickou 
státovědu. Postihl i její hlavní slabinu – úřednictvo. Tendence úřednictva k upevnění vlastní 
moci na úkor jednoty státu byly v té době již zjevné a Mistr Chan Fej jako chanský princ 
mravy a zlozvyky byrokracie navíc dobře znal i z vlastní zkušenosti. Tento legista a stoupenec 
mocného všečínského státu také ovšem dobře věděl, že silný stát není bez úřednictva možný. 
Proto se ve svých úvahách soustředil na problém zvládnutí a kontroly úřednictva, který 
považoval za jeden z nejdůležitějších. Podobně jako později florentský politik, filozof a 
politolog Niccolò  Machiavelli, vypracoval zásady umění vládnout. Radil panovníkovi, aby 
mezi úřednictvem nejrůznějšími prostředky neustále pěstoval ovzduší podezíravosti, 
vzájemné nedůvěry a nevraživosti, aby štěpil toto spříseženské společenství spojené 
neviditelným předivem služeb a protislužeb na protichůdné skupiny a takto udržoval 
rovnováhu sil a stabilitu státu. Rovněž nabádal, že „osvícený panovník štědře odměňuje a 
nemilosrdně trestá“. Legismus začal být nejdříve a nejdůsledněji uplatňován ve státech Chan a 
Čchin (i když ještě předtím došlo k jakémusi prologu legismu ve státu Čchu). V obou státech 
se o to zasloužili zhruba ve stejnou dobu (od poloviny 4. století př. n. 1.) hlavní ministři: Šen 
Pu-chaj v Chan a Šang Jang v Čchin. Oba hlavní ministři byli nejen dobrými uskutečňovateli 
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legistických zásad výstavby a řízení státu, ale také vynikajícími teoretiky tohoto učení, i když 
každý s poněkud jinou orientací. Podle hodnocení Chan Feje se Šen Pu-chaj nadměrně 
věnoval metodám „umění vládnout“ (šu), zatímco Šang Jang příliš preferoval „zákony“ (fa). 
Viz též  čínská civilizace. 
legitimita (z latiny: lēgitimus, „zákonitý, zákonný, zákonem stanovený; právní; spravedlivý, 
náležitý, řádný správný“), označení oprávněnosti (spravedlivosti a náležitosti) státu (vlády) 
vystupovat jako politická moc. Každá forma lidské společnosti je konfrontována s otázkou 
legitimity, tedy s otázkou, zda a proč si její řád zasluhuje loajalitu členů společnosti. Znamená 
tedy jednak založení na zákonném oprávnění, současně se jí však rozumí i vnitřní akceptace 
například politické moci, právního řádu apod. jednotlivcem, skupinou nebo společností. 
V liberálních demokraciích je za základní legitimizační princip uznáno veřejné mínění, které 
se utváří v rámci mimopolitické  občanské společnosti; opak: ilegimita. 
liberalismus (z latiny: līberālis, „týkající se svobodného člověka, důstojný“), 1. Systém 
ekonomických, politických, sociálních, etických a jiných hodnot (individualismus, politická 
svoboda, tolerance, omezení státního paternalismu, tržní koordinace ekonomických vztahů) a 
doktrín (dělba moci, svoboda obchodu), na nichž jsou založeny demokratické státy; v moderní 
podobě byl vymezován počínaje 17. stoletím zejména Baruchem  Spinozou, Johnem  Lockem, 
Charlesem-Louisem  Montesquieuem, v ekonomii především Adamem  Smithem a nejnověji 
Friedrichem Augustem von  Hayekem a Miltonem  Friedmanem. Jako způsob myšlení a 
rozvažování o člověku a politice inspiroval liberalismus během posledních čtyř století mnoho 
politických hnutí v Evropě i mimo ni. Protože měl liberalismus v Evropě dlouho výsadní 
postavení, zdá se nemožné jej definovat bez ztotožnění se západní civilizací. Liberální 
myšlení bylo také spojováno s četnými politickými stranami, ačkoli označení „liberální“ bylo 
poprvé použito pro politickou stranu ve Španělsku v roce 1810, jejíž program kopíroval 
anglický konstitucionalismus. Počátky moderního liberalismu jsou nejzřetelnější v myšlení a 
politice spojených s anglickou revolucí v roce 1688. Redukovat liberalismus na jedinou 
teoretickou tezi je nemožné, k jeho hlavním principům však patří víra v nejvyšší hodnotu 
jednotlivce, jeho svobody a práva. Předpokladem je přesvědčení, že jednotlivec má přirozená 
práva, která existují nezávisle na vládě či státu, a která by měla být vládou (státem) a proti 
vládě (státu) chráněna. 2. Shovívavost, snášenlivost, tolerance k jiným názorům; smířlivost 
k projevům odlišných ideologií. 
lidská práva, práva, která vyplývají z lidské přirozenosti a z principů  humanity. Významový 
obsah těchto práv závisí na dějinném pojetí člověka, na kulturních, společensko-
hospodářských a politických faktorech. Propracování ideje lidských práv je svázáno 
především s novověkou teorií přirozeného práva. Podle této koncepce se lidé rodí rovnoprávní 
a svobodní, mají právo na život a na majetek. Rozlišování lidských práv pochází z pařížské  
Deklarace lidských a občanských práv z roku 1789. Práva lidská v užším slova smyslu jsou 
práva, která náležejí člověku nezávisle na jeho příslušnosti k určitému státu nebo národu (na 
rozdíl od práv občanských). Lidskými právy (v širším smyslu, tj. i občanskými) se zabývá  
Všeobecná deklarace lidských práv OSN z roku 1948, Evropská úmluva o ochraně lidských 
práv a základních svobod z roku 1950, Mezinárodní pakt (OSN) o občanských a politických 
právech a Mezinárodní pakt (OSN) o hospodářských, sociálních a kulturních právech (oba 
z roku 1966). V České republice je základním právním dokumentem na ochranu lidských práv 
Listina základních práv a svobod z roku 1991, respektive 1993. Ochrana lidských práv 
a svobod patří dnes k všeobecně uznávaným politickým a právním zásadám. 
lidská přirozenost, označení specificky lidské vlastnosti, jež má svůj nejen přírodní aspekt, 
ale i aspekt kulturněhistorický, neboť podstatná složka lidské „přirozenosti“ se utváří až 
během  enkulturace a  socializace lidské bytosti; jde přitom o proměnlivý pojem odrážející 
právě vládnoucí mytologická, filozofická a vědecká  paradigmata o „živé“ a „neživé“ přírodě 
a bytí člověka vůbec. 
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lidský kapitál, dovednosti a schopnosti osob, které přímo přispívají k vytváření hodnot. 
lingvistická antropologie, subdisciplína antropologie zabývající se vznikem, rozvíjením 
a vztahy  jazyka,  myšlení a  kultury v různých socio-kulturních systémech. 
Lisabonský proces, proces v rámci  Evropské unie zahájený na summitu Evropské rady 
v Lisabonu v březnu 2000, jehož cílem je do roku 2010 přeměnit Evropskou unii (EU) 
v „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, schopnou udržitelného 
růstu s více a s lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností“. Tohoto cíle 
má být dosaženo prostřednictvím komplexní strategie, která představuje strukturovaný souhrn 
dílčích úkolů členěný podle jednotlivých oblastí hospodářsko-politického života. Současně se 
stanovením ambiciózního cíle pro Evropu byly vymezeny základní obrysy Lisabonské 
strategie. Hlavní důraz byl přitom kladen především na ekonomickou oblast. Zde bylo 
poukazováno zejména na potřebu dobudování jednotného vnitřního trhu EU, to znamená 
liberalizaci a integraci energetických trhů, dopravy, telekomunikačních a poštovních služeb, 
budování transevropských dopravních sítí, ale také například ochranu hospodářské soutěže. V 
souvislosti se zaváděním společné měny Lisabonská strategie zahrnuje též koordinaci 
hospodářských politik členských zemí EU a integraci finančních trhů. S ohledem na 
neuspokojivou hospodářskou výkonnost EU byly při formulování Lisabonské strategie 
zohledněny různé faktory stimulující ekonomický růst. Významná role je proto přisuzována 
podpoře využívání informačních technologií, výzkumných aktivit a inovativních procesů, 
a investicím do  lidského kapitálu. Hospodářský růst je vnímán též jako podmínka pro 
snižování nezaměstnanosti v EU. Stimulace zaměstnanosti je zároveň spojena s podporou 
malých a středních podniků, které mají schopnost působit jako katalyzátor vzniku nových 
pracovních míst. Aktivní přístup k problematice nezaměstnanosti je patrný též z podpory růstu 
vzdělanostního potenciálu obyvatelstva. Na dalších zasedáních Evropské rady pak postupně 
docházelo k rozpracovávání vnitřní struktury Lisabonského procesu, a také k začlenění 
některých nových oblastí. Jednalo se zejména o sociální oblast, přijetím Evropské sociální 
charty na summitu v Nice v prosinci 2001, a dále všeobecným konsenzem na potřebě 
modernizace Evropského sociálního modelu na summitu ve Stockholmu v březnu 2001. 
Následný červnový summit v Göteborgu byl významný z hlediska doplnění Lisabonské 
strategie o environmentální rozměr v rámci Strategie udržitelného rozvoje. V důsledku toho se 
dnes často hovoří o třech pilířích Lisabonského procesu: ekonomickém, sociálním 
a environmentálním. 
 
M 
makrosegregace (z řečtiny: makros, „velký“ a z latiny: sēgregātiō, „odlučování, 
oddělování“), segregace mezi velkými skupinami lidí, rozptýlenými podle  rasového kritéria 
na různá území; viz  segregace. 
materiální kultura, ta frakce kultury, která je objektivizována ve věcech – diskrétních 
souhrnech látky, zformovaných pracovními činnostmi lidí. Přes běžnou představu ji lze klást 
do protikladu nejen k duchovní kultuře (psychické nebo kultuře citů a idejí), ale i ke kultuře 
chování a fyzické kultuře. 
maximalisté (z latiny: māximē, „nejvíce, obzvláště, především, hlavně“; māximus, „největší, 
nejrozsáhlejší, nejsilnější“), jeden ze sociokulturních přístupů k empirickému konceptu 
občanské společnosti. Mezi hlavní formy občanské společnosti, která stojí v distinkci vůči 
demokratickému státu, maximalisté řadí tržní hospodářství a politickou veřejnost. 
menšina, skupina lidí, které spojuje společná pozitivní identita (program, kultura, jazyk, 
náboženství apod.) odlišná vůči většině. Obvykle utvořena na základě  rasy,  náboženství 
a politického přesvědčení (menšinové strany). Menšina může vzniknout i na základě 
společného přísně individuálního zájmu (homosexuálové). V politickém životě každá menšina 
usiluje o prosazení co největšího množství svých požadavků a potřeb. Politické menšiny 
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usilují v politickém boji o to, aby se staly většinou; je jedním ze znaků demokracie, že 
takovou změnu umožňuje. Menšiny, u nichž brání přeměně na většinu přirozený vývoj 
(národnostní menšiny), usilují o získání adekvátního podílu na politickém rozhodování. 
Národnostní menšiny bývají předmětem mezinárodních sporů a konfliktů. Ochrana práv 
národnostních menšin je garantována  Organizací spojených národů jako jeden z druhů  
lidských práv. 
Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí (anglicky: International Association for 
Volunteer Effort, zkratka: IAVE), celosvětová organizace na podporu  dobrovolnictví 
(založena 1980), konzultant při  Organizaci spojených národů (OSN); podobnými 
organizacemi jsou například Evropská  dobrovolnická služba, Evropské dobrovolnické 
centrum – sídlo v Bruselu. 
Mezinárodní asociace pro rozvoj (anglicky: International Development Association, 
zkratka: IDA), asociace, která významně podporuje poslání  Světové banky, jímž je snižování 
chudoby. Její pomoc je určena nejchudším zemím, kterým IDA poskytuje bezúročné půjčky 
a další služby. Většina finančních prostředků IDA pochází z příspěvků bohatších členských 
států včetně několika rozvojových zemí. 
Mezinárodní humanitární právo (anglicky: International Humanitarian Law, zkratka: 
IHL), válečné právo, právo ozbrojeného konfliktu. Právo, jež je součástí mezinárodního práva 
zabývající se právní regulací ozbrojených konfliktů s cílem je maximálně humanizovat – tedy 
bez jakékoli diskriminace zajistit v každé době respektování důstojnosti lidské bytosti a učinit 
vše pro předcházení či alespoň zmírnění utrpení těch, kteří nejsou na konfliktu přímo účastni, 
i těch, kteří byli z konfliktu vyřazeni v důsledku nemoci, zranění či zajetí. Hlavním nástrojem 
jsou dnes platné čtyři Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů a jejich dva 
Dodatkové protokoly. Tím vznikl obsáhlý dokument o 600 článcích, který zahrnuje jak 
ochranu obětí konfliktů, tak vymezuje dovolené způsoby a prostředky vedení boje, čímž 
představuje základní kodex norem soudobého mezinárodního humanitárního práva. 
Mezinárodní výzkumný a školicí institut pro podporu žen (anglicky: United Nations 
International Research and Training Institute for the Advancement of Women, zkratka: 
INSTRAW), autonomní orgán v rámci systému  Organizace spojených národů, který byl 
zřízen v roce 1976 za účelem mezinárodního výzkumu, vzdělávání a šíření informací 
o ženách; stejně tak za účelem jejich podpory a integrace do procesu rozvoje s ohledem na 
rovnoprávné postavení mužů a žen. 
mezosegregace (z řečtiny: mezos, „střední“ a z latiny: sēgregātiō, „odlučování, oddělování“),  
rasově podmíněná  segregace na úrovni jednotlivých čtvrtí. 
migrace (z latiny: migrātiō, „stěhování“), přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je 
spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně 
ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. Podstatné jsou otázky, 
zda migrace byla vědomá a záměrná, zda nové teritorium bylo již osídleno jinou populací, do 
jaké míry probíhala migrace násilně aj. Z evolučního hlediska jde o jednorázovou událost; je 
to vlastně přemístění se populace nebo její části z jedné lokality na jinou, přičemž lokality se 
nemusí lišit ve smyslu definice ekologické niky. Migrace může mít dlouhotrvající účinek, ale 
nemusí být spojena s následnou kolonizací. Příčiny migrací mohou být různé, pozitivní 
i negativní. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje. 
migracionismus, teorie  kulturní antropologie a archeologie vzniklá v 19. století, podle níž 
téměř každá změna  kultury znamená příchod nového lidu s jinou kulturou. 
migracionistická antropologie, směr v  kulturní antropologii, jehož základním paradigmatem 
je  migracionismus. 
mikrosegregace (z řečtiny: micros, „malý“ a z latiny: sēgregātiō, „odlučování, oddělování“),  
rasově podmíněná segregace v běžném životě, například oddělené čekárny na nádražích. 

 77



milieu (z francouzštiny: milieu, „prostředí; střed, prostředek,“), kulturní prostředí, v němž je 
třeba chápat text, umělecké dílo apod., aby mu bylo možné správně porozumět. 
minimalisté (z latiny: mīnimus, „nejmenší, nejskromnější, nejnepatrnější“), jeden ze socio-
kulturních přístupů k empirickému konceptu občanské společnosti. Minimalisté chápou 
občanskou společnost jako společenský subsystém, který stojí v distinkci vůči sféře politické 
i ekonomické moci. Občanská společnost vytváří ochranný val proti kombinovanému útlaku 
ze strany státu a trhu a vytváří platformu pro transformaci obojího. Mezi hlavní formy 
občanské společnosti minimalisté řadí především sociální hnutí a občanské iniciativy. 
místní organizace (anglicky: Community Based Organizations, zkratka: CBOs), typické 
členské organizace lidí se stejnými zájmy. Aktivisté i podporovaní sídlí ve zřetelně vymezené 
územní jednotce (obec, okres apod.). Místní organizace mohou (ale nemusí) být formálně 
ustaveny nebo legálně uznány. Zahrnují sousedská sdružení, sdružení nájemců, kluby, 
rodičovská či učitelská sdružení, pohřební společnosti apod. Místní organizace spoléhají 
převážně na dobrovolné příspěvky a materiální zdroje svých členů, ale mohou získávat 
podporu i od nevládních rozvojových organizací. 
místní partnerství, místní programy zaměstnanosti, pro něž má zásadní význam přístup 
zahrnující mnoho partnerů;  partnerství. 
moderní (z latiny: modus, „míra, způsob“ přes francouzštinu: moderne, „používající nové, 
aktuální způsoby“), 1. Do nové doby se hodící, z ní vyrůstající, jí přiměřený; na rozdíl od 
starších společností, které se chtěly řídit tradicí a dávnými vzory, evropský novověk si od 16. 
století zakládá na tom, že nové, moderní, je lepší než staré. 2. Jsoucí podle módy, módní. 
modernismus, protiklad  tradicionalismu, pojem charakterizující racionalisticko-
scientistickou orientaci světové kultury a civilizace. Dnes je proti modernismu kladen  
postmodernismus, charakterizovaný spíše pesimismem a obavami z budoucnosti, otřesením 
víry ve všemocnost vědy a lidského rozumu. 
monoteismus (z řečtiny: monos, „jediný“, theos, „bůh“), náboženství jediného Boha, 
jednobožství (například  židovství,  křesťanství,  islám); opak:  polyteismus. 
mravnost, chování a jednání, které odpovídá přijatým pravidlům a hodnotovým představám, 
zejména pokud je takové jednání v rozporu s okamžitým prospěchem či zájmem jednajícího. 
Normy mravnosti jsou v tradičních společnostech ukotveny v náboženských soustavách a a 
odměňovány (případně trestány) nadřirozenými silami. Starověká učení ( konfucianismus, 
pozdně antická etika aj.) je spojovala s představou ctnosti, která je „sama sobě odměnou“. 
V moderních společnostech se mravnost často chápe jako čistě konvenční, neboť jí chybí 
společně uznávaný náboženský základ. 
multikulturalismus (z latiny: multus, „mnohý, četný“, colere, cultus, „pěstovat“), termín, 
který se obecně užívá v kontextu sociokulturní problematiky, etnicity a  rasy, jazyka, kultury 
sexuální preference či tělesné nebo duševní handicapovanosti; poprvé se patrně objevil v 60. 
letech 20. století ve Švýcarsku a poté v Kanadě, kde sloužil k popisu míšení frankofonního a 
anglofonního obyvatelstva. Dnes má multukulturalismus řadu významů: 1. Koexistence 
různých sociokulturních skupin se specifickými systémy institucí, tradic, významů, postojů a 
hodnot. Mezi těmito skupinami nemusí nutně docházet k interakci či spolupráci. 2. 
Dynamická výměna kulturních statků, vzájemné ovlivňování různorodých kulturních 
systémů, případně i vznik systémů kvalitativně nových. V tomto smyslu se multikulturalismus 
v poslední době intenzivně uplatňuje například v Nizozemí, v Německu (lidově Multi-Kulti), 
kde jde o integraci přistěhovalců z Turecka a z dalších zemí, v USA se používá spíše výraz 
melting pot („tavicí kotel“, „tavicí tyglík“), což vyjadřuje vzájemnou  asimilaci jednotlivých 
kultur v novou entitu; typickým příkladem lokalit, kde k takovému míšení dochází je 
americký New York nebo nizozemský Amsterodam. 3. Transdisciplinární vědecká teorie 
(kombinující antropologické, filozofické, sociologické, psychologické, politologické, 
ekonomické a další přístupy)  obecné antropologie, která se zabývá různými aspekty 
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sociokulturní diverzity. V centru zájmu stojí pluralita světů, sociokulturních vzorců, 
komunikačních kódů a zkoumání možností přechodů a směny mezi relativně uzavřenými 
kulturními systémy. 4. Úsilí o vytvoření pluralitní společnosti zahrnující množství odlišných 
sociokulturních skupin. Soužití je založeno na principech tolerance, respektu, dialogu a 
konstruktivní spolupráce. Důležitou složkou a nástrojem multikulturalismu je interkulturní 
výchova. 
multilaterální (z latiny: multus, „mnohý, četný“, lateralis, „boční, postranní“), 
mnohostranný. 
multilaterální spolupráce, mnohostranná forma spolupráce, kterou vláda dárcovské země 
poskytuje přijímací zemi (ať již vládě nebo jiné organizaci) svůj fond rozvojové spolupráce 
prostřednictvím multilaterálních organizací. Poskytování rozvojové spolupráce není tedy 
v rukou vlád dárcovských zemí, ale mezinárodních státních organizací. 
 
N 
náboženská organizace,  církev, dobrovolné sdružení osob stejné náboženské víry 
v organizaci s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a obřady. 
náboženství, vztah člověka k transcedentní skutečnosti, k něčemu, co jej přesahuje a na čem 
je závislý, a souhrn projevů této závislosti. Je-li předmět náboženství chápán osobně (jako bůh 
nebo bohové), jedná se o teistické náboženství ( islám,  křesťanství aj.), v opačném případě 
o neteistické ( buddhismus,  taoismus aj.). Polyteistické náboženství uctívá bohů více, 
monoteistické jen jednoho. Podle rozšíření se dělí na kmenové, národní ( hinduismus,  
judaismus,  šintoismus), nadnárodní a světové ( buddhismus,  islám,  křesťanství). 
Náboženství se v různých vývojových stupních a formách vyskytuje u všech národů 
a civilizací; o vzniku náboženství byla vytvořena řada teorií, žádná však není obecně 
přijímána: deismus; henoteismus; panteismus. Pro evropskou kulturu mají zvláštní význam 
náboženství biblická (judaismus, křesťanství a do jisté míry i islám), charakterizovaná těmito 
rysy: 1. jediný a svrchovaný Bůh není součástí světa (skutečnosti), nýbrž jeho stvořitelem 
(původcem); 2. přesto se tento Bůh o svět a každého člověka neustále stará a zve ho k přijetí 
svého zjevení a svých zaslíbení; 3. těžiště náboženského vztahu tak leží v budoucnosti, v niž 
věřící doufá (odtud vysoké hodnocení naděje); 4. odpovědí na toto pozvání je víra, to 
nejcennější, co může člověk do vztahu k Bohu přinést; 5. náboženský vztah vděčnosti 
zavazuje každého i vůči ostatním lidem, zprvu soukmenovcům a souvěrcům, později ke všem 
vůbec; 6. svět a společnost nejsou tudíž nábožensky lhostejné, nýbrž mají své dějiny, v nichž 
se vztah k Bohu odehrává, často proti mocenským silám. – V křesťanství je vrcholem tohoto 
vztahu skutečnost, že v  Ježíši Kristu se Bůh sám stal člověkem a vzal na sebe lidský osud 
(vtělení). 
nacionalismus (z latiny: nātiō, „narození, rod; kmen, národ“), 1. Ideologie a politika, jež 
přikládá nepodmíněnou hodnotu vlastnímu národu či národnosti. Vzniká počátkem 19. století 
jako náhrada společenské funkce  náboženství. S tímto pozitivním nacionalismem se často 
spojují i pohrdavé postoje vůči jiným národům,  xenofobie apod. 2. Vlastenectví. 
nacionální, národní, vztahující se k veřejnému i politickému životu národa. 
Nadace ADRA – adventistická nadace pro pomoc a rozvoj, nadace, jež podporuje 
programy, které si kladou za cíl zvýšit úroveň života a zdraví obyvatel, a to jak v České 
republice, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Nadace úzce spolupracuje 
s mezinárodní nepolitickou humanitární organizací s názvem Adventist Development and 
Relief Agency (ADRA) s celosvětovou působností se sídlem ve Washingtonu D. C., a to 
především prostřednictvím evropské pobočky ADRA se sídlem v Bernu. Kontakt: 
www.nadace-adra.cz. 
Nadace rozvoje občanské společnosti (zkratka: NROS), nadace, založená na jaře roku 1993 
jako český právní subjekt, která posiluje rozvoj  neziskového sektoru, dárcovství a 
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dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji  občanské společnosti a evropské integrace. Podporuje 
takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, 
hájí  lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin 
ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z 
klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických 
programů. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti 
neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních 
příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních 
neziskových organizací registrovaných v České republice. Pro tyto grantové programy 
získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které 
jsou v souladu s jejím celkovým posláním. NROS je jedinou naší implementační agenturou 
pro rozdělování prostředků  Evropského společenství speciálně v oblasti  občanského sektoru 
(tzv. „Globální grant“). Kontakt: www.nros.cz. 
nadnárodní společnost, velká firma, která má základnu v jedné zemi, ale zároveň ovlivňuje 
plně či částečně vlastněné firmy v jiných zemích. 
národ, uvědomělé společenství lidí, spojených sdílenými mravy, institucemi a zpravidla 
jazykem, často i územím, společnou historií, kulturní tradicí apod. Národní společenství 
vznikala se vznikem  států. 
národní akční plány proti chudobě a sociálnímu vyloučení, projekty, jejichž cílem je do 
roku 2010 výrazné snížení počtu lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (závěry 
barcelonské Evropské rady). Do přípravy plánů jsou zapojovány  nestátní neziskové 
organizace. Příprava plánů (struktura a obsah) je mezinárodně koordinována, aby se mohlo 
lépe využívat vzájemných zkušeností. Národní akční plány navrhují konkrétní změny 
programů, na národní, regionální či místní úrovni plánují nové iniciativy, aby se odstranily 
zjištěné problémy. 
národní charakter, jeden z významných znaků každého národa formovaný historicky, 
geograficky, komunikačními a jinými faktory. Projevuje se v idejích a výtvorech, hlavně 
kulturních, vědeckých, ekonomických, politických. 
národní stát,  stát, který se může plně identifikovat s jedním  národem. Národní stát vyžaduje 
poslušnost z toho titulu, že mluví jménem národa, takže kázeň ve vztahu ke státu je stejně 
jako poslušnost vlastnímu národnímu osudu hodnotou, jež neslouží žádnému jinému cíli, 
neboť je účelem sama sobě. Ne všechny státy jsou národní a ne všechny národy mají své 
státy. 
násilí, uplatnění síly a moci, jednání, které přímo ohrožuje zdraví a život druhých, aby jim 
vnutilo naši vůli a zlomilo jejich odpor. Tím je odmítá uznat za lidské bytosti, ruší platnost 
práva a „suspenduje morálku“ (Emmanuel  Lévinas), neboť ani obrana proti násilí se už 
nebude na nic ohlížet. 
nediskriminace u znevýhodněných skupin, zásada uplatňovaná v přístupu k místním 
programům zaměstnanosti a v účasti na nich. Neměla by existovat  diskriminace z důvodu 
zdravotního postižení, etnické příslušnosti, věku ani jiné formy diskriminace. I při uznání 
zásady nediskriminace je v jistých případech nutná  pozitivní diskriminace některých skupin 
formou cílených programů s cílem odstranění dlouhodobé nezaměstnanosti těchto skupin. 
Nedílnou součástí struktury a provádění místních iniciativ pro zaměstnanost by měla být 
politika rovného přístupu k místním příležitostem (vzdělávacím programům, pracovně 
profesnímu poradenství, bydlení, zdravotní péči, sociálním službám atd.). 
neutralita (z latiny: neuter, „ani jeden, žádný z obou“), 1. Nestranný postoj, neúčast ve sporu; 
nestrannost, nevměšování se do sporů jiných. 2. Postavení země, která stojí mimo konflikty a 
sdružení států. 3. Skutečnost, kdy změna množství peněz v  ekonomice vede pouze ke změně 
cenové hladiny. 
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neviditelné bariéry/skleněný strop, tradiční postoje, předpoklady a hodnoty, které brání 
posílení pozic žen v plné účasti na životě společnosti. Termín „neviditelný strop“ se používá 
specificky pro označení překážek v rámci organizací dominovaných muži, které znemožňují 
ženám postup na vyšší pozice. 
nevládní organizace (anglicky: Non-Governmental Organizations, zkratka: NGOs), 
nezisková organizace založená s cílem vyvolat determinovaný dopad ve společnosti. Přestože 
existují různé typy a oblasti působení, všeobecně se používá toto označení v zemích Severu 
pro organizace, které realizují projekty v oblasti rozvojové spolupráce nebo rozvojového 
vzdělávání (tzv. nevládní rozvojové organizace). V současné době se také rozšířil pojem 
nevládní humanitární organizace týkající se označení organizací, které se věnují především 
humanitární akci. 
nevládní organizace obhajující a podporující občanská práva a zájmy (anglicky: 
Advocacy Non-Governmental Development Organizations), advokační organizace, jež bývají 
profesionálně obsazeny a obvykle nemají individuální členy. Provádějí servis pro své členy – 
výzkum a výcvik, šíření informací aj. Na mezinárodní úrovni zahrnují International Council 
for Social Welfare,  Amnesty International and World Business Council for Sustainable 
Development. 
nevládní rozvojové organizace zaměřené na zprostředkování rozvojových fondů 
(nazývány též zkráceně „nevládní rozvojové organizace“, anglicky Non-Governmental 
Development Organizations, zkratka: NGDOs), organizace, z nichž některé působí na 
mezinárodní úrovni a zprostředkovávají pomoc chudým zemím na jihu naší planety, mnoho 
jižních zemí má také vlastní nevládní rozvojové organizace, které mohou být i mimořádně 
rozvětvené a velmi silné. Na rozdíl od severních nevládních rozvojových organizací jižní 
NGDOs působí přímo na místní úrovni a angažují se v uskutečňování rozvojových projektů, 
nebo pro ně získávají místní obyvatelstvo. 
nezisková instituce (anglicky: Non-Profit Institution), organizace, jejíž fungování je primárně 
zaměřeno na poskytování určitého zboží nebo služeb bez ohledu na zisk, který není cílem. 
Musí proto získat dodatečné finanční zdroje z  dotací,  darů apod. Případný zisk nesmí být 
rozdělen ani zakladateli ani zaměstnancům, nýbrž musí být použit pro činnost instituce. 
V širším pojetí jsou mezi neziskové organizace řazeny i instituce veřejného sektoru, podle 
pojetí běžného například v USA se musí jednat o instituce soukromého sektoru. V tomto 
pojetí jsou považovány za důležité nositele občanské iniciativy a tím i za znak rozvoje  
občanské společnosti. Též instituce, která implicitně nebo explicitně není zaměřená na 
dosahování zisku. Jako příklad lze uvést mnohé zdravotnické a vzdělávací instituce. Je 
argumentováno, že tyto „firmy“ mají jiná omezení a jiné účelové funkce, než s jakými pracuje 
konvenční teorie firmy. 
neziskový nestátní sektor, pojem označující různé instituce a organizace nestátního, avšak 
neziskového charakteru. Neziskový nestátní (anglicky: non-profit) sektor doplňuje a rozšiřuje 
činnost organizací veřejného sektoru, dost často se jeho instituce vyskytují a působí zároveň 
s institucemi veřejného sektoru, například v odvětvích školství, zdravotnictví, sociální práce, 
kultury apod. Rozvinutost sektoru je často považována za jeden z indikátorů vyspělosti 
společnosti. Institucionálně se sektor zakládá na činnosti organizací typu  nadací,  obecně 
prospěšných společností,  občanských sdružení, církevních právnických osob apod. 
nouze, stav, kdy člověku něco podstatného chybí tak silně, že jeho jednání není zcela 
svobodné. Předmětem nouze může být potrava, byt, nedostatek práce, zdravotní postižení 
apod., zejména, když takový negativní stav vyplňuje jeho vědomí a vytlačuje odtud ostatní 
témata a optimistické myšlenky. 
nová etnografie, antropologický směr inspirovaný  lingvistikou a rozvíjený v rámci americké 
kulturní antropologie od počátku 60. let 20. století. Zahrnuje široké spektrum metod a technik 
výzkumu člověka rozpracovaných v rámci směrů  kognitivní antropologie,  symbolické 
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antropologie, etnosémantiky, etnovědy a etnografie řečí, jejichž společným jmenovatelem je 
předpoklad, že jednotlivé kultury jsou jedinečnými systémy znalostí, symbolů, kategorií, 
pravidel a organizačních principů chování, které si člověk osvojuje jako člen společnosti. 
Cílem antropologického výzkumu má být  emický popis kognitivního systému sdíleného 
příslušníky zkoumané skupiny – to znamená popis a výklad zevnitř, z perspektivy nativní, na 
rozdíl od předchozího antropologického pojetí, které přinášelo popisy a explanace  etické, to 
znamená vnější, psané z perspektivy údajně objektivního pozorovatele. 
 
O 
občan, plnoprávný příslušník určitého  státu, právní pojem jednotlivce, který je státu zavázán 
oddaností a kterému se od něj dostává ochrany. Podmínky občanství vymezuje každý stát 
v souladu se svými předpisy a není nezbytně nutné, aby každý, kdo sídlí ve sféře jurisdikce 
určitého státu, byl jeho občanem, i když je příslušníkem tohoto státu a není občanem státu 
jiného. Mezinárodní právo rozdíl mezi občanstvím a státní příslušností neuznává; vychází 
z toho, že občanství je zcela určeno státní příslušností. Podmínky státního občanství vymezují 
jednotlivé státy různě. 
Občanská komise za lidská práva, občanské sdružení, národní pobočka mezinárodní 
organizace (se sídlem v Praze). Posláním je vyšetřování a dokumentování psychiatrického 
porušování  lidských práv; asistence při nalézání a získávání potřebné pomoci od úřadů. 
Cílovými skupinami jsou lidé, kteří se cítí být psychiatrií poškozeni, případně jejich příbuzní. 
Konkrétní projekty tohoto sdružení spočívají ve vyšetřování a dokumentování psychiatrického 
porušování lidských práv a zneužívání psychiatrie, jakož i monitoring negativních dopadů 
působení psychiatrie na společnost. 
občanská kultura,  normy vytvářející způsoby mírumilovného a solidárního soužití. 
Mezilidské vztahy jsou korektní a založené na vzájemné úctě a ohleduplnosti. Občanská 
kultura pomáhá řešit konflikty vznikající mezi  egoismem a  solidaritou a  altruismem. 
občanská práva, práva daná zákonem. Přestože v současné době vnímáme mnohá práva jako 
samozřejmá, ve skutečnosti bylo tohoto stavu dosaženo v dlouhém intervalu a v nepřílš 
vzdálené době; patří mezi ně svoboda pohybu, svoboda projevu a vyznání, právo na majetek 
a rovnost před zákonem. Tato práva jsou zajišťována Listinou základních práv a svobod. 
Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Je 
třeba je odlišit od  lidských práv, která mohou nebo také nemusejí být takto zaručena a která 
náležejí všem lidem kdekoli na světě. 
občanská společnost (anglicky civil society), společnost lidí, kteří jsou si rovni před 
zákonem. Termín občanská společnost se ve společenských vědách objevuje pod vlivem 
přirozeněprávních teorií od 18. století. Tradičně bývá ztotožňován s vládou práva, kdy občané 
dodržují abstraktní pravidla při střetávání každodenních zájmů ( občanský étos); na Západě je 
dnes občanská společnost všeobecně považována za záruku svobody a  demokracie. Její 
členové se vyznačují nejen občanským partnerstvím, ale také rozvinutými obchodními 
dovednostmi. Mezi její hlavní formy se většinou řadí politická veřejnost a tržní hospodářství. 
Občanská společnost není pouhou společností občanů, není ani protikladem národní 
společnosti. Vzniká v procesu modernizace a označuje společenské a ekonomické uspořádání, 
zásady a instituce mimo rámec státu. Je sférou společenské autonomní samoorganizace mimo 
sféru politické moci. Občanská společnost stojí v distinkci vůči státu, to znamená, že má 
mimopolitický statut, má nicméně politickou relevanci. Zájmy a priority vycházející 
z prostředí občanské společnosti jsou pro politickou sféru normativní, závazné. Žádná vláda 
nemůže v demokraciích vládnout střednědobě v rozporu s veřejným míněním, od kterého se 
požaduje nezávislost, které se vytváří v mimopolitické občanské společnosti, tedy mimo sféru 
politické moci a nemělo by být politickou mocí zprostředkováno. Občanská společnost je tedy 
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oblastí institucí, organizací a jedinců v prostoru mezi rodinou, státem a trhem, v prostoru, ve 
kterém se lidé mohou dobrovolně sdružovat s cílem prosadit společné zájmy. 
občanská výchova, 1. Soubor výchovných aktivit, jejichž cílem je občanské chování. 2. 
Název vyučovacího předmětu na školách. Výchova občanská má velmi starou historii. První 
formulace ideálu ctnosti, který učiní z člověka řádného občana, lze nalézt v Platónových 
spisech O státě a zákonech. 
občanské náboženství, formy rituálu a přesvědčení podobné náboženským, avšak světského 
charakteru – například uctívání Rozumu za  Velké francouzské revoluce apod., ale i politické 
pochody a ceremoniály. 
občanské povinnosti, povinnosti občana vůči státu, ale také poddaného vůči panovníkovi 
(vládci). Někdy se tohoto termínu užívá k označení opačného vztahu, tj. vztahu panovníka 
vůči poddaným anebo i k označení jejich vzájemných vztahů. 
občanské sdružení, společenství osob, nejčastější typ právní formy  nestátní neziskové 
organizace. V zákonu o sdružování občanů, se uvádí, že  občané mohou zakládat spolky, 
společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace 
a sdružovat se v nich. 
občanský étos, v liberálních demokraciích označení mravního řádu či principu, který se 
vyznačuje občanským partnerstvím, tj. vzájemným uznáním občanů jako hodnotných, 
svobodných a suverénních jednotlivců a dodržováním obecných pravidel v každodenním 
střetávání jejich zájmů. 
občanský sektor, jeden ze sektorů národního hospodářství; řadíme sem subjekty, které jsou 
nestátní, neziskové, institucionalizované a dobrovolnické; tyto instituce jsou právnickou 
osobou, a tudíž mají také svá práva i povinnosti. Subjekty občanského sektoru v moderních 
společnostech nahrazují struktury příbuzenské, stavovské nebo církevní, které jsou zásadní 
v tradičních společnostech. (Viz též  neziskový sektor,  třetí sektor.) 
občanství Evropské unie, občanem Evropské unie (EU) je každý, kdo je občanem  členského 
státu EU. Občanství EU však nenahrazuje, nýbrž doplňuje státní příslušnost členského státu. 
Občanství EU bylo zavedeno Maastrichtskou smlouvou a vyplývají z něho určitá práva a 
povinnosti. Občanství unie přináší zvláštní práva: svobodu pohybu a usazení se kdekoli v EU; 
právo volit a být volen do obecní samosprávy a do Evropského parlamentu v místě trvalého 
pobytu; diplomatickou a konzulární ochranu orgány jakéhokoli členského státu EU; petiční 
právo k Evropskému parlamentu; právo obracet se na evropského ombudsmana. 
obecná antropologie, pojetí antropologie propojující poznání biologické a socio-kulturní 
antropologie;  biologicko-socio-kulturní antropologie,  integrální antropologie. 
obecně prospěšná společnost (zkratka: o. p. s.), nestátní organizace podléhající veřejné 
kontrole, poskytující obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele 
stejných podmínek; za služby lze stanovit poplatky. Zisk o. p. s. nesmí být použit ve prospěch 
zakladatelů, musí být užit ve prospěch poskytování služeb. Zakladateli se mohou stát  
právnické osoby,  fyzické osoby,  stát, případně kombinace těchto subjektů. 
obecně prospěšný cíl, rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných 
humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj 
vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu. 
oběť, základní náboženské jednání (vedle modlitby), běžné ve všech kulturách světa. 
Obětující člověk nebo společenství se vzdává něčeho cenného a „dává“ to bohu jako dar – 
nejčastěji tak, že například zvíře zabije a následně spálí. Podobně byli někdy a někde 
obětováni lidé (četné doklady existují v archeologickém záznamu pro prehistorické i raně 
historické doby), což Sigmund  Freud pokládá za původní formu oběti, která tím stmelovala 
společenství, zakládala mír a zajišťovala prosperitu. Dnes nejčastěji v oslabeném a 
přeneseném smyslu, buď jako nezbytná újma, snášená kvůli něčemu jinému (oběť „pro 
něco“), anebo jako nezamýšlená osudová ztráta (oběť neštěstí). 
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obětní beránek, metonymické označení stereotypů vedoucích k negativním předsudkům: 
nepřátelské postoje a agrese se často obrací proti něčemu, co není jejich skutečným původcem 
– lidé přenášejí své negativní pocity na „obětní beránky“, jimž kladou za vinu všechny své 
problémy a obtíže. Obvyklými obětními beránky jsou zpravidla skupiny, které se výrazně 
odlišují a tak vlastně poskytují snadný cíl (katolíci, protestanté, židé, lidé s odlišnou barvou 
pleti apod.). 
obyvatelstvo, soubor lidí žijících na určitém území (státu, kraje, města apod.). Někdy se 
překrývá s vymezením pojmu populace, ale v zásadě se obyvatelstvo může skládat z různých 
populací a také  etnik nebo  národů. Za základní charakteristiky obyvatelstva se považují: 
etnické a národnostní složení, rozmístění do základních sídelních jednotek, hustota 
obyvatelstva, struktura podle pohlaví, věku, zdravotního stavu, ekonomické aktivity, sociální 
příslušnosti, profese, zaměstnání, vzdělání, eventuálně mateřského jazyka, náboženského 
vyznání, stupně gramotnosti, rodinného stavu, postavení v rodině a dalších rodinných 
charakteristik. 
odcizení, pocit a stav izolace člověka ovládaného systémem, věcmi, ekonomikou; v  
Hegelově filozofii nutný děj, jímž se člověk stává závislým na vlastních výtvorech, které 
omylem pokládá za pravou, ale cizí zkušenost. Dějiny i příroda jsou jen odcizené průměty 
ducha.  Marxismus tento pojem objektivizuje: člověka odcizují společenské poměry. 
odpovědnost, schopnost, ochota, respektive povinnost člověka přičítat si a nést následky 
svých činů i činů druhých lidí: „odpovídat“ za sebe, své děti, zaměstnance, předky atd. Jeden 
ze základních rysů lidství a podmínka svobodné společnosti. Tam, kde tato dobrovolná či 
vnitřní odpovědnost nestačí, musí nastoupit odpovědnost vnější (právní, trestní), již pachateli 
přičítá vnější  autorita. 
oficiální rozvojová pomoc (anglicky: Official Development Assistance, zkratka: ODA), 
soubor transferů do rozvojových zemí a multilaterálních institucí, které jsou poskytovány 
oficiálními místy, jako jsou vlády států či místní vlády, nebo jejich výkonnými orgány. Každá 
transakce musí splňovat následující kritéria: a) je poskytována s cílem podpořit ekonomický 
rozvoj a blahobyt v rozvojových zemích; b) je koncesionální (nemá komerční charakter) 
a obsahuje grantovou složku, která tvoří minimálně 25 %. ODA zahrnuje i administrativní 
náklady spojené s jejím poskytováním. 
ochrana lidských práv, jeden ze stále více používaných pracovních nástrojů různých 
organizací včetně  nestátních neziskových organizací, který je zaměřen na rozvoj, ochranu 
zájmů a posílení sociálního sektoru s vysokým stupněm zranitelnosti a sociálního 
a politického vyloučení. Jedná se také o prvek, který je stále více viditelnější v humanitárních 
akcích, především v kontextu složitých naléhavostí, kde humanitární krize jsou následkem 
masivního porušení lidských práv (nucený exodus, genocida atd.). To vyžaduje poskytnutí 
pomoci obětem nejen ve formě základních prostředků k přežití, ale také ochranu lidských 
práv. 
Open Society Institute (OSI), nadace, kterou v New Yorku v roce 1993 založil George  
Soros. Vznikla na podporu Soros Foundations Network, sítě Sorosových nadací ve střední 
a východní Evropě a v bývalém Sovětském svazu (ve více než 50 zemích). V síti Sorosových 
nadací má svého zástupce také Česká republika –  Open Society Fund Praha (OSF Praha). Tři 
pobočky OSI jsou v USA, jedna v Budapešti, Bruselu, Londýně a Paříži. Motto OSI: 
„Building a global alliance for open society.“ OSI a síť Sorosových nadací podporují  
otevřenou společnost působením na státní správu, podporou vzdělání, nezávislých médií, 
veřejného zdravotnictví, lidských práv, ženských práv, podporou sociální, právní 
a ekonomické reformy. OSI také usiluje o vytvoření otevřené globální společnosti 
prohlubováním spolupráce s dalšími nestátními organizacemi, vládami a mezinárodními 
institucemi. Některé programy realizuje OSI pouze na území USA. Kontakt: www.soros.org. 
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organizace občanské společnosti (anglicky: Civil Society Organizations, zkratka: CSOs), 
skupiny jednotlivců a sdružení, které nepatří ani k vládnímu ani k ziskovému soukromému 
sektoru; vznikají a existují na základě sdílených hodnot a zájmu skupiny občanů a těch, kteří 
je podporují. Tyto občanské organizace jsou odděleny od státu a trhu a zahrnují 
nejrozmanitější formy skupin, sdružení, spolků, svazů a společností. Ve všech organizacích 
občané sdílejí hodnoty a oddanost dané činnosti společně s ostatními občany. Termín 
občanský vyjadřuje možnost volby každého jedince být aktivní pro veřejný prospěch. 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (anglicky: Organization for Economic 
Co-operation and Development, zkratka: OECD), mezivládní organizace hospodářsky 
nejvyspělejších států světa, se sídlem v Paříži, založená v roce 1961. Činnost zahrnuje 
všechny aspekty hospodářské a sociální politiky; nejvyššími orgány jsou rada a výkonný 
výbor, dále řada autonomních orgánů a zvláštních výborů; Česká republika se stala členem 
v roce 1995. 
Organizace spojených národů (zkratka: OSN, anglicky United Nations Organization, UNO, 
též United Nations, zkratka: UN), mezinárodní organizace, založená roku 1945 na konferenci 
v San Franciscu padesáti státy, včetně Československé republiky (ČSR); sdružuje většinu 
států světa (v dubnu 2004 měla 184 členských států); cílem OSN je udržovat mezinárodní mír 
a rozvíjet spolupráci mezi národy a státy; hlavní orgány OSN: Valné shromáždění, Rada 
bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a 
Sekretariát v čele s generálním tajemníkem. 
Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (anglicky: Food and Agriculture 
Organization, zkratka: FAO), multilaterální agentura se sídlem v Římě, která byla založena 
v roce 1945 jako výsledek Konference Organizace spojených národů o výživě a zemědělství; 
vznikla s cílem zlepšit životní úroveň národů a jejich výživu, zvýšit výnos produkce 
a efektivitu distribuce všech potravin a zemědělských produktů, zlepšit podmínky 
venkovských populací a přispět k rozvoji světové ekonomiky a zbavení lidstva hladu. 
osobní údaje, údaje o fyzické osobě (nikoliv organizaci). V zásadě je nemůže nikdo vést bez 
jejího povolení. Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 
101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními 
předpisy. Zákon rozlišuje osoby, které zpracovávají osoby jiných lidí (tzv. správce nebo 
zpracovatel osobních údajů) a dále osoby, jejichž osobních údaje správce a zpracovatele 
zpracovávají (tzv. subjekty údajů). Správcům a zpracovatelům jsou při ochraně osobních 
údajů ukládány především povinnosti, zatímco subjektům údajů jsou dána práva. Na ochranu 
práv subjektů údajů a kontrole plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů byl 
zřízen Úřad na ochranu osobních údajů. 
ostrakismus (z řečtiny: ostrakon, „střep“, ostrakismos, „střepinový soud“), vyloučení jedince 
ze společnosti anonymním rozhodnutím většiny, bez obvinění, bez možnosti obhajoby a 
odvolání. V demokratických Athénách šlo o rozhodování, zda není ohrožena  demokracie, 
popřípadě o vypovězení občana pro stát nebezpečného (bez ztráty majetku a práv); provádělo 
se tajným hlasováním pomocí ostrakonů (keramických střepů) s napsaným jménem. 
otevřená společnost, pojem označující moderní společnost, jež má být založena výhradně na 
uznávání a dodržování nezbytných a předem známých pravidel, včetně principu svobody a 
otevřené společnosti, nikoli na původu, historii či zásluhách jednotlivých lidí; za těchto 
podmínek může být „otevřená“, tj. zásadně přístupná každému (pojem zavedl Henri  Bergson, 
rozvinul jej Karl Raimund  Popper). Lidé reflektují skutečnost, že nedisponují s dokonalým 
věděním, z čehož vyvozují závažné důsledky pro sociální i politické instituce. Mocenské 
instituce a struktury zde mohou být beze strachu kritizovány, výchova zde neznamená 
indoktrinaci a svoboda myšlení, jednání a přesvědčení je zde dovolena v nejvyšší možné míře. 
Pochybování je zde uznáno za společensky nejvyšší hodnotu. Otevřená společnost si vytváří 
takový systém politické správy ( demokracii), který se pokouší toto vědomí naší 
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nedokonalosti a naši následnou pochybnost „institucionalizovat“. Takový institucionální 
systém má umožnit především nenásilné odstraňování „špatných vlád“, má vytvářet trvalé 
podmínky umožňující nenásilné změny ve sféře politické moci. 
 
P 
pacifismus (z latiny: pācem facere, „zjednávat mír“), světonázorová doktrína a protiválečné 
hnutí, odmítající jakékoliv války a stavící se za řešení sporných problémů mírovou cestou. 
Pacifismus je zastáván mírovým hnutím, rozšiřujícím se od poloviny 19. století vzhledem 
k narůstající ničivosti moderní války. Tradice pacifismu jako filozofického a náboženského 
postulátu jsou spojeny s  antikou a  křesťanstvím; zdůrazňovány v německém a francouzském  
osvícenství. První skupiny pacifistů vznikaly v amerických sektách (kvakeři); počátkem 19. 
století se ve Velké Británii (1816) a v USA (1828) ustavila první mírová společenství (Peace 
Societies). Ve střední Evropě získával pacifismus vliv ve 2. polovině 19. století, především 
prostřednictvím Berty von Suttnerové a Alfreda Herrmanna Frieda; představiteli byli mimo 
jiné Henri  Dunant, Jean Jaurès a Ludwig Quidde. Centrem je od roku 1891 Mezinárodní 
mírová kancelář v Bernu (později v Ženevě). 
Panevropa, jeden z prvních projektů politické a ekonomické integrace evropských států – 
vytvoření Spojených států evropských (bez Velké Británie a Sovětského svazu). Byl reakcí na 
1. světovou válku a zpočátku byl motivován především hledisky národní bezpečnosti, později 
se do popředí dostaly aspekty hospodářské. Projekt ztroskotal především na odmítavém 
postoji Německa a Velké Británie. Tvůrcem myšlenky byl rakouský spisovatel a politik 
Richard Coudenhove-Kalergi (1894–1972), který roku 1923 založil Panevropskou unii; 
podporován evropskými politiky (Aristide Briand, Edvard Beneš, Gustav Stresemann). 
panevropanismus, ideologie a politické hnutí usilující o sjednocení evropských států. 
Ideologem byl rakouský politik Richard Coudenhove-Kalergi (1894–1972). K přívržencům 
patřili Tomáš Garrigue  Masaryk, Winston Leonard Spencer Churchill nebo Konrad 
Adenauer; po druhé světové válce se panevropanismus aktivizuje v různých, též 
institucionalizovaných formách: Evropská společenství, Evropské hnutí nebo Rada Evropy. 
Panoráma biologické a sociokulturní antropologie, edice modulových učebních textů pro 
studenty antropologie a „příbuzných“ oborů; jejím zakladatelem (v roce 2000) a editorem je 
Jaroslav Malina. Jednotlivé moduly zachycují současný stav antropologického poznání v 
rozsahu bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu na  Katedře 
antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (jsou však užívány na 
řadě dalších vysokých škol). Osnova každého z modulů je obdobná: vlastní učební text, 
doporučená studijní literatura, výkladové slovníky důležitějších jmen a pojmů, medailon 
autora, zaostření problému (studie o aktuálních teoretických, metodologických či empirických 
inovacích v dané tematice), rozvolnění problému (uvedení tematiky do širšího filozofického 
nebo kulturního rámce). Nevelký rozsah jednotlivých modulů, jakýchsi stavebních prvků v 
podobě ucelených témat kurzů a přednášek, umožňuje snadno publikovat revidovaná a 
doplněná vydání těch modulů, kde je třeba reagovat na nové objevy a trendy oboru. Vznikají 
tak skripta nikoli „zkamenělá“ v jednom okamžiku, ale neustále „živě pulzující“, skripta 
pružně reagující na revalorizaci univerzitních učebních plánů, uspokojující aktuální potřeby 
společnosti a studentů a vycházející vstříc zavádění obecně platného kreditového systému (na 
základě tzv. European Credit Transfer System – ECTS), který umožní účinnější spolupráci 
mezi jednotlivými katedrami, ústavy a fakultami, zlepší orientaci studentů a zvýší průhlednost 
na úrovni národní i mezinárodní. Texty jsou kolektivním, editorem metamorfovaným dílem 
autorů z Masarykovy univerzity a z dalších českých a zahraničních institucí. V rámci řady – 
Jaroslav Malina (ed.): Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební 
texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů dosud vyšly tyto svazky: 1. Jiří 
Svoboda, Paleolit a mezolit: Lovecko-sběračská společnost a její proměny (2000); 2. Jiřina 
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Relichová, Genetika pro antropology (2000); 3. Jiří Gaisler, Primatologie pro antropology 
(2000); 4. František Vrhel, Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko (2002); 5. Jaroslav 
Zvěřina – Jaroslav Malina, Sexuologie pro antropology (2002); 6. Jiří Svoboda, Paleolit a 
mezolit: Myšlení, symbolismus a umění (2002); 7. Jaroslav Skupnik, Manželství a sexualita z 
antropologické perspektivy (2002); 8. Oldřich Kašpar, Předkolumbovská Amerika z 
antropologické perspektivy (Karibská oblast, Mezoamerika, Andský areál) (2002); 9. Josef 
Unger, Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v 
Evropě) v 1.–16. století (2002); 10. Václav Vančata – Marina Vančatová, Sexualita primátů 
(2002); 11. Josef Kolmaš, Tibet z antropologické perspektivy (2002); 12. Josef Kolmaš, Smrt 
a pohřbívání u Tibeťanů (2003); 13. Václav Vančata, Paleoantropologie – přehled fylogeneze 
člověka a jeho předků (2003); 14. František Vrhel, Předkolumbovské literatury: Témata, 
problémy, dějiny (2003); 15. Ladislava Horáčková – Eugen Strouhal – Lenka Vargová, 
Základy paleopatologie (2004); 16. Josef Kolmaš, První Evropané ve Lhase (1661) 
(Kircherovo résumé Grueberovy cestovní zprávy. Latinský text a český překlad) (2003); 17. 
Marie Dohnalová – Jaroslav Malina – Karel Müller, Občanská společnost: Minulost – 
současnost – budoucnost (2003); 18. Eva Drozdová, Základy osteometrie (2004); 19. Jiří A. 
Svoboda, Paleolit a mezolit: Pohřební ritus (2003); 20. Stanislav Komárek, Obraz člověka v 
dílech některých význačných biologů 19. a 20. století (2003); 21. Josef Kolmaš – Jaroslav 
Malina, Čína z antropologické perspektivy (2005); 22. Ludmila Sochorová, Člověk a lidová 
kultura: Člověk a lidové divadlo – lidové divadlo v životě člověka (2004); 23. Irena 
Štěpánová, Člověk a lidová kultura: Člověk a lidový oděv – lidový oděv v životě člověka 
(2005); 24. Jiří Sedlák, Vybrané problémy ze sociální etiky (2005); 25. Josef Unger, 
Zacházení s těly zemřelých v 1. až 20. století (2005); 26. Ivo T. Budil, Zrození moderní rasové 
teorie: Život a dílo Victora Courteta (2005); 27. Břetislav Vachala, Abúsír: Staroegyptské 
královské pohřebiště (2005); 28. Ladislav Dušek, Biostatistika pro antropology (2006); 29. 
Pavel Bravený – Marie Nováková, Fyziologie krevního oběhu (čtení pro posluchače 
antropologie a jiné) (2005); 30. Miriam Löwensteinová, Korea: Historická vyprávění z doby 
Tří království a Sjednocené Silly (2006); 31. Mariana Pflegerová, Antropologie subjektivity 
(2006). Připravované svazky: Jan Filipský, Indie z antropologické perspektivy; Vladimír 
Novotný – Miroslav Králík, Sexuální dimorfismus a identifikace pohlaví aj. Tato edice má 
pozitivní ohlas a užití v pedagogické praxi nejen na Masarykově univerzitě v Brně, ale i na 
dalších vysokých školách v Česku a na Slovensku. 
pária (z tamilštiny: paraijan, „bubeník“), 1. Příslušník nejnižší  kasty, společenské třídy 
nemající žádná práva (v jižní Indii a v Barmě). 2. Člen opovrhovaného národa nebo 
společenské vrstvy, vyděděnec, vyvrhel, vystavený diskriminaci a pohrdání většiny 
společnosti. V evropských dějinách byla tato role po staletí vyhrazena Židům. 
partnerství (z angličtiny: partnership, „společnictví; společné zájmy“), princip uplatňovaný 
v  členských zemích  Evropské unie při řešení ekonomických a sociálnlích problémů. 
Partnerství by mělo zahrnovat co možná nejširší škálu organizací včetně ústředních vlád 
a regionálních a místních samospráv, orgánů odpovědných za výplatu sociálních dávek, 
organizací zaměstnavatelů a podnikatelů, odborů, nevládních organizací, organizací  občanské 
společnosti a organizací zastupujících zájmy nezaměstnaných a etnických menšin. Smyslem 
těchto partnerství by mělo být úsilí o politiku integrace a spojitosti národních, regionálních 
a místních programů vytváření pracovních míst, například koordinace politik zaměstnanosti 
a trhu práce s podnikáním, tvorbou infrastruktury a rozvojem. 
patriotismus (z latiny: patria, „vlast, otčina, rodná země, domovina; rodiště, bydliště“; z 
francouzštiny: patrie, „vlast, otčina, domov; patriote, „vlastenec, vlastenecký“), láska k vlasti, 
k rodišti, vlastenectví; identifikace se zemí či národem, k nimž člověk patří, to znamená, kde 
se narodil, žije a (nebo) k nimž pociťuje svou příslušnost, a je ochoten pro toto společenství 
něco udělat bez ohledu na osobní prospěch, případně přinést i určitou oběť (včetně vlastního 
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života). Pojem patriotismus existuje již od antiky, kde je vázán na celý typ kultury a určitou 
lokalitu. V Evropě znovuožil v 18. století, kdy je spjat se svobodnou (cizinci neujařmenou) 
vlastní zemí (viz české národní obrození) nebo s rodnou obcí (lokální patriotismus). Mírné 
formy patriotismu s angažovaností ve prospěch dané lokality jsou považovány za pozitivní 
znak charakterizující  občanskou společnost, přehnané projevy lokálního patriotismu jsou 
považovány za omezenost a jsou spojovány s provinčností, nedostatkem světovosti (dnes 
globálního uvažování). 
Platforma evropských sociálních nestátních neziskových organizací, instituce patřící do 
nejdůležitějších evropských zastřešujících organizací (sítí a platforem), které zastupují 
v Bruselu zájmy většinou oborových organizací z členských zemí  Evropské unie. Vznikla 
v roce 1995, sdružuje evropské nevládní organizace, federace a sítě, které se zasazují 
o vybudování inkluzivní společnosti a propagují sociální rozměr Evropské unie. 
pluralismus (z latiny: plūrālis, „množný“), 1. Filozofická koncepce, jež v protikladu k  
monismu vysvětluje náš svět z několika nebo i nekonečného množství vzájemně nezávislých  
principů, podstat. 2. Politický systém založený na existenci více rovnoprávných politických 
stran či uskupení; základní znak a podmínka  demokracie. 3. Sociologicky směr uvažující 
společnost jako složenou z více sociálních skupin vzájemně si konkurujících. 
podmínky poskytování rozvojové pomoci, splnění několika kritérii v zemi přijímající 
pomoc, mezi něž patří: respektování lidských práv; účast občanů na rozhodovacích procesech, 
řízení a politickém životě; respektování zákonů; protržně a sociálně orientovaný přístup 
k hospodářskému rozvoji; existence strategie rozvoje a rozvojových projektů. Poslední 
kritérium zohledňuje úsilí vlád přijímajících zemí zaměřené na zlepšení situace chudých, na 
ochranu životního prostředí a na omezení růstu obyvatelstva. Politické podmínky poskytování 
pomoci jsou dány především bilaterálními vztahy mezi státy, případně vztahy mezi agenturou 
pro zahraniční pomoc a státem. Dárcovská země přitom určuje podmínky, které musí 
potenciální příjemce jeho zahraniční pomoci splnit, aby ji získal. V těchto vztazích však také 
fungují  nestátní neziskové organizace a soukromé firmy dárcovské země a ty mohou mít 
podmínky odlišné. Často dochází také k tomu, že stát sám použije nestátní neziskové 
organizace jako prostředníka pro poskytování zahraniční pomoci do oblastí, kam by to jinak 
z politických důvodů nebylo možné. 
politická práva, práva, mezi nimž dominuje především právo svobodně volit a být volen. 
politická strana, základní forma politické organizace, cílem je obsazení mocenských pozic 
ve  státě nebo v  obcích. Na rozdíl od jiných účastníků politických vztahů, například odborů, 
zaměstnavatelských svazů, církví apod., politická strana usiluje svou účastí ve volbách 
o zastoupení ve volených státních orgánech, aby s podporou určité části populace získala 
přístup k politické moci, a mohla tak realizovat státní politiku odpovídající strategickým 
zájmům různých skupin obyvatelstva. Vznik strany vychází většinou z toho, že k řešení 
existujících politických rozporů, jež mohou vyplývat z hospodářských nebo mocenských 
zájmů, privilegií, náboženských názorů nebo nároků na moc ve státě, je třeba se spojit do 
zvlášť organizovaných seskupení. V dřívějších, poměrně stabilních a málo diferencovaných 
společenských systémech tento účel dostatečně plnily existující sociální formy (příbuzenství, 
lokální, etnické nebo stavovské jednotky) nebo volně vytvořená seskupení. Strany nebo jim 
podobné struktury vznikaly (stejně jako vytváření samostatné oblasti života společnosti –  
politiky) nejprve pravděpodobně v období městských civilizací (zejména antických), 
v pozdním středověku v Evropě, například v Anglii. 
polyteismus (z řečtiny: polytheismos, „mnohobožství“), kult, náboženský systém, kde se úcta 
prokazuje více bohům, jež jsou uspořádáni v systém kompetencí a kromě toho jsou propojeni 
vzájemnými vztahy; opak:  monoteismus. 
populace (z latiny: populus, „lid, dav; lidstvo; národ“), 1. Počet obyvatelstva, zalidnění. 2. 
[statistika] Soubor jedinců vyskytujících se v určité době na ohraničeném prostoru. 3. 
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[biologie] Soubor jedinců jednoho druhu zaujímajících určitý prostor v určitém čase a 
reprodukující se během velkého počtu pokolení. 
Populační fond OSN (United Nations Population Fund, zkratka: UNFPA), organizace 
zřízená v roce 1969 Valným shromážděním  Organizace spojených národů (OSN) se sídlem 
v New Yorku. Pod formálním dohledem Rozvojového programu OSN (UNDP) a podle 
směrnic Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC) zodpovídá za poskytování pomoci 
rozvojovým zemím v populačních otázkách. 
postmodernismus (z latiny: post, „potom, nato“ a modo, „nyní, nedávno“), rozporné a 
protichůdné hnutí směřující k novému, členitému pojetí kultury, poznání a světa a prosazující 
se od počátku sedmdesátých let 20. století v umění, filozofii, vědě, ale také v životní orientaci 
jednotlivců a ve společenských institucích. Vychází z poznatku, že evropská, popřípadě  
euroamerická kultura budovaná na anticko-křesťanských základech byla dosud příliš 
soustředěna na sebe, takže nebyla schopna a ani ochotna považovat jiné alternativní kultury 
(to znamená kultury africké, jihoamerické a orientální, které jsou nejednou založeny na jiných 
principech) za rovnoprávné a rovnocenné. Průlomem do euroamerické kulturní nadvlády 
v literatuře byl jihoamerický magický realismus (Gabriel García Márquez), ve filmovém 
umění japonská nová vlna (Akira Kurosawa). Postmodernismus zpochybňuje nejen 
evropocentrismus, ale samotné základy evropské kultury – racionalismus, senzocentrismus a 
univerzalismus. Odtud módní zájem o orientální myšlenková hnutí (zejména o orientální 
náboženství a filozofii), stavící na spirituální meditaci, nebo zájem o drogy, které jsou s to 
rozšířit hranice lidského vnímání. Postmodernismus vystoupil dále proti falocentrismu 
evropské kultury a liberálním konceptům trhu. Nejvyhroceněji se tyto tendence projevily ve  
feministickém hnutí a  ekologických aktivitách. Postmodernismus se staví proti  moderně a 
avantgardě a jejím principům, zejména zpochybňuje přínos těch směrů a hnutí, které svůj 
program zakládaly na myšlence revolučních obratů (ve vývoji umění i společnosti) jako 
pozitivních činů (Jean-François Lyotard). Postmodernismus chápe svět (a také historii a 
prehistorii) jako v širokém slova smyslu mnohovrstevný a členitý „text“, jako produkt 
lidského dorozumívání, a tudíž i jako proces několikanásobného kódování a dekódování. 
Postmoderní svět je představován jako labyrint významů, hodnot a kontextů, kde netvoří 
pravda a nepravda protichůdné kategorie, ale výsledek svobodného pojmenování. 
poststrukturální antropologie, směr v  socio-kulturní antropologii navazující na kriticky 
přehodnocené paradigma  strukturální antropologie. 
posttraumatický stres (z latiny a řečtiny: post, „po“ a trauma, „úraz, rána, poranění“ a 
z angličtiny: stress, „tíseň, nesnáz; důraz, přízvuk“), posttraumatická stresová porucha, soubor 
fyzických a psychologických symptomů, kterým jsou vystaveny oběti krátkodobých nebo 
dlouhodobých traumatických situací (přírodní katastrofy, války, těžké nehody, násilná smrt, 
trýznění, znásilnění atd.). Tyto symptomy jsou pozdní odpovědí na výše uvedené stresující 
události a mohou dlouhodobě přetrvat. 
potravinová bezpečnost, fyzický a ekonomicko-sociální přístup k potřebným potravinám 
všech členů  rodiny (z hlediska množství, výživné hodnoty, bezpečnosti a kulturní 
preference), které jsou důležité pro jejich aktivní a zdravý život kdykoliv a bez ohrožení ztráty 
jejich dostupnosti. 
potravinová pomoc, transfer zdrojů určeným zemím nebo oblastem formou potravin, které 
jsou darovány nebo prodávány nejméně s 25% slevou (tj. 25% z jejich hodnoty je darováno – 
tím je vyjádřena pomoc); stejně tak formou peněžních darů nebo kreditů (půjčky, které jsou 
podmíněny dobou splatnosti tří a více let), jež jsou podmíněny nákupem potravin. S ohledem 
na způsob poskytování potravinové pomoci ji lze rozdělit do tří skupin: a) potravinová pomoc 
poskytnutá prostřednictvím programů, které jsou stanoveny mezi dárcovskou zemí 
a přijímající zemí; b) potravinová pomoc poskytnutá prostřednictvím projektů, které jsou 
zaměřeny na vybrané postižené oblasti; c) naléhavá potravinová pomoc v případech katastrof. 
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pozitivní diskriminace, organizovaná činnost mající zpravidla napravit předchozí negativní 
diskriminaci určitých osob nebo skupin jejich zvýhodňováním: například při přijímání do 
škol, do zaměstnání, při jejich soukromém podnikání. Tato činnost může být oprávněna snad 
tím, že upozorní společnost na určitý problém, avšak jako dlouhodobá strategie je dnes 
zpochybňována, poněvadž kompenzování handicapu může vést k tomu, že soustavně 
zvýhodňovaná skupina se sama přestane starat o své společenské zájmy. Někdy bývá 
odmítána i těmi, na něž je zaměřena, neboť může existující frustraci a společenskou izolaci 
ještě prohloubit. 
pozitivní právo, právo platné. Obvykle se jím rozumí právo výslovně stanovené 
normotvůrcem, na rozdíl od práva stanoveného transcendentní autoritou (například boží). 
Zdůrazňuje se pak jeho změnitelnost a podléhání společenským změnám na rozdíl od  
přirozeného práva, které je neměnné. 
práva a svobody, ústavně garantovaná základní práva jednotlivců, která zaručují určitou míru 
osobní svobody. V České republice jsou obsažena v Listině základních práv a svobod jako 
práva základní (právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svoboda, 
zákaz nucených prací nebo služeb, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré 
pověsti a ochranu jména, právo vlastnit majetek, nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství 
a tajemství jiných písemností a záznamů, svoboda pohybu a pobytu, svoboda myšlení, 
svědomí a náboženského vyznání), práva politická (svoboda projevu a právo na informace, 
petiční právo, právo pokojně se shromažďovat, právo svobodně se sdružovat, právo podílet se 
na správě veřejných věcí včetně volebního práva, svobodná soutěž politických sil, právo na 
odpor), práva národnostních a etnických menšin, práva hospodářská, sociální a kulturní 
(právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat, právo 
svobodně se sdružovat na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, právo na 
spravedlivou odměnu, právo na zvláštní pracovní podmínky žen, mladistvých a osob 
zdravotně postižených, právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti 
k práci, jakož i při ztrátě živitele, právo na pomoc v hmotné nouzi, právo na ochranu zdraví, 
ochrana rodičovství a rodiny, právo na vzdělání, právo k výsledkům tvůrčí duševní činnosti, 
právo na příznivé životní prostředí) a právo na soudní a jinou právní ochranu. 
právní norma, obecně závazné pravidlo chování, které je zajištěné a vynutitelné orgány 
státní moci. Právní norma představuje základní prvek systému platného práva a má vždy 
zvláštní, státem uznanou formu. Její strukturu tvoří hypotéza, dispozice a sankce, tj. následky 
spojené s porušením normy. Pod pojmem sankce se rozumí újma nebo postih za porušení 
pravidla stanoveného dispozicí. Působností právní normy se rozumí rozsah, v jakém je možné 
aplikovat normy právní na konkrétní případy, přičemž se rozlišuje působnost časová, místní 
a osobní. 
právní stát, princip zákonnosti ve státě, kdy  stát je vázán právem; koncepce právního státu 
vznikla v první polovině 19. století v Německu; právní stát je stát určený dvěma základními 
předpoklady: zaprvé bezvýjimečným uplatněním zákona, který zavazuje všechny státní 
orgány, a zadruhé zákonností realizace veškeré státní moci. 
právo, 1. Soubor obecně závazných norem stanovených některou  autoritou; jejich uplatnění. 
Závazně upravuje vztahy mezi osobami ( právo soukromé) a mezi osobou a společností, 
respektive státem ( právo veřejné a trestní). Tím pomáhá snižovat nejistotu budoucnosti a tak 
účinně podporuje lidskou svobodu. Netýká se vztahů k sobě samému ani k věcem. Subjektem 
(účastníkem) práva může být jen osoba (případně tzv. právnická, tj. kolektivní), neboť jen ta 
se o ně může přihlásit. Pro jednání osob platí, že co není zakázáno, je dovoleno, kdežto 
jednání státu se omezuje na to, co je mu výslovně přikázáno. Právo musí být podepřeno 
donucovací mocí, aby je bylo možné vymáhat: tím se liší od  morálky, i když se o ni často 
opírá (viz například právní pojem „v dobré víře“). Zahrnuje právo normativní (právní řád, 
zákony),  právo objektivní (to, co je po právu) a  právo subjektivní (na co mám právo). 
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Teoreticky se právo opírá jednak o pojem či představu spravedlnosti (tzv.  přirozené právo), 
jednak o legitimitu zákonodárce: zákon platí, protože byl platně stanoven ( pozitivní právo). 
Pokusy oddělit tyto dvě stránky práva a postavit je proti sobě jsou vždy nebezpečné: 
„spravedlnost“ bez zákonů a institucí může vést k tyranii většiny (například revoluční 
spravedlnost, lynč), kdežto právní pozitivismus nedokáže rozlišit dobré a špatné zákony. 2. 
Oprávnění, nárok opřený o zákonná ustanovení, popřípadě odůvodněný zvyklostmi 
(například: volební, hlasovací právo; základní lidská práva). 
primární právo, soubor smluv a právních aktů Evropského společenství. Jedná se o zřizovací 
smlouvy, jejichž součástmi jsou i přílohy, protokoly, prohlášení, jakož i smlouvy, které 
novelizovaly tyto smlouvy. 
primitivní (z latiny: prīmitīvus, „první, prvotní“), 1. Jsoucí v prvotním, počátečním, 
nejnižším stadiu společenského vývoje. 2. Jsoucí na nízké úrovni, nerozvitý, zaostalý, 
zastaralý. 3. Velmi prostý, jednoduchý, nesložitý; nedokonalý, neumělý. 
primitivní kultura, označení kultury domněle svázané s jednoduchou a neměnnou životní 
formou na nejnižší příčce evolučního žebříčku, za jakou byly – v době počátků  antropologie 
jako samostatné disciplíny (zejména v průběhu 19. století) – považovány například kultury 
pralesních lovců a sběračů, vnímané nadto jako statické a radikálně odlišné od dynamických a 
komplexních kultur Západu. Falešnou představu o „primitivních“ a neměnných kulturách 
definitivně vyvrátily kulturně-ekologické výzkumy v 60. letech 20. století, především ty, které 
prováděl americký antropolog Irvin DeVore a další badatelé u Sanů v oblasti Kalahari. 
V dnešní antropologii je termín „primitivní kultura“ nepřijatelný. 
procesuální charakter kultury,  kultura je aktivně vytvářena jedinci v každém momentu 
sociální interakce, odehrávající se uprostřed konkrétního mocensko-historického pole; tato 
představa je antitezí konceptu kultury jako neměnné mapy existující pouze v myslích aktérů. 
Program životního prostředí OSN (anglicky: United Nations Environment Programme, 
zkratka: UNEP), organizace vytvořená v roce 1972 Valným shromážděním Organizace 
spojených národů se sídlem v Nairobi. Tento program byl vytvořen pro realizaci série 
interdisciplinárních cílů v oblasti životního prostředí. 
prostředí, souhrn všech životních a neživotních složek hmotného světa, ve kterém někdo žije 
nebo něco se děje. Životní prostředí umožňuje základní projevy a činnosti lidí. Je částí 
přírodního, přirozeného a sociálního světa, kde se každý jedinec nachází ve vzájemných 
součinnostech, které vnímá, využívá, ovlivňuje, přizpůsobuje svým představám a zájmům;  
životní prostředí. 
protispolečenské chování, chování záměrně nebo nezáměrně narušující zájmy ekonomické, 
politické a morální základy společnosti, státu, vládnoucí a politické reprezentace. Obvykle má 
podobu systematického či příležitostného porušování právních či obyčejových (zvyklostních) 
norem jednání a je pociťováno jako nežádoucí sociální deviace. 
přednost práva Evropské unie, v podstatě v žádné ze smluv  Evropské unie (EU), není 
obsažen předpis, který by stanovil, že právo EU je národnímu nadřazeno, nebo že je mu 
naopak podřízeno. Přesto přednost práva Evropské unie přichází v úvahu jen u těch 
ustanovení práva EU, která mají přímý účinek v členských státech. V žádném případě nejde o 
nadřazenost celého právního řádu Evropské unie nad celým právním řádem členského státu. 
Nadřazenost se projevuje v případě rozporu mezi konkrétní normou práva EU a konkrétní 
normou vnitrostátního práva  členského státu, dopadají-li obě na tentýž právní vztah. 
přímá demokracie, na rozdíl od zastupitelské demokracie s jejími instituty (strany, 
parlament, svazy apod.) a postupy je pro přímou demokracii vzorem systém rad. Všechny 
politické kompetence má příslušná organizace (například občanská iniciativa) a politické 
problémy prodiskutovávají všichni její členové. Volení zástupci jsou vázáni rozhodnutími 
organizací. Nositelé mandátu se mění podle rotačního systému, aby se zabránilo vytvoření 
funkcionářské kasty. 
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přírodní národy, historický termín, užívaný především před druhou světovou válkou (byl 
vytvořen ještě před první světovou válkou), kdy vyjadřoval evropskou představu o 
jednoduchosti některých zámořských kultur ( primitivní kultura) a o jejich těsné spjatosti 
s přírodním prostředím; v češtině se tento nepříliš adekvátní termín udržuje zejména díky 
knize Umění přírodních národů Josefa Čapka a práci Myšlení přírodních národů Clauda  
Lévi-Strausse. Vznikl pod vlivem dobové neinformovanosti Evropanů o nepísemných 
kulturách a společnostech. Výzkumy světa mýtů a symbolů řady národů původně 
nepoužívajících písmo, jež byly uskutečněny v posledních padesáti letech, však potvrdily to, 
co naznačily již výzkumy Franze Boase u Indiánů Severozápadního pobřeží Severní Ameriky 
na přelomu 19. a 20. století, že totiž předpokládaná jednoduchost je právě jen evropskou 
hypotézou a že kulturní systémy těchto společností nejsou o nic jednodušší či méně složité 
než kulturní systémy Evropanů a Severoameričanů. Práce Germain Dieterlainové, Annemarie 
Schweegel-Hefelové, Marcela Griaula a jiných antropologů a etnologů udělaly tečku za  
euroamerickou představou 19. století o tom, že jednoduchá technologie (co však představuje 
jednoduchá technologie?) je přímo úměrná jednoduchému, rozumějme obsahově chudému,  
myšlení a myšlenkovému systému. Svět nepísemných kultur byl ještě v 16. a 17. století 
daleko větší než svět kultur s písemnou tradicí – obývaly jej ne stovky, ale tisíce kulturních 
skupin. Teprve v 19. a ve 20. století získaly převahu „písemnické kultury“. Ovšem písemné 
záznamy nebyly nutně pořizovány u každého díla a textu, obvykle se zaznamenávaly 
především politické a ekonomické události, dále pak vznikaly texty pro sakrální účely. To 
v praxi znamenalo, že i „písemnické kultury“, respektive jejich nositelé, řadu textů 
(slovesných děl) tradovaly ústně. Stačí připomenout český folklor minulého století. 
Nepísemnické skupiny – někdy každá jednotlivě, někdy dvě až deset společně – představují 
často jedinečné kulturní systémy, i když třeba jejich tvůrci a nositelé obývají jen „malé“ 
území. 
přírodní výběr, soubor vnějších i některých vnitřních faktorů (zejména genetických), který 
usměrňuje evoluci ve smyslu lepšího přizpůsobení jedince a populace k danému typu 
prostředí. Teorie přírodního výběru byla formulována Charlesem  Darwinem. Přírodní výběr 
působí vždy na jedince, nepřímo i na populaci nebo její části (například pohlavní výběr, 
příbuzenský výběr). Faktory přírodního výběru způsobují, že je genetický potenciál dané 
populace směrován optimálním způsobem – tak, aby většina jedinců byla schopna v daném 
prostředí optimálně přežívat a rozmnožovat se. Nejlépe přizpůsobení jedinci tak mají největší 
šanci k přežití a reprodukci. Málo nebo jinak přizpůsobení jedinci se v daných podmínkách 
buď hůře reprodukují a častěji umírají nebo jsou základem pro vznik nového druhu. Nové 
druhy mohou vznikat i posunem genetické informace v jiných podmínkách, nebo rozštěpením 
populací,  speciace). 
přirozené právo (teorie přirozeného práva), vychází z předpokladu existence nepsaného a 
neměnného práva, jež odpovídá lidské přirozenosti, božskému řádu či řádu přírody. 
Racionalistická koncepce pak spatřuje zdroj přirozeného práva v rozumem postižitelné 
přirozenosti člověka. Toto přirozené právo je pak konfrontováno s právem pozitivním či je 
stanovováno jako právo  pozitivnímu právu nadřazené. 
psychologická antropologie, diferencovaná výzkumná oblast antropologie rozvíjející se od 
60. let 20. století, kdy se její představitelé začali distancovat od metodologických postupů i 
výsledků výzkumů starší školy kultury a osobnosti. Zahrnuje široké spektrum vědeckých 
přístupů, jejichž předmětem zájmu je vztah osobnosti, jazyka a kultury, jakož i struktura a 
funkce procesů vnímání a myšlení v konkrétním sociokulturním kontextu. Důraz je přitom 
kladen na  emický popis dané kultury – tedy popis z perspektivy členů společnosti. Z takto 
orientovaných výzkumů vycházejí dnešní  symbolická a  kognitivní antropologie, 
etnosémantika a etnověda. 
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původ v mužské linii, systém příbuzenských svazků, jehož podstatou je pravidlo, že majetek, 
politické i náboženské úřady a především povinnost chránit příbuzného/příbuznou a mstít se 
na jejich nepřátelích náleží pouze skupině pokrevních příbuzných mého děda (otcova otce) a 
mého otce, dále mým sourozencům a potomkům mým (jsem-li muž) a mých bratrů, případně 
našim vnukům a vnučkám a synovcům/neteřím. 
původ v ženské linii, systém příbuzenských svazků, jehož podstatou je pravidlo, že majetek, 
politické i náboženské úřady a především povinnost chránit příbuzného/příbuznou a mstít se 
na jejich nepřátelích náleží pouze skupině pokrevních příbuzných mé babičky (matčiny 
matky) a mé matky, mým sourozencům a potomkům mým (jsem-li žena) a mých sester, 
případně našim vnukům a vnučkám a synovcům/neteřím. 
 
R 
Rada Evropské unie, orgán sestávající z ministrů vlád ze současných 25 členských států 
Evropské unie (EU); jeho úkolem je tyto státy zastupovat. Pravomocí Rady EU je zvažovat a 
případně vetovat nebo doplňovat návrhy Evropské komise. Rozhodnutí jsou ve většině 
případů přijímána hlasováním kvalifikovanou (tj. váženou) většinou, ale v některých 
případech je požadována jednomyslnost. 
rasa (z italštiny: razza, „rod, druh“, z francouzštiny [původně z arabštiny: unsur, „rasa, rod“]: 
race, „plemeno, rasa; rod, kmen; původ, pokolení“), rozdílné somatické vlastnosti používané 
ke kategorizaci velkých skupin lidí. 
rasismus, postoj založený na ospravedlňování, reprodukci nebo úsilí po dosažení asymetrické 
distribuce politické, ekonomické a symbolické moci na základě esencializace selektivně 
zvolených lidských somatických znaků, které jsou chápány jako vrozené dispozice lidských 
rasových skupin přímo ovlivňující kolektivně sdílené intelektuální, sociokulturní a 
hospodářské chování a výkonnost. Rasismus jako politický aktivismus a ideologie se snaží o 
institucionalizaci politického řádu založeného na rasové hierarchii a vymykajícího se 
politickému konsenzu. Partikularizující rasismus argumentačně těžící z  rasové teorie a 
používající biologické metafory se postupně prosadil proti univerzalistickým aspiracím  
osvícenství na přelomu 18. a 19. století. V polovině 19. století se zejména prostřednictvím děl 
Roberta Knoxe, Benjamina Disraeliho nebo Arthura de  Gobineaua stal rasismus součástí 
západní politické kultury. Rasistické postoje se upevnily v období koloniální expanze Západu; 
zdá se však, že vycházejí z obecných mechanismů předsudku a  diskriminace. Po porážce 
totalitních hnutí nacismu a fašismu a v důsledku rezolucí přijatých mezinárodními 
organizacemi a celosvětového hnutí za  občanská práva byl vliv rasismu v politické kultuře 
demokratických zemí ve druhé polovině 20. století marginalizován. 
rasová teorie, teorie představující pokus o vytvoření vědecké klasifikace lidstva na základě 
vrozených fyzických atributů různých lidských  ras. Rasová teorie je produktem sekularizace, 
naturalizace lidských dějin a represivní homogenizace a instrumentalizace uplatňované vůči 
mimoevropským domorodým populacím koloniální administrativou v raném novověku a na 
prahu moderní doby. K průkopníkům rasové teorie náleželi François Bernier, Johann 
Friedrich  Blumenbach, Petrus Camper, Georges Louis Leclerc de Buffon a Immanuel  Kant. 
Její vznik byl součástí širšího procesu proměny západních věd o člověku v souvislosti se 
sekularizací, ústupem autority tradiční křesťanské teologie a naturalizací lidských dějin. 
Ospravedlňování a reprodukce asymetrické distribuce politické, ekonomické a symbolické 
moci biologickými faktory je však mnohem staršího data. Redukce politické existence 
člověka na jeho somatické určení prošla během uplynulého půl druhého tisíciletí třemi 
hlavními stadii, které můžeme označit jako postoj, nauku a hnutí. Je zřejmé, že neexistence 
artikulované doktríny rasové nadřazenosti neznamená, že určitá skupina lidí není 
znevýhodněna na základě své fyziognomické odlišnosti. To byl případ  islámské civilizace, 
která byla od druhé poloviny prvního tisíciletí ohniskem světového obchodu s otroky. 
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Geopolitické faktory způsobily, že se hlavní zdrojovou oblastí otrocké síly stala v rámci 
Starého světa subsaharská Afrika. Mezi muslimy a později rovněž mezi obyvateli 
křesťanského Západu vznikl v době „africké fáze“ ve vývoji světového otrokářství postoj 
intuitivně pokládající barvu kůže za signifikantní příznak příslušnosti k otrockému nebo 
sociálně marginálnímu statusu. Můžeme hovořit o zrodu pigmentokracie, jež se projevila 
v uspořádání středověké a raně novověké společnosti ve Středomoří, na Blízkém východě, ale 
rovněž v zámořských západních koloniích. Pigmentokracie, za jejíhož typického mluvčího lze 
označit arabského historika Ibn Chaldúna, je odpovědná za vytvoření biologizujících metafor 
a stereotypů, které se staly trvalou součástí rasového myšlení a jež připravovaly cestu 
k nástupu rasového esencialismu. Přechod od postoje k nauce, jež by na základě vědeckého 
diskurzu konceptuálně trvale znevolnila nebo marginalizovala vymezitelnou kategorii lidí, byl 
v rámci západní civilizace relativně obtížný. Tradiční středověké paradigma věd o člověku, 
které zahrnovalo klasický environmentalismus, aristotelský hylemorfismus, Hippokratovo 
učení, křesťanský monogenismus a ortodoxní doktrínu o svobodné lidské vůli, ustavení 
rasového esencialismu jako systematické nauky vzdorovalo. Francouzský myslitel Jean Bodin 
byl v šestnáctém století přesvědčen o tom, že efektivní politický řád musí respektovat 
„povahu místa“, nikoliv biologických kvalit těla podléhajících environmentální (a astrální) 
nahodilosti. Jorge Canizares Esguerra a Sabine MacCormacková tvrdí, že první ranou formu 
rasové ideologie spočívající v popření antického a středověkého environmentalismu a 
přiznání vrozených kvalit lidskému tělu, které jsou nezávislé na přírodním prostředí, vytvořili 
v sedmnáctém století vzdělaní mestici v Novém světě, míšenci bělochů a indiánů, již se 
snažili obhájit americkou společnost vůči předsudkům, animozitě a stereotypům kolujícím 
v Evropě. Neměli však pravděpodobně větší vliv na intelektuální vývoj probíhající v hlavních 
centrech západního myšlení. V sedmnáctém a zejména v osmnáctém století začala být takřka 
nekonečná sociokulturní rozmanitost afrických a amerických populací ujařmena a 
homogenizována imperiální administrativou a byrokracií západních koloniálních mocností. 
V rámci tohoto procesu vznikla potřeba velkých kategorií kontinentálních rozměrů, které by 
umožnily vytvořit „přehlednou“ a racionální klasifikaci lidstva odpovídající nárokům moderní 
instrumentalizace. Naturalisté a osvícenci zároveň relativizovali privilegovaný ontologický 
status lidského těla a rozumu, které pozbyly nárok na univerzalitu zakotvenou v autoritě 
evangelia. Tím se zhroutily kulturní zábrany vůči heterodoxnímu polygenismu. Postavení 
environmentalismu jako dominantního způsobu konceptualizace lidské rozmanitosti a 
odlišnosti bylo ve druhé polovině osmnáctého století relativizováno, mimo jiné na základě 
odkazů na zjištění nové generace západních cestovatelů, kteří již nebyli spjati s misijní 
aktivitou. Místní uskutečňování těla, jež byla dříve pokládána za projev environmentální 
proměnlivosti, získala v rámci rasové příslušnosti povahu esenciální danosti. Z esencializace 
somatických kvalit a behaviorálních modů vyrůstala legitimizace sociální, politické a 
ekonomické nerovnosti. Důležitou úlohu při ustavení sekulárních věd o člověku včetně rasové 
teorie sehrála idea „řetězce bytí“ a přírodní historie, která učinila z lidských dějin součást 
jednotného fyzikálního a organického vesmírného procesu a jež nahradila původní křesťanské 
pojetí dějin. Bez této rámcové změny základní narativity lidstva by se rasová ideologie jako 
vlivná součást politické ideologie Západu pravděpodobně nedokázala prosadit. První rasová 
členění lidstva, k jejichž tvůrcům náleželi François Bernier, Carl Linné, Georges Louis Le 
Clerk de Buffon, Immanuel Kant a zejména Johann Friedrich Blumenbach, průkopníci 
moderní antropologie, se zrodila na pozadí souběhu zmíněných intelektuálních a civilizačních 
dějů. Osmnácté století proběhlo ve znamení definitivní proměny pigmentokratického 
„rasismu bez rasy“ v explicitní rasovou nauku. V sedmdesátých letech osmnáctého století se 
objevila myšlenka o rozkladném působení míšení ras, které může lidské bytosti připravit o 
jejich důstojné postavení v hierarchii bytí. Tento prvek výrazně přispěl k transformaci rasové 
teorie v rasovou ideologii a posléze v palingenetické hnutí ( palingeneze), k čemuž došlo 
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v důsledku dramatických historických událostí přelomu 18. a 19. století. Abolicionistické 
hnutí, požadující zrušení otroctví a emancipaci a modernizaci zámořských území, významně 
oslabovalo praktické dopady rasové teorie na postavení původního obyvatelstva v západních 
koloniích a z učení o biologické nerovnosti lidských ras se ve stále výraznější míře teorie 
měnila v politický nástroj boje a občanské války uvnitř samotné západní společnosti. Rasová 
ideologie dosáhla tak značného ohlasu a přítažlivosti především proto, že se stala integrální 
součástí totalitní imaginace, která se pokusila v uplynulých dvou staletích o selektivní 
překonání dramatických důsledků modernity, fragmentarizace společnosti a nejednoznačnosti 
sociálního kosmu. Podílela se na velké protimodernizační revoltě, přičemž obdobně jako 
například marxistická eschatologie nabízela iluzi aliance mezi vědou a radikálním útokem na 
podstatu modernity.  Scientismus nabývající podobu „kontrarevoluce vědy“ splynul v rámci 
rasové ideologie s tradičním předsudkem a odmítnutí relativizující rozmanitosti světa získalo 
zdání vědecké autenticity. Moralizující patriotický holismus, který na sklonku osvícenství 
prostoupil francouzskou politickou imaginaci, vytvořil příznivé podmínky pro začlenění 
rasové ideologie do politické kultury Západu. Spontaneita politického života měla být 
podřízena harmonické organické společnosti, v níž byla dána přednost vládě rozumu před 
vládou svobody. Ideologové v čele s Pierrem Cabanisem (1757–1808) a Antoinem Destuttem 
de Tracym (1754–1836) usilovali o institucionální stabilizaci  Velké francouzské revoluce na 
základě „fyziologických zákonů“, což společně s imaginací totální lidové mobilizace, krve 
prolévané na bojištích a popravištích, patriotismu a etnicity vytvářelo příhodnou půdu pro 
šíření „rasového výkladu dějin“. Představu, že fyziologie a vrozené rasové kvality lidí 
poskytují východisko k ustavení hodnověrné „pozitivní“ sociální a politické vědy, jež umožní 
radikální transformaci společnosti z chaotického shluku egoistických zájmů do harmonického 
sociálního organismu, sdíleli mnozí  Saint-Simonovi žáci a explicitně ji v nejucelenější 
podobě vyslovil jako první Victor  Courtet. Saint-simonisté se snažili odhalit biologicky 
zakotvené, a proto esenciálně nepřekonatelné lidské odlišnosti, jež by jim posloužily jako 
základní stavební kameny racionálního politického řádu. Přenesení principu saint-simonské 
meritokracie na etnické a rasové vztahy vyústilo do vize společnosti založené na nerovných 
biologicky podmíněných kvalitách jednotlivých rasových skupin, jejímž vzdáleným 
archaickým předobrazem byl indický kastovní systém. Ke sblížení mezi rasovou teorií a  
socialismem, které představovalo výbušnou směs v podobě nacistického  totalitarismu, došlo 
v rámci saint-simonismu již sto let před nástupem Hitlera k moci. Kategorie rasy znamenala 
zároveň dekonstrukci moderního vymezení národa, protože rasoví teoretici tvrdili, že 
příslušníci dílčích rasových skupin, z nichž se národ údajně skládá, pociťují mezi sebou v 
důsledku své biologické výlučnosti a instinktu vyšší míru vzájemné loajality než k abstraktní 
ideji národa. Zrodila se vize rasové revoluce, které je určeno revitalizovat evropskou 
společnost tím, že uvede do souladu přírodní a sociální řád. Tato revoluce každé rase přidělí 
opět místo, které ji náleží v hierarchii bytí na základě jejích vrozených schopností a kvalit. Šlo 
o snahu prosadit znovu ve společnosti přírodní zákony jako zdroj poslušnosti a tím zpochybnit 
vyloučení nároků přírody ze společenské smlouvy modernity, jež je podmínkou moderního 
individualismu a lidské svobody. Hlasatelem celoevropské rasové revoluce byl Victor  
Courtet, Arthur de  Gobineau, pohroužen do historického fatalismu, ji odmítl; k jejímu étosu 
se na sklonku devatenáctého století vrátili Georges Vacher de Lapouge a Houston Stewart 
Chamberlain. Dílo Victora Courteta, dnes prakticky zapomenutého saint-simonisty a 
veřejného činitele, bezděčně odhalilo jeden z důležitých atributů rasové ideologie, který se 
někteří teoretikové dovolávající se „čistoty“ vědy snažili zastřít. Rasová ideologie v sobě vždy 
implicitně či explicitně obsahovala politické aspirace spočívající v úsilí prosadit ve 
společnosti hierarchii, jež se vymyká sociálnímu konsenzu. Teorie rasy byla navzdory 
naturalistickému slovníku především teorií politiky a lidská rasová existence splývala 
s existencí politickou. Aplikace rasové ideologie na mimoevropské fyziognomicky a etnicky 
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odlišné lidské populace byla navzdory svým tragickým důsledkům v moderní době jen 
vedlejším projevem hnutí směřujícího především ke stabilizaci evropské společnosti otřesené 
modernizací. Devalorizace a inferiorizace přírodních národů prostřednictvím rasové teorie 
nebyla prvotním cílem moderní rasové instrumentalizace, ale pouze dodatečnou racionalizací 
strategie zaměřené do nitra západní společnosti. Srdcem temnoty byl Západ. Za hlavní dějiště 
realizace moderní rasové ideologie byl určen Západ, mimoevropskému světu byla přidělena 
role komparzu, jenž měl pouze názorně prokázat věrohodnost rasové kategorizace jako 
nástroje západní občanské války zahájené  Velkou francouzskou revolucí. Přibližně v letech 
1850 až 1950 představovala rasová teorie respektovanou součást západních věd o člověku. 
Politické a ideologické zneužití rasové teorie v podobě rasismu a vzestup sociálního 
konstruktivismu kriticky poukazujícího na úlohu mimovědeckých faktorů a zájmů při 
vymezování jednotlivých lidských ras způsobily, že vědecká hodnota rasové teorie je od 
šedesátých let dvacátého století většinou badatelů relativizována. 
redistribuce (z latiny: redistribūtiō, „přerozdělování, opětné dělení; opětné třídění“), 
přerozdělování, nová, opětná, další distribuce; ekonomická výměna spočívající ve 
shromažďování veškerého zboží ústřední osobou nebo úřadem, které je poté přidělí pro určité 
společenské účely. V minulosti byla charakteristická zejména pro starověké civilizace na 
Předním východě ( civilizace Předního východu) nebo v incké říši ( civilizace 
předkolumbovské Ameriky), v současnosti ji preferují společenské systémy založené na 
socializujících programech. 
relativní chudoba, chudoba definovaná vzhledem k životní úrovni většiny v dané 
společnosti. 
reprodukční práva, právo jakékoli osoby nebo páru svobodně a odpovědně se rozhodnout, 
kolik, v jakém intervalu a kdy mít děti (včetně práva svobodného rozhodnutí se pro 
interrupci). Zahrnuje také právo na informace a prostředky učinit takové rozhodnutí a právo 
získat nejvyšší možnou úroveň sexuálního a reprodukčního zdraví. 
resocializace (z latiny: re-sociālis, „opětovně uvedený do společnosti“), opětná, další 
socializace u jedince, který podobným procesem již jednou prošel; znovuuvedení do 
společnosti. 
revitalizační hnutí (z latiny: re-, „znovu“, -vita, „život“), náboženská hnutí běžně se 
vyskytující ve společnostech vystavených velkému stresu; slibují vysvobození ze stavu 
deprivace a nabízejí nový výklad podstaty lidského života. 
rituál (z latiny: rītus, „posvátný řád, obřad; zvyk, obyčej“), 1. Společenský obřad sestávající 
ze stereotypizovaných činností prováděných v určitém čase na určitém místě s primárním 
cílem posílit solidaritu skupiny. Patří sem intenzifikační rituály (například společné 
shromáždění k uctění předků, křesťanské procesí, prvomájový průvod či rodinná oslava 
Vánoc) nebo  přechodové rituály s primárním cílem provést a symbolicky vyznačit zásadní 
změnu stavu (například přechod z dětství do dospělosti, ze svobodného stavu do stavu 
manželského, vstup do tajné společnosti apod.). 2. Soubor předpisů a zvyklostí pro výkon 
bohoslužeb; liturgická kniha s těmito předpisy. 3. Obřad bez obsahu a smyslu (v pejorativním 
významu). 
rod, příbuzenská skupina skládající se z lidí, kteří genealogicky odvozují svůj původ od 
společného předka; tento původ je unilineární a jeho produktem jsou  patrilinearita a  
matrilinearita;  linie. 
rodina, sociální skupina vytvořená na základě příbuzenských vazeb, nejčastěji afinních a 
filiačních, která bývá základním článkem sociální struktury a ekonomickou jednotkou a jejíž 
hlavní funkcí je  reprodukce trvání biologického druhu a výchova, respektive  socializace 
potomstva, jakož i přenos  kulturních vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje. Tzv. 
malá rodina je tvořena manželským párem a jeho potomky, velká rodina minimálně 
třígeneračním společenstvím lineárních potomků. 
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rovné příležitosti, dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí – zákaz 
diskriminace na základě státní příslušnosti (článek 12 Smlouvy o založení Evropského 
společenství) a stejné odměňování mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty 
(článek 141 Smlouvy o založení Evropského společenství). Měly by být používány ve všech 
oblastech, zvláště ekonomické, sociální, kulturní a v rodinném životě. 
rovnost, vedle svobody jeden z pilířů moderních demokratických společností. Tato formální 
rovnost (rovnost před zákonem, soudem apod.) všech občanů je zaručena  ústavou. Nastolení 
materiální rovnosti není vzhledem k rozmanitosti lidských povah, potřeb i hodnot ani možné, 
ani žádoucí, neboť by zrušilo přirozené motivace k osobnímu usilování. Bezbřehé uplatňování 
zásad rovnosti zpravidla končí nastolením  totality, proto se moderní demokratické 
společnosti snaží dosáhnout rovnosti šancí například jen tím, že zaručují přístup ke vzdělání. 
rovnostářství, nekritická aplikace zásady rovnosti (například v odměňování), vyrovnávání 
rozdílů. 
rozšířená rodina, skupina příbuzných, kteří mají společné nebo blízké místo bydliště 
a vyměňují si kulturní statky, zboží a služby. 
rozvojová agentura, instituce (respektive její management), jež v mnoha zemích zajišťuje 
realizaci rozvojové pomoci. V různých zemích se právní statut i spektrum aktivit rozvojových 
agentur liší. Rozvojová agentura může být součástí ministerstva nebo jde o nezávislou  
nestátní neziskovou organzaci. Spolupracuje s územními samosprávami. 
rozvojové vzdělávání, hledisko, které považuje vzdělávání za dynamický, interaktivní 
a účastnický proces zaměřený na tyto problémy: integrální školení osob; uvědomění si (a 
porozumění) lokálních příčin a globálních rozvojových problémů, stejně tak nerovností 
Sever–Jih, a k zavázání své účasti na společné transformující akci. 
Rozvojový program Organizace spojených národů (anglicky: United Nations Development 
Programme, zkratka: UNDP), základní agentura rozvojové spolupráce systému  Organizace 
spojených národů, která koordinuje z velké části multilaterální technickou asistenci. Její 
hlavní sídlo je v New Yorku. Má 136 poboček po celém světě a spolupracuje s vládami 
a občanskou společností ve 174 rozvojových zemích. 
 
Ř 
řecká civilizace, civilizace utvářející se na území obývaném řeckými kmeny (pevnina, 
ostrovy a maloasijské pobřeží) na počátku 1. tisíciletí př. n. l. po téměř totálním zániku 
mykénské civilizace v důsledku velkých etnických posunů, při nichž do Řecka pronikly další 
vlny indoevropského obyvatelstva. Řecká civilizace vyrůstá z prostých základů, až do počátku 
8. století př. n. l. je analfabetická, vyvíjí se však pozoruhodné epické básnictví tradované ústní 
formou. V 8. století př. n. l.  Řekové přijímají písemný systém od Foiničanů a rychle ho při 
svých migracích a zakládání kolonií rozšiřují i na území Itálie. Na Východě se setkávají s 
vyspělejšími kulturami, jimiž se v mnohém inspirují, ale jejich abstraktní způsob myšlení je 
vede k svébytnému zpracování tvůrčích podnětů, rozvoji poznání a formování vlastního 
pohledu na svět. Ten není na rozdíl od Orientu zatížen strnulým kultovním a vladařským  
tyranismem, ponechává volný prostor jejich snažení a umožňuje jim podnětnou sebereflexi. V 
průběhu 7. a 6. století př. n. l. se formují základy řecké vědy, slovesné i výtvarné kultury. 
Ideály, k nimž Řekové směřovali, se rozvinuly díky příznivým podmínkám v 5. století př. n. 
l., které je samo o sobě pokládáno za vrchol řecké civilizace a jejího  humanismu. V politice 
se prosazují veřejné zájmy, v Athénách vrcholí antická  demokracie, umělci pracují na 
velkých státních zakázkách. Tato energie se vyčerpala ve vleklé peloponnéské válce mezi 
Athénami a Spartou. Vedla k oslabení obou soupeřů a k prvním příznakům společenské i 
duchovní krize. Ta však zároveň znamenala, že se Řekové zaměřili na rozvoj dalších aspektů 
svého humanismu, které dosud zůstávaly stranou, začal je zajímat člověk jako individuum, 
jeho city, slabosti a jejich projevy. Pod vládou Makedonie došlo k nedobrovolnému 
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sjednocení Řecka a Alexandrovo tažení rozšířilo řecké panství do celého Středomoří ( 
helénismus). Se vznikem jednotlivých helénistických říší se v nových územích zároveň šířila 
řecká kultura a získala velmi široké rozpětí. V této podobě se s ní seznámili i  Římané, 
navázali na ni a zajistili další trvání duchovních hodnot vytvořených v průběhu tisíciletého 
řeckého vývoje. 
řeckokatolická církev, organizované společenství zahrnující katolíky východního (původně 
řeckého) obřadu uznávající římského papeže. 
římská civilizace, civilizace utvářející se od 8. století př. n. l. na italském území, původně v 
Římě a okolí. Římané, kteří sami byli především zemědělci a vojáky, přijali mnohé civilizační 
podněty od svých vyspělejších sousedů  Etrusků (písmo, kult, konstrukční a urbanistické 
zásady) a později i od  Řeků. Římská civilizace se utvářela postupně s jistým zpožděním za 
ostatními významnými středomořskými etniky, která vytvořila svébytné kulturní systémy. 
Pragmatičtí a jednodušší Římané neměli vlastní hluboké kořeny, jež by je vedly ke 
spekulativnímu poznání jsoucna, jak je rozvinuli Řekové. Soustředili se na rozvoj státní 
správy, vojenství a strategie, soudnictví a věcného zaznamenávání důležitých historických 
událostí podle analistického schématu. Při utváření římské civilizace se spojily domácí 
etrusko-italické zásady a zvyklosti s postupnou recepcí řecké literární, výtvarné a vědomostní 
kultury, která od 3. století př. n. l. pro Římany představovala dokonalou normu, jakou si při 
svém mocenském vzestupu chtěli osvojit. Rozdíly v mentalitě způsobily i to, že Římané 
preferovali účelnost, sepětí s praxí. Proto nejvíce originality osvědčili v oblasti architektury, 
jež patří k jejich nejvýznamnějším přínosům počínaje inženýrskými stavbami jako jsou 
vodovody a silnice. Rozvinuli nový nosný systém založený na použití oblouku a klenby, který 
jim dovoloval konstruovat složitější a členité stavby s výraznou tektonikou. Dokázali využít 
nových a progresivních materiálů – cihly a lité zdivo (římský cement). V oblasti obrazových 
umění byli Římané ovlivněni Řeky, přejali jejich obrazovou řeč, ale vnesli do ní svůj smysl 
pro konkrétnost, zachycení jednotlivců (realistický portrét) i konkrétních událostí, které si 
zasloužily oslavu (vojenská vítězství, triumfy, kultovní a náboženské průvody). I když 
Římané použili na začátku císařství k oslavě a reprezentaci své civilizace řecké umění, nelze v 
tom spatřovat jen pouhé epigonství někdejších barbarů a profanaci toho, co vytvořili Řekové. 
Římská kultura se vyvíjí v jiném kontextu a přiblížení se řeckému výtvarnému názoru dalo 
vzniknout reprezentativní tvorbě, která důstojně prezentovala to nejlepší, co obě  antické 
civilizace byly schopny vytvořit. Římský  utilitarismus spočíval ve schopnosti uvést do praxe 
to, co je jejich vlastním přínosem – legislativa, řečnictví, vojenství, strategie, teorie a správa 
státu, právní systém a zákonodárství – ale i to, co sami přejali, dotvořili, postupně 
transformovali a předali dalšímu vývoji. V tomto ohledu Římané prodloužili životnost řecké 
kultury, s níž se ztotožnili a rozšířili novou výtvarnou syntézu jako důležitý civilizační faktor 
do všech končin, kde se uplatnila jejich moc, ale zároveň s tím i funkční byrokracie a účelná a 
jednotná správa v rámci mnohonárodního státního útvaru. Jako úřední jazyk byly užívána 
latina a respektovala se řečtina jako jazyk kultury, vědy a některých kultů. Prvními šiřiteli 
římské civilizace byli de facto všestranně zdatní vojáci, kteří budovali první komunikační 
spoje. Na dobytých územích byla vybudována města, v nich chrámy, školy, lázně, amfiteátry, 
místní aristokracie byla zapojována do veřejných úřadů jak doma, tak postupně i v Římě. 
Přijatelnost a fungující byrokracie mocného státu, který chránil své hranice, nabízel vyspělou 
kulturu a přitom si byl vědom multikulturní skladby svého obyvatelstva, představovaly 
dostatečné účinné faktory, které by byly zárukou celistvosti Římské říše, kdyby se od 2. 
poloviny 2. století nemnožily útoky ze strany barbarů migrujících do Evropy a ve spojitosti s 
těmito jevy se neprohlubovala duchovní a ekonomická krize. Přesto byla římská civilizace ve 
svém dalším vývoji přitažlivá i pro germánské barbary, kteří se ochotně seznamovali s její 
kulturou i pro nově se formující náboženské směry jako bylo  křesťanství, které byť v rozporu 
s antickým  polyteismem převzalo a zachovalo mnohé z římské správy, organizace a kultury. 
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Tak se mohlo poměrně mnoho faktorů z římské civilizace transformovat do pozdější doby a 
to, čím antika byla zajímavá, vytvořilo základy k její následné středověké a novodobé recepci 
ve smyslu zásad „traditio et renovatio“.
římskokatolická církev, organizované společenství zahrnující katolíky latinského obřadu 
sjednocené pod římským papežem. 
 
S 
segregace (z latiny: sēgregātiō, „odlučování, oddělování“, ex-, „z“ a grex, „stádo“), 
diskriminace spočívající v oddělování a zvýhodňování určitých skupin obyvatelstva na 
základě  rasy, pohlaví aj. 
segregace práce/zaměstnání, koncentrace žen a mužů v určitých typech zaměstnání a na 
různých úrovních činností, přičemž možnosti žen jsou omezenější než možnosti mužů 
(horizontální segregace). Ženy také vykonávají práci nižší úrovně (vertikální segregace). 
sekce kultury (z latiny: sectiō, „sekání, řezání; prodávání kořisti, dražba“), oddělená část  
dílčí kultury, vyčleňovaná na základě funkční konsolidovanosti v systému sociálního 
organismu (výrobní, rodinná a běžného života, umělecká atd.). 
sekta (z latiny: secta, „směrnice, směr, dráha; filozofický směr, filozofická škola; politická 
strana“), skupina vydělená z určitého celku (na ideologickém, politickém, náboženském a 
jiném základě); k hlavním znakům patří: přísná pravidla vynucovaná sankcemi, absolutní 
autorita vůdce, mocenská struktura, podřízenost učení sekty, uzavřenost vůči nezasvěceným, 
omezená komunikace mimo sektu. 
sekularizace (z latiny: saeculum, „lidský věk, pokolení, rod, generace“), zesvětštění, 
zesvětšťování. 1. Proces vytlačování náboženského vlivu z jednotlivých oblastí lidské činnosti 
a jeho nahrazování světským a profánním (sekularizace státu, školství, umění atd.). 2. 
Převedení církevního majetku do světských rukou (příklad: josefínská sekularizace). 
skupina, relativně stálý soubor lidí spojených určitým cílem, činností, společnými zájmy, 
hodnotami a normami chování. Zprostředkující článek mezi člověkem jako izolovaným 
individuem a společností jako sociálním útvarem. Je významný pro průběh  socializace. Mezi 
členy skupiny vznikají více nebo méně pevné vazby; skupina je schopna vystupovat navenek 
jednotně (mívá vlastní identitu), je schopna vědomého rozlišení na „my“ (skupina vnitřní, do 
které patřím) a „oni“ (skupina vnější, do které nepatřím). V důsledku velké různorodosti 
skupin existuje jejich rozsáhlá typologie. Nejčastěji zkoumanými znaky skupiny v  
psychologii jsou vzájemná interakce členů, spolupráce, identifikace se skupinou, skupinová 
role, komunikace ve skupině aj. 
skupinové uzavírání, způsob, jímž určitá skupina vymezí kolem sebe pevnou hranici a oddělí 
se tak od ostatních. 
socializace (z latiny: sociālis, „družný, společenský, spojenecký“), proces, jehož 
prostřednictvím dochází k předávání specifických kulturních představ, znalostí a dovedností 
starší generací generaci mladší, jejíž členové se pak teprve osvojením těchto představ, znalostí 
a dovedností stávají plnohodnotnými členy své společnosti;  enkulturace. 
sociální (z latiny: sociālis, „družný, společenský, spojenecký“), 1. Týkající se společenských 
vztahů mezi lidmi. 2. Týkající se úsilí o zlepšení společenských poměrů. 3. Týkající se 
životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti a státu, jeho nehmotného i hmotného 
zabezpečení (sociální postavení, sociální síť, sociální zabezpečení apod.). 4. [biologie] 
Týkající se živočichů žijících ve společenstvích (mravenci, včely aj.). 
sociální agentura, organizace, která poskytuje služby sociální péče nebo sociální intervence. 
Může být státní, nestátní, mohou v ní pracovat profesionálové, případně dobrovolníci. 
sociální antropologie, britská antropologická tradice, pro níž je ústředním pojmem 
společnost; klade důraz na studium hodnot, institucí a zvyků, které se formují v kontextu 
sociální struktury;  socio-kulturní antropologie. 
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sociální bydlení, bydlení v bytě, kterým se snaží  stát nebo  obec umožnit sociálně potřebným 
lidem důstojný život. V západoevropských zemích je sociální bydlení zřizováno veřejnými 
institucemi, nebo i  nestátními neziskovými organizacemi. O přidělení sociálního bytu 
rozhoduje buď zákon nebo kritéria přidělení stanovuje obec. 
sociální determinismus (z latiny: sociālis, „družný, společenský, spojenecký“ a determinātiō, 
„vymezení; hranice, konec“), teorie, podle níž jsou veškeré lidské chování či jeho významné 
části určovány společenskými normami, které si člověk osvojuje jako člen společnosti. 
sociální deviace (z latiny: sociālis, „družný, společenský, spojenecký“ a dēviātiō od dē-viāre, 
„sejít z cesty, odbočit stranou, odchýlit se“), porušení nebo podstatná odchylka od některé 
sociální normy chování nebo od souboru norem; nerespektování požadavků, které na 
individuum nebo skupinu klade určitá norma nebo soubor norem; alternativní forma chování 
k předepsané, popřípadě všeobecně akceptované normě. 
sociální dezintegrace, proces narušení strukturální či funkční jednoty, směřování 
k celkovému rozpadu, eventuálně zániku sociální skupiny, sociálního systému. Přestávají 
fungovat  instituce, platit sociální vztahy,  normy,  kulturní vzorce chování. 
sociální dialog se sociálními partnery, dialog sledující dva cíle: ujistit se, že tvůrci politiky 
na evropské úrovni budou systematicky brát v potaz náhledy a základní zkušenosti  
občanského sektoru tak, aby politiky lépe odpovídaly reálným potřebám, a rozšířit informaci 
z evropské úrovně na úroveň místní tak, že občané si budou vědomi vývoje, budou se cítit 
součástí budování Evropy a pocítí souvztažnost vývoje s jejich vlastní situací, jinými slovy – 
zvýší se transparentnost a podpoří se občanství. 
sociální ekonomie (z latiny: sociālis, „družný, společenský, spojenecký“ a z řečtiny: oikos, 
„dům, domácnost, obydlí“ a nomiá, „zásady chodu domácnosti, hospodaření“), vědní obor 
zabývající se srovnávacím výzkumem vzniku, vývoje, významem a úlohou subjektů  sociální 
ekonomiky, jejich vztahem k ostatním subjektům ekonomiky (veřejné, tržní, regionální) 
národní i mezinárodní. Sociální ekonomie je nejen nová ekonomická disciplína, ale také 
multidisciplinární obor hledající souvztažnosti a podmíněnost s dalšími ekonomickými, 
antropologickými, politologickými, psychologickými i sociologickými teoriemi. 
sociální ekonomika (z latiny: sociālis, „družný, společenský, spojenecký“ a z řečtiny: oikos, 
„dům, domácnost, obydlí“ a nomiá, „zásady chodu domácnosti, hospodaření“), součást  
ekonomiky; tvoří ji na státu nezávislé subjekty: organizace a podniky, které produkují statky, 
služby obchodního i neobchodního charakteru s cílem sociálním; podniky, které uplatňují 
demokratickou účast svých členů a zaměstnanců; podniky sledující cíle  solidarity a obecného 
zájmu a které nerozdělují svůj zisk mezi podílníky (akcionáře). 
sociální funkce, role kulturního prvku ve vztahu k sociální struktuře, k cíli zachování sociální 
stability, soudržnosti a solidarity. 
sociální hledisko, přihlédnutí k sociálním okolnostem daného problému či jevu. 
sociální hnutí, velké seskupení lidí, kteří se snaží společně prosadit proces sociálních změn 
nebo mu naopak zabránit. Sociální hnutí se obvykle ocitají v konfliktu s organizacemi, jejichž 
cíle a názory často odmítají. Úspěšná hnutí se však mohou sama institucionalizovat a změnit 
se v  organizace. 
sociální integrace, stav nebo proces začleňování jednotlivců nebo skupin do stejného celku 
(kolektiv, společnost), který tak získává alespoň minimální soudržnost. 
sociální interakce, střetávání a vzájemné působení jednotlivců či skupin v rámci společnosti, 
které se řídí sdílenými normami pro chování. 
sociální kapitál, souhrn sociálních konexí, počestnosti a vážnosti, sociálních kontaktů. 
Zahrnuje různé složky, jako  rodinu,  tradice, vzdělání, neformální  autoritu,  solidaritu, 
kolektivní odpovědnost, účast v občanských sdruženích, regionální, národní a etnickou 
identitu a vazby. 
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sociální kontrola, souhrn formálních a neformálních prostředků, které pomáhají udržovat řád 
a stabilitu společnosti. Jedno z možných dělení způsobů sociální kontroly rozlišuje tři 
kategorie: 1. elementární systémy tabu – některé druhy chování striktně zakazují a jiné 
vyžadují; 2. veřejné mínění – dohlíží na dodržování obyčejů a zvyků vyvíjením sociálního 
tlaku na narušitele; 3. instance politiky, náboženství a práva – ty přímo předepisují přijatelné 
způsoby jednání a jejich překročení trestají. 
sociální mobilita, přechod individua, sociálního objektu nebo hodnoty z jedné pozice na 
druhou. Sociální mobilita se dělí na horizontální a vertikální. Horizontální sociální mobilita je 
přechod z jedné skupiny do jiné v rámci jedné úrovně (například změna občanství, změna 
bydliště, sňatek, rozvod). Vertikální mobilitou se míní přesun individua z jedné vrstvy do 
druhé. Ta může být jak vzestupná (například zvýšení vzdělání, kariérní postup), tak sestupná 
(nezaměstanost). Dále se rozlišuje sociální mobilita individuální a skupinová. Vedle změny 
pozice jedince může docházet i k změně pozice skupin (například změny společenské pozice 
Židů v dějinách, změna prestiže povolání horník v České republice). Sociální mobilita může 
probíhat v rámci života jedince (intragenerační sociální mobilita). Liší-li se sociální status dětí 
a jejich rodičů, jde o mezigenerační sociální mobilitu. 
sociální norma, pravidlo zavazující jedince k určitému způsobu chování, které je pro danou 
společnost výhodné a integrující. Dodržování sociální normy je společností kontrolováno a 
její porušování je považováno za  sociální deviaci. 
sociální nouze, stav, kdy se občan z nejrůznějších důvodů (nezletilost, zdravotní postižení, 
neplnoprávnost, selhání rodiny apod.) není fakticky schopen se o sebe sám postarat. 
sociální ochrana, ochrana vázaná na sociální bezpečí lidí, jejich důstojnost v běžných 
i mimořádných sociálních situacích, které souvisejí především s ochranou zdraví, ztrátou 
zaměstnání, mateřstvím, úmrtím živitele, stářím, nouzí a chudobou. Hlavním nebezpečím pro 
občana je ztráta příjmů, mimořádné výdaje, mimořádné zdravotní nebo sociální omezení. 
sociální organizace, organizace, jež se v širším pojetí překrývá s institucí jako způsobem, 
jímž lidé v dané kultuře dělají určitou věc; v užším významu chápána jako způsob (typ) 
sociálních vztahů, který umožňuje koordinovat aktivitu většího počtu osob k dosažení 
určitého cíle. Sociální organizace se dělí: a) neformální, tvořené takovými formami lidské 
kooperace (rodina, gang aj.), které se neřídí věcnými, formalizovanými předpisy, nýbrž 
působí na základě permanentního vyjednávání a vymezování meziosobních závislostí a 
vztahů; b) formální čili uměle zřízené útvary, které umožňují koordinovat aktivitu většího 
počtu osob k dosažení určitého cíle. Všechny sociální organizace jsou si formálně, bez ohledu 
na typ provozované aktivity, podobné základními zásadami své výstavby (vymezení cílů, 
hierarchické uspořádání, způsob komunikace i kontroly činnosti a vztahy vůči vnějšímu 
prostředí). 
sociální parazitismus, stav, kdy jedinec, rodina, sociální skupina či vrstva žijí na úkor jiných 
lidí nebo z politického a hospodářského systému. Formy jsou velmi rozmanité, jejich 
jednotícím elementem je neekvivalentní směna vlastní práce (zásluh) za určité užitné či 
směnné hodnoty. Může jít o formy eticky snadno zhodnotitelné (život z korupce, z okrádání 
jiných, z rozkrádání státního i soukromého majetku, z protekce), ale i o formy, v nichž je 
sociální parazitismus rafinovaně maskován a legitimován (život z podpor v nezaměstnanosti, 
z různých sociálních nadací, z fingování nemoci, z přídavků na děti). 
sociální postavení, sociální identita jedince v dané skupině nebo společnosti. 
sociální práva, práva týkající se nároku každého jedince na určitý minimální standard 
ekonomických vymožeností a jistot. Patří k nim právo na nemocenské dávky, na podporu 
v případě nezaměstnanosti a na minimální mzdu. 
sociální role, očekávané chování spojené s určitým  statusem, řídící se kulturně definovanými 
právy a povinnostmi, které vyplývají z daného statusu; jedinec se chování spojenému s rolí 
učí. 
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sociální síť, množina sociálních subjektů (uzlové body sítě), které jsou propojeny směnnými 
vztahy (spoje sítě). Společnost se zde popisuje jako struktura vztahů směny, moci a závislosti 
určující toky vzácných zdrojů v sociálním systému. V tradičních a orientálních společnostech 
neexistující (nebo „řídkou“) sociální síť zpravidla substituuje soudržnost daná příbuzenskými 
a náboženskými svazky. 
sociální služby, nástroje k řešení sociálních potřeb lidí (zvláště stavu sociální krize), k nimž 
náleží sociální poradenství, pečovatelská služba, ústavní sociální péče, sociální pomoc 
poskytovaná v azylových zařízeních a zabezpečující podmínky pro přežití. 
sociální stát, typ sociálně spravedlivého státu, který usiluje o dosažení sociální harmonie 
v rámci celé společnosti, pomoc státu lidem v nouzi, zajištění sociálních jistot, přijímání 
dalších prvků sociálního zabezpečení. Originální anglický termín welfare state („stát 
blahobytu“) byl poprvé použit k popisu situace v Anglii za druhé světové války. Koncept 
sociálního státu byl a je kritizován od počátku svého vzniku nejen z pravicových, ale i 
z levicových pozic. Liberálové (Friedrich August von  Hayek, Milton  Friedman aj.) vyčítají 
sociálnímu státu omezování svobody jednotlivce a volného trhu, zatímco marxisticky 
orientovaní autoři považují sociální stát jen za nástroj vládnoucí třídy k umlčení třídy 
pracující, který podporuje stávající sociální uspořádání. I zastánci sociálního státu se shodují 
na tom, že sociální stát je třeba transformovat, aby odpovídal současnému uspořádání 
společnosti a chránil před novými riziky, neboť od 60. let 20. století se ukazují kritická 
omezení, která souvisejí s obecnějším politickým, ekonomickým a demografickým vývojem 
společností: krize nákladů (sociální stát je příliš drahý), krize efektivity (aparát sociálního 
státu je těžkopádný, pracuje neefektivně a netransparentně, je náchylný ke korupčnímu 
jednání), krize legitimity (sociální stát je nespravedlivý, zvýhodňuje určité vrstvy společnosti, 
podvazuje individuální aktivitu) aj. V současnosti se termínu sociální stát užívá k označení 
sociálního rozměru ve vyspělých demokratických zemích. 
sociální status, postavení člověka ve struktuře společnosti, k němuž se váže určitý soubor 
práv a povinností. Status může být buď připsaný – jedinec jej získává, aniž by měl možnost 
volby, nebo získaný – jedinci se dostává na základě vlastního přičinění, které je následně 
společensky oceněno. 
sociální stratifikace, sociální rozvrstvení, jehož základem je nerovnost, například na základě 
věku, pohlaví, vzdělání, národnosti apod. Existuje stratifikace: vertikální (například na 
základě majetku) a horizontální (podle místa, bydliště). 
sociální struktura, organizace vztahů mezi lidmi, vymezená a kontrolovaná prostřednictvím 
institucí, tj. společensky ustavených norem nebo vzorců chování. 
sociální třída, skupina jedinců, kteří mají obdobné sociální pozice a status (životní styl, 
prestiž, práva, autoritu, ale například i majetek, příjmy, vzdělání); vyznačuje se značnou 
vnitřní diferenciací a sociální mobilitou, proto v definicích třídy panuje značná různorodost; 
nejznámější je pojetí Karla  Marxe, který použil kritérium vztahu lidí k výrobním 
prostředkům, a podle toho rozlišoval třídy vykořisťovatelské a třídy vykořisťovaných, kteří 
spolu vedou třídní boj; ten má podle Marxe vyústit ve společnost beztřídní. 
sociální vyloučení, proces, jehož prostřednictvím jsou jedinci nebo skupiny částečně nebo 
úplně vyloučeni z celkové účasti ve společnosti, v níž žijí; je opakem sociální integrace, vede 
k mnohonásobnému strádání, které se projevuje v ekonomické, sociální a politické rovině. 
societální (z latiny: sociālis, „družný, společenský, spojenecký“; societās, společenství, 
pospolitost; jednota; spolek, družba“), označení organizačních rysů sociálního (skupinového) 
života jako je vláda, autorita, zákonodárství, třídní struktura, právo a instituce. 
sociobiologie (z latiny: sociālis, „družný, společenský, spojenecký“ a z řečtiny: bios, „život“ 
a logos, „nauka, věda“), koncept v rámci evoluční biologie založený na biologickém 
vysvětlení sociálního chování a organizace živočichů a člověka. Zakladatelem tohoto 
konceptu je americký zoolog Edward Osborne  Wilson. 
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socio-kulturní antropologie, obor studující sociální struktury a kulturní vzorce, jejich původ, 
proměny, současný stav a perspektivy. Někdy bývají jako samostatné větve oddělovány  
kulturní antropologie (zejména v USA; zde se tradičně zdůrazňují kulturní entity – soubor 
norem, vzorců chování) a  sociální antropologie (zejména ve Velké Británii; zde se tradičně 
zdůrazňují sociální entity – vztahy, perzistence). Tyto disciplíny se zaměřují zvláště na 
uzavřené pospolitosti takzvaných „přírodních národů“ a v tomto pojetí se jejich výzkumné 
pole do značné míry překrývá s  etnologií. Kulturní a sociální entity jsou však natolik 
propojeny, že jejich oddělování působí metodologické i explanační obtíže, zatímco 
omezování se na „přírodní národy“ zužuje ontologické základy disciplíny a dosahované 
výsledky. Na  Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně je 
proto pojem „socio-kulturní antropologie“ užíván pro disciplínu, která v mezioborové 
spolupráci s biologickou antropologií (odhalující biologické struktury) zkoumá socio-kulturní 
struktury v celém kontinuu jejich vývoje i možného budoucího směřování. 
socio-kulturní drama, označení veřejných společenských událostí, při nichž dochází 
k vyvolání a následnému řešení významné sociální krize. Zpravidla probíhá ve čtyřech fázích: 
v první fázi dochází k činu, který je vnímán jako hrozba kolektivní existenci skupiny, často 
jde o porušení nějaké významné společenské normy či zvyklosti jednotlivcem či menší 
skupinou, ve druhé fázi dochází k selhání všech běžných mechanismů smírného řešení 
konfliktů a obtíže se šíří postupně na všechny členy skupiny, ve třetí fázi se musí dostavit 
krok vedoucí k nápravě, aby nakonec v poslední, čtvrté fázi, mohlo dojít ke znovunastolení 
sociální rovnováhy a často i k znovunarovnání původních vztahů, kdy jsou odporující jedinci 
znovu přijati skupinou, což bývá doprovázeno symbolickými manifestacemi jednoty nebo 
rituálními obřady, jejichž cílem je upevnit nejzákladnější a nejobecněji sdílené kulturní 
představy společenství. Pojem definoval představitel  symbolické antropologie Victor Witter  
Turner. 
sociokulturní evoluce, vývoj aspektů biosociálních, sociálních, demografických, psychických 
a též všech aspektů kulturních – od materiální kultury až po duchovní kulturu a literaturu. 
Moderní  antropologií a  archeologií je chápána jako nedílná součást evoluce člověka. Mnohé 
z těchto vlastností se intenzivně vyvíjejí již od počátku evoluce člověka, například materiální 
kultura, komunikace, sociální vztahy, reprodukce a její zvyklosti atd. Jiné, například písmo, 
moderní sociální struktura, jsou mladší a předpoklady pro existenci těchto lidských atributů se 
vyvíjely desetitisíce let. Sociokulturní evoluce nabyla největšího významu až v době rozvoje 
lidských etnických skupin, které se začaly biologicky, kulturně i sociálně a ekonomicky 
diferencovat. V tomto smyslu je třeba chápat sociokulturní evoluci jako regionální fenomén v 
čase. Kultury se rozvíjely v různých regionech různým tempem a technologie i ideologie 
(včetně náboženství) měly v různých regionech různý charakter. Anatomicky moderní člověk 
měl již artikulovanou řeč, i když podle některých názorů mohla existovat i u neandertálců, a 
dokonce i u „člověka vzpřímeného“ (Homo erectus). Podobné charakteristiky mezi zcela 
odlišnými etnickými skupinami prokazují, že na sociokulturní evoluci se prokazatelně podílejí 
i faktory ekologické a biologické. Rozvoj materiální kultury byl ovlivněn vznikem nových 
technologií a objevováním nových materiálů. Důležitými předpoklady pro vznik zemědělství 
byl například vynález čepelové technologie a modulárních technologií s mikrolitickými 
čepelemi, vrhače oštěpů a luku, keramiky a tkaní látek i protodomestikace některých zvířat a 
rostlin; neméně důležitá byla také stavba stálých obydlí, případně i osad, v raném holocénu. V 
neolitu a eneolitu došlo k objevu tavby a zpracování kovů, například mědi, domestikace 
živočichů a plodin, ke vzniku stálých osad a usedlého způsobu života, případně pastevectví. 
socio-kulturní systémy, specifické kultury dané relativně autonomními sociálními 
strukturami a kulturními vzorci;  socio-kulturní antropologie. 
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solidarita (z pozdní latiny: solidaritās, „družnost, přátelství, spolek, sdružení“), vědomá a 
dobrovolná společenská soudržnost jako hodnota; znamená vzájemnou podporu mezi členy 
společenství jako protiváhu vůči  individualismu i  kolektivismu. 
solidární ekonomika, soubor iniciativ, do nichž se zapojují klienti a které kombinují tržní i 
netržní (státní subvence a dary) a nepeněžní (dobrovolnictví) zdroje. Solidární ekonomika má 
dvojí funkci: nabízet produkty a služby a vytvářet sociální vazby a vazby solidarity: solidaritu 
mezi členy sociálních skupin a solidaritu mezi skupinami a společností. Koncept má přispět k 
řešení nezaměstnanosti. Je úzce spojen se sociálními podniky, které se zabývají inkluzí 
znevýhodněných skupin na trh práce. 
Spojené národy, základní a nejreprezentativnější světová mezivládní organizace založena 
roku 1945 v San Franciscu na základě Charty Spojených národů, která byla ratifikována 
Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních signatářských 
zemí  Organizace spojených národů (OSN), které se zavázaly udržovat mír, mezinárodní 
bezpečnost a vzájemnou spolupráci na politickém, ekonomickém a sociálním poli. 
společnost, 1. Sounáležitá pospolitost lidí, kteří spolu trvale žijí v jistých politických, 
hospodářských a sociálních poměrech a již spojuje jistá představa chování a mravů, společná 
minulost a tradice, fyzická blízkost a množství skutečných setkávání, často sdílené cíle a 
hodnoty a obvykle i jazyk jako nejdůležitější prostředek komunikace. Rozsah těch nejširších 
skutečných společností se dnes obvykle shoduje s rozsahem  státu, který by měl sloužit 
k organizaci společnosti. Proti přirozené tendenci společnosti uzavírat se samy do sebe 
postavil Henri  Bergson a po něm Karl  Popper požadavek  otevřené společnosti, která ze sebe 
nikoho nevylučuje a je naopak ochotna přijímat příchozí, ale i každou kritiku; kde nikdo nemá 
předem dané trvalé postavení, nýbrž má právě takové, jaké si ve svobodné soutěži dokáže 
vymoci. 2. Více lidí, skupina osob něčím spojených. 3. Zájmové sdružení, seskupení 
(případně s organizační strukturou). 4. Vyšší společenské vrstvy. 5. Společenská zábava. 6. 
Společenské setkání, společenský styk. 
společný postoj, právní nástroj, který Radě  Evropské unie (EU) umožňuje definovat postoj 
EU k jednotlivým problémům.  Členské státy jsou pak zavázány uskutečnit jednomyslně 
přijatá rozhodnutí Rady, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraniční politice. Společný postoj 
zavedla Maastrichtská smlouva v části, která se týká spolupráce policie a justice. 
Amsterodamská smlouva začlenila tento instrument do nové hlavy VI. Smlouvy o Evropské 
unii. 
spolek, organizace sdružující na základě dobrovolného členství okruh lidí spjatých 
společnými cíli nebo zájmy. V obecném významu se tak označují nejrůznější formy  
občanského sdružení. Specifickými spolky byly tzv. „dobročinné spolky“, jejichž posláním 
bylo poskytovat pomoc osobám v nouzi, konkrétně v péči o chudé, nemocné a opuštěné. Mezi 
prvními známými spolky byly spolky pro výkup vězňů, dobročinná bratrstva a světské spolky. 
Jejich účelem byla ochrana opuštěných dětí, návštěva nemocných, mravní povznesení 
pokleslých apod. V právním smyslu: forma sdružení, kde soubor jednotlivců, členů spolku 
tvoří nový subjekt, tedy  právnickou osobu. Jde o formu sdružení, jež je výrazem 
sdružovacího práva. Listina základních práv a svobod stanovuje, že „každý má právo spolu 
s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích“. 
spravedlivé obchodování, typ obchodování, který umožňuje chudým producentům Třetího 
světa přístup na světové trhy bohatých zemí. Vychází ze vztahů rovnosti a  spravedlnosti 
a zaměřuje se na redukci  chudoby. Původ spravedlivého obchodování zapadá do doby tzv. 
worldshops („světové obchody“) 60. let 20. století, které nejprve vznikají v Nizozemí 
a později i v jiných zemích. Na popud různých sociálních organizací se objevují s cílem, aby 
došlo k pochopení, že nerovnoměrné obchodní vztahy mezi Severem a Jihem jsou základní 
příčinou nedostačujícího rozvoje a chudoby. 

 104



spravedlnost, 1. Nestranné hodnocení, uznávání práv druhého, mravní princip jednání vůči 
třetím osobám a ve společnosti vůbec. Vyžaduje jednak, aby zločin byl potrestán 
(spravedlnost retributivní), aby se obviněný mohl hájit, aby se povinnosti i výhody přiměřeně 
rozdělovaly (spravedlnost distributivní), aby se při rozhodování nikomu nestranilo (princip 
rovnosti) a aby při směnách nebyl nikdo poškozován (spravedlnost komutativní). 
Spravedlnost je hlavní oporou práva i státu, který, podle  Augustina, „bez spravedlnosti je jen 
velká ničemnost“. 2. Rozhodování podle  práva. 3. Soudní nebo jiný orgán zjednávající právo. 
stát (kalk z italského stato, „stav“), mocenská organizace ve společnosti na určitém území; 
toto území. Jde o novověké označení (Niccolò  Machiavelli) pro mocenský útvar, který na 
jistém území a v jisté společnosti má monopol na legitimní užívání donucovacích prostředků, 
zákonodárství, ustavení měny a udržování veřejného pořádku. Tím se liší od starších říší, 
království apod., která se chápala spíše organicky jako přirozená „těla“ s vlastními záměry, 
cíli a programy. Proto se i legitimita státu odvozuje od shodné nebo většinové vůle občanů a 
sám stát, aspoň teoreticky, chápe jako služba společnosti. Protože faktická moc státu 
v novověku nesmírně vzrostla, je důležité hledat prostředky, jak její použití omezit a chránit 
proti zneužití. Jedním z nich je zásada vlády práva: právo a zákon zavazuje a omezuje i státní 
moc, nejen občany. Další je princip dělby moci, který zakazuje, aby zákonodárství, výkonná 
moc a soudnictví byly v jedněch rukou (Charles  Montesquieu). Nejúčinnější obranou proti 
zvůli státu je však princip  občanských práv: práva a svobody jednotlivých lidí nejsou 
privilegia, udělovaná státem, nýbrž na státu nezávisejí a pocházejí odjinud. Prakticky se 
projevují v možnosti svobodné kritiky státu (opozice, svobodný tisk) a v záruce svobody 
dílčích společností a společenství, na státu nezávislých (svoboda sdružování). Specifickými 
znaky moderního státu tedy jsou: a) organizace podle území; státní moc je nezávislá, omezená 
pouze rozsahem tohoto území; b) uplatnění státní moci (zvláštní veřejná moc, spočívající ve 
státním aparátu, který disponuje možností donucení); c) svrchovanost. Lze jej chápat v souhře 
několika protikladných skutečností: 1) jako vládu, exekutivní moc; 2) jako souhrn a jednotu 
všech organizací, institucí a úřadů ve společnosti (legislativní, exekutivní a právní moc jsou 
chápány jako jediné); 3) jako celou společnost v protikladu k rodině, skupinám, stranám či 
organizacím; 4) jako útvar, v němž lid, vládnoucí moc a území spadají pod jednu podstatu. 
status (z latiny: status, „ustanovený, pevný“), 1. Postavení (pozice) osoby nebo organizace 
určené souhrnem jejich práv a povinností. 2. Postavení jednotlivce v rámci společenského 
systému – postavení může člověk získat tak, že mu je ve chvíli narození už připsáno 
(askriptivní postavení), nebo je může dosáhnout v průběhu života (získaná postavení). 
strategie organizace, soustava dlouhodobých cílů vytvořená na základě zvážení toho, co 
může organizaci čekat v jejím prostředí a kontextu, jaké má šance. Je vyjádřením vlastních 
nedostatků a předností, které se budou konfrontovat se skutečností v budoucnosti. 
strukturalismus, 1. Filozofický a vědecký směr, jehož cílem je výzkum  struktury objektů při 
důrazu na prioritu celku vůči částem a zkoumání vztahů mezi prvky daného systému; vznikl 
počátkem 20. století jako reakce na plochý  evolucionismus pozitivistického ražení. Odhlíží 
od obsahových odlišností a studuje podobnost struktur, umožňuje jistou matematizaci 
například jazykových, společenských aj. pravidel. Vznikl nejdříve v jazykovědě (Ferdinand 
de Saussure [1857–1913]) a v literární vědě (Jan Mukařovský [1891–1975]), ve filozofii byl 
blízký Michelu  Foucaultovi aj. Díky Claudu  Lévi-Straussovi se v polovině 20. století 
prosadil jako paradigma v socio-kulturní antropologii a etnologii, uvažující kulturu (v lidském 
myšlení je zabudován  dualismus a  reciprocita a ty se projevují v institucích kultury) a 
společnost jako soubor znakových systémů určovaných skrytými univerzálními strukturami. 
Ty mají samy charakter systémů a změna jednoho prvku v systému vede ke změnám dalších 
prvků. Strukturalismus studuje též charakter změny, kterou lze i předvídat, a její pravidla. Ve 
srovnání s  evolucionismem a  difuzionismem zdůrazňuje vztahy před prvky daného systému, 
a proto přístup synchronní před přístupem diachronním. 
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strukturálně-funkcionální antropologie, antropologická škola, jejímž výchozím bodem je 
chápání kultury jako nadbiologického, specificky lidského adaptačního mechanismu, který 
člověku umožňuje čelit specifickým problémům, s nimiž se setkává v okolním prostředí při 
uspokojování svých potřeb, a jako integrované totality a seberegulujícího systému, v němž 
jsou všechny jednotlivé prvky na sobě vzájemně závislé. U zrodu stál britský antropolog 
Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881–1955), jenž hájil představu  sociální antropologie 
jako „přírodní vědy o společnosti“ provádějící jednak morfologickou analýzu – tedy 
vymezování, srovnávání a klasifikaci různých strukturálních systémů a jednak sociálně-
fyziologické zkoumání, které směřuje k objasnění toho, jak jednotlivé struktury fungují. 
Hlavním problémem tohoto přístupu se ukázala být jeho ahistoričnost, neschopnost 
uspokojivě vysvětlit fenomén  kulturní změny. 
strukturální antropologie, směr v  socio-kulturní antropologii, jehož základním 
paradigmatem je  strukturalismus. 
strukturální fondy, část strukturální politiky  Evropské unie, která má za cíl omezit rozdíly 
v podmínkách pro rozvoj mezi různými regiony a různými členskými státy a tím podpořit 
hospodářskou a sociální soudržnost Evropské unie. 
subkultura, oddělená část  dílčí kultury, vyčleňovaná podle formální specializace, tedy ve 
shodě se sociální pozicí skupiny lidí, kterým je tato část kultury vlastní, v systému sociálního 
organismu. Je to taková skupina lidí (pohlaví, věková skupina, třída, stav atd.), která nemůže 
existovat odděleně od ostatních částí sociálního organismu. Do subkultury náleží vlastní 
životní styly, hodnotová měřítka, komunikační formy, žargony atd., vyvíjí vlastní mody 
a estetické formy vyjadřování z hlediska neoficiálních skupin a proudů. Představuje ve svých 
rozmanitých formách duchovní a morální identitu především okrajových skupin nebo 
outsiderů společnosti. 
subsidiarita (z latiny: subsīdium, „podpora, pomoc, posila; záloha“), princip, podle něhož má 
být každá aktivita státu a společnosti jen podpůrná, tj. jen v takových úkolech, na jejichž 
řešení nemůže nižší jednotka (například rodina, region) stačit. V politikách  Evropské unie 
(EU) má princip subsidiarity především zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co 
nejblíže občanům, tedy na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo 
výkon; což znamená, že EU nepřijme opatření (s výjimkou oblastí spadajících do její výlučné 
pravomoci), pokud je efektivnější učinit toto opatření na národní, regionální nebo lokální 
úrovni. 
suverenita (z francouzštiny: souveraineté, „svrchovanost, suverenita; nejvyšší moc; 
svrchované území“), svrchovanost, pojem, který má dvě odlišné podoby: 1. vnější suverenita 
– vlastnost, kterou mají politické útvary ve vztahu k jiným takovým útvarům. 
V mezinárodním právu tedy znamená uznání státu jako útvaru, který má práva vykonávat 
jurisdikci nad určitým obyvatelstvem a územím; 2. vnitřní suverenita – vlastnost, kterou má 
politický útvar ve vztahu ke společnosti náležející do sféry jeho vlády. 
svět, 1. Země se vším, co na ní existuje; veškerá skutečnost kolem nás. 2. „Forma naší 
existence mezi věcmi“ (Jan  Patočka), to, co spojuje všechny možné pohledy či pozadí, na 
nichž se nám věci ukazují, rámec všech smyslových zkušeností. Trvalý a nezbytný protějšek 
vědomí, které z tohoto světa bez jakéhokoli zvláštního úsilí vybírá jednotlivé věci a činí je 
předmětem pozornosti. Zároveň oblast jakési obeznámenosti a důvěrnosti, v níž se vyznáme, 
kde se umíme pohybovat a cítíme v bezpečí nebo dokonce doma (přirozený svět). Už 
Hérakleitos rozlišuje mezi „jediným společným světem všech bdících“ a „vlastním světem 
každého spícího“. V podobném významu hovoříme i o „(subjektivním) světě“ umělce, 
uměleckého díla apod. České (slovanské) svět souvisí patrně se slovem „světlo“, řecky 
kosmos znamená krásu a řád, latinsky mundus vyjadřuje čistý ve smyslu náboženského 
rituálu. V mytologiích se svět jako místo pro člověka vynořuje z podsvětních vod, vzniká 
oddělením nebe a země nebo zavlažením pouště. Pro  antiku byl svět v základě živý a božský, 
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pro  židovství a  křesťanství je svět stvoření Boží, které však samo není posvátné. Na to 
naváže novověká věda programem matematického a racionálního popisu (objektivního) světa 
a jeho plného ovládnutí člověkem. 
Světová banka (anglicky: World Bank, zkratka: WB), mezinárodní finanční instituce se 
sídlem ve Washingtonu, D. C., založená v roce 1944, sdružující v současné době více než 180 
zemí. Původně sloužila k financování poválečné rekonstrukce Západní Evropy, v poslední 
době se zaměřuje na financování projektů v rozvojových zemích a transformujících se 
ekonomikách. Skupinu Světové banky (pojem Světová banka zahrnuje pouze IBRD a IDA) v 
současné době tvoří tyto subjekty: 1) Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International 
Bank for Reconstruction and Development – IBRD), která poskytuje půjčky na běžné tržní 
úroky na projekty v zemích Střední a Východní Evropy a Třetího světa. Půjčky poskytuje 
vládám a na projekty vládami garantovanými. 2) Mezinárodní asociace pro rozvoj 
(International Development Association – IDA) půjčující nejchudším zemím na úroky nižší 
než na kapitálových trzích. Půjčky jsou určeny taktéž vládám a jimi garantovaným projektům. 
3) Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation – IFC) podporuje 
soukromé podnikání v rozvojových zemích. 4) Mezinárodní centrum pro řešení investičních 
sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) se snaží vyřešit 
nesrovnalosti mezi zahraničními investory a hostitelskou zemí. 5) Multilaterální agentura pro 
investiční záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) zabezpečuje pojištění 
proti politickým rizikům pro podnikatele investující v rozvojových zemích. Česká republika 
je členem IBRD, IDA, MIGA a ICSID. Světová banka získává peníze pro rozvojové 
programy ze světových kapitálových trhů a v případě IDA prostřednictvím příspěvků od 
bohatších členských zemí. Cílem je snížení chudoby prostřednictvím podpory udržitelného 
ekonomického růstu v zemích, které jsou jejími klienty. Těmto zemím každoročně poskytuje 
úvěry a půjčky v hodnotě téměř 30 miliard amerických dolarů. Banka se zaměřuje zejména na 
pomoc nejchudšímu obyvatelstvu a nejchudším zemím, ale následující potřeby zdůrazňuje pro 
všechny své klienty: investovat do lidského rozvoje, zejména do zdraví a vzdělání, chránit 
životní prostředí, podporovat a podněcovat rozvoj soukromého podnikání, posilovat 
schopnost vlády poskytovat kvalitní služby, a to účelně a transparentně, podporovat reformy, 
jež povedou k vytvoření stabilního makroekonomického prostředí, které bude příznivé pro 
investice a dlouhodobé plánování, zaměřit se na sociální rozvoj, plnohodnotnou integraci, 
způsob vlády a vytváření institucí jako na hlavní nástroje vedoucí ke snížení chudoby. 
Světová zdravotnická organizace (anglicky: World Health Organization, zkratka: WHO), 
organizace, která byla založena v roce 1948 jako součást  Organizace spojených národů se 
191 členskými zeměmi. Zajišťuje technickou spolupráci mezi národy v oblasti zdravotní péče, 
provádí celosvětové programy pro kontrolu a odstranění a zabránění šíření různých 
onemocnění a snaží se zlepšit kvalitu lidského života. Plní čtyři hlavní funkce: poskytovat 
celosvětové poradenství v oblasti zdravotnictví; ustanovovat globální standardy pro zdraví; 
spolupracovat s vládami při rozvoji národních zdravotních programů; rozvíjet a šířit vhodné 
zdravotnické technologie, informace a standardy. 
Světový potravinový program (anglicky: World Food Programme, zkratka: WFP), agentura 
Spojených národů se sídlem v Římě, která zodpovídá za distribuci potravinové pomoci 
poskytnutou dárcovskými státy. 
svoboda, 1. Možnost uplatnit svou vůli, volně se rozhodovat, jednat, konat (například 
politická svoboda, svoboda projevu). 2. Samostatnost, nezávislost (například národa, státu). 3. 
Volnost pohybu, v místě pobytu (příklad: vyšetřovat obžalovaného na svobodě). 4. Stav 
bezstarostnosti, neomezení různými povinnostmi, volnost (příklad: léta mládenecké svobody). 
5. [filozofie, etika] Svoboda je jedním z charakteristických rysů lidské bytosti, vedle rozumu 
nejvyšší atribut člověka. U  Aristotela chápána jako nezávislost na jiných co do prostředků 
k životu (vnější svoboda), u  stoiků jako zbavenost vášní, které člověka zotročují (svoboda 
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vůle).  Křesťanství mluví spíše o osvobození od sil, na nichž člověk závisí a z nichž má strach 
(zejména nadlidských „mocností“ a smrti). Novověk zdůrazňuje politické svobody jako zákaz 
přinucování jinými v určitých věcech ( lidská práva). Přes všechna rizika zneužití se tato 
svoboda ukazuje být podmínkou hospodářského bohatství a prosperity ( liberalismus). 
Moderní filozofie se zabývá souvislostí mezi svobodou a odpovědností, na obtížnost a 
nepohodlí svobodného života zvlášť upozornil Friedrich  Nietzsche. V  existencialismu 
znamená svoboda především prázdnotu a osamělost a člověk je „odsouzen k svobodě“ (Jean-
Paul  Sartre). Nietzsche rozlišil „svobodu od něčeho“ (k dosažení tohoto druhu svobody stačí, 
když do jejího vymezeného prostoru nebude nikdo zasahovat – například svoboda slova, 
svoboda tisku, svoboda shromažďování) a „svobodu k něčemu“ (k dosažení tohoto druhu 
svobody je nezbytné administrativní řízení v sociální a politické oblasti – například svoboda 
od nedostatku). Svoboda není jen nepřítomnost omezení a pouze člověk, kterému o něco jde, 
může být svobodný. Volba mezi stejně špatnými možnostmi není svobodná. Zklamání 
z některých důsledků vnějškově chápané svobody (dravost, sobectví, korupce atd.) často 
zneužívají totalitní demagogové, přesto patří svoboda v současných společnostech k nejšíře 
sdíleným hodnotám. Jakmile by se však stala samozřejmostí, o niž není třeba se starat, je 
(vnější) svoboda vždy ohrožena, a to z různých stran, což bylo konstatováno už v antice: „Bez 
ostražitosti není svobody“ ( Thúkydidés). 
svoboda sdružování a shromažďování, základní politická práva zaručená Listinou 
základních práv a svobod. Sdružovací právo zaručuje každému  občanovi právo sdružovat se 
s jinými lidmi v politických stranách a hnutích, spolcích, společnostech a jiných sdruženích. 
Výkon uvedeného práva je v demokratické společnosti omezen jen v zákonem stanovených 
případech (ochrana bezpečnosti státu, práv svobod ostatních apod.). S právem sdružování 
souvisí právo shromažďovací, které nesmí být podmíněno povolením nebo souhlasem orgánu 
veřejné správy. Veřejná shromáždění se tomuto orgánu pouze ohlašují. V přesně vymezených 
případech však může být ohlášené shromáždění zakázáno (udržení pořádku, ochrana majetku, 
mravnosti apod.). 
symbolická antropologie, subdisciplína  kulturní antropologie zabývající se výzkumem 
symbolismu. Rozvíjí se zejména od 70. let 20. století, kdy její základy položil americký 
antropolog David Schneider (1918–1995), jenž považoval kulturu za ucelený systém významů 
a symbolů, který je potřeba zkoumat jako celek, aniž bychom ho dělili na části spojené 
s různými aspekty sociální organizace jako jsou  ekonomie,  politika, příbuzenství,  
náboženství ad. 
symbolizace, použití symbolů (znaků) k reprezentaci jevů a nepřímé komunikaci o nich, 
schopnost symbolizace je vlastností, která zřejmě odlišuje člověka od většiny ostatních živých 
tvorů (výjimku v omezené míře tvoří člověku nejbližší lidoopi). Americký antropolog 
Clifford  Geertz (narozen 1923) a jeho následovníci považují symbolizaci za hlavní specificky 
lidský způsob vztahování se ke světu, který prochází všemi aspekty lidského života a jako 
takový je mechanismem, na kterém je člověk ve své existenci plně závislý. 
 
Š 
šamanismus, náboženská víra v  šamany a jejich úlohu jako prostředníků mezi 
nadpřirozenými silami. Rozšířen zejména mezi etniky severní Asie (například na Sibiři) a u 
původních obyvatel Severní Ameriky (Eskymáci, indiáni), ale jeho počátky se důvodně 
předpokládají již v nejstarších obdobích prehistorie. Například v korejském starověku 
představoval nejrozšířenější víru a dodnes zde hraje významnou roli. V Koreji převládal 
šamanismus kontinentální, jenž má mnoho společného s vírami původně sibiřskými. 
V prvních staletích existence starých korejských států byli nejvyššími šamany vládci, některé 
obřady však vedly i jejich sestry či manželky. Za typickou povinnost vládce šamana lze 
považovat každoroční vyorání první brázdy. Ani po příchodu  buddhismu a  taoismu 
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nevymizela potřeba šamanů, hadačů, mágů, sloužících za prostředníky mezi nebesy a 
člověkem. Původní šaman nebo hadač byl muž vážený a ctěný, najímaný vesnickou 
komunitou, místními úředníky či dvorem, aby provedl obřady božstvům nebes, hor, řek, nebo 
nejrůznějším duchům. Nejčastěji se tak dělo během každoročních svátků sandže (obřady 
zasvěcené duchům hor) a sŏnghwangdže (obřady zasvěcené nebeským vládcům), při nichž se 
vzývala božstva Samsin, tosin (městská) nebo pjŏlsin (zvláštní). Šamani při nich nejen 
obětovali, ale doprovázeli svá vystoupení písněmi za doprovodu bubnů. Vesnickým svátkem 
byl tongdže, který vedl člověk z tamní komunity, jenž se po celý rok očišťoval, měl zákaz 
obcování, pití alkoholu a pojídání masa. Od doby Korjŏ se z původního šamana-muže stala 
šamanka s postavením na nejnižší příčce společenského žebříčku; přesto byly šamanky 
využívány jak vládci, tak hlavně ženskou částí královského domu (podle záznamů jich bylo 
placeno ze státní pokladny ještě v 19. století kolem pěti tisíc). Až do konce dynastie sloužily 
šamanky a hadačky zejména v paláci, nejvíce v druhé polovině 19. století za královny Min. 
Po jejím zavraždění Japonci v roce 1895 nastala perzekuce šamanů a hadačů, téměř všichni 
byli vyhnáni z hlavního města. Definitivní konec šamanů v Sŏulu přišel až s Japonci. Původní 
smysl šamanských obřadů se vytrácel už od Korjŏ v závislosti na tom, jak klesala jejich 
potřebnost. Za Čosŏn však byly redukovány na nečisté praktiky (likvidace nepřítele nebo 
konkurenta, očarování milého, změna pohlaví plodu v těle matky, jedy atd.), které vykonávaly 
pouze ženy. Jejich manželé-paksu sloužili jako hráči na doprovodný nástroj, přestože 
šamanka dědila své území podle rodiny, do které se provdala. Existuje zřetelné rozlišení 
korejských šamanek na charismatické a dědičné. Tzv. mudang, mjŏngdu, paksu (muž) 
procházejí iniciační nemocí (sinbjŏngčcchehŏm). Tito se vyskytují v severní části země, liší se 
stupněm vzdělanosti, orientací na božstva a rituály, někteří pouze recitují. Nemoc se projevuje 
znenadání, je dlouhá (7–30 let), její původ musí rozpoznat další šaman; následují dva stupně 
obřadů: přijetí ducha a iniciace – vyslovení jména svého ducha. Poté je charismatický šaman 
uzdraven a provádí obřad, během něhož se stává převtělením „svého“ ducha. I charismatický 
šaman se musí naučit řemeslu: ve fázi nemoci se učí hrát na nástroj a memoruje texty, doma 
má oltářík s duchem a obětuje pouze jemu, rituály koná v jeho jménu, umírá svobodný(á) a 
znovu se převtěluje. Zvláštností jsou mjŏngdu z ostrova Čedžudo, na něž ve fázi nemoci 
přechází duch zemřelého dítěte (většinou do sedmi let) a po iniciačním obřadu přijímají jeho 
jméno. Dědiční šamané tangol a simbang jsou naopak orientovaní na vnější stránku obřadu 
(oblečení, rekvizity), hodnoceni jsou podle dojmu a dojetí, které vyvolali. Žení a vdávají se 
mezi sebou, učí se odmalička nazpaměť osvědčené pasáže pro nejrůznější příležitosti a živí je 
vesnice, v níž žijí. Korejský šamanismus nemá ustálený panteon, obětuje v podstatě všem 
božstvům i duchům, je blízký přírodním zákonům, příčí se konvencím a etice. Nevylučuje 
nevěru, další sňatek, homosexualitu, obohacuje se o tolerantní myšlenkové proudy ( 
buddhismus,  taoismus), přijímá jejich jednotlivá božstva, osoby i prvky učení, ale nesnáší se 
s propracovanými doktrínami, tj.  konfucianismem a křesťanstvím. Popularitu šamanů a 
potřebu šamanských praktik nezlikvidovaly ani přísné zákazy, ani spisy ortodoxních 
konfuciánů a po relativně krátké době zákazu za japonské okupace se dnes šamanské obřady 
znovu provádějí, i když jen v omezené míře a na rozdíl od buddhismu více jako folklorní 
slavnosti. Na severu jsou šamanské praktiky tajné a spojené spíše s léčitelstvím, přestože kult 
Kim Il-sŏnga a jeho syna Kim Čŏng-ila je také možné chápat jako pokračování rituálů. V jižní 
části poloostrova s amerikanizací společnosti byly pověry prohlášeny za nemoderní a s 
novými generacemi dochází k situaci, kdy se původní náboženství vysvětlují ve sdělovacích 
prostředcích a nebo je zkoumají vědci. K tomuto jevu přispělo i křesťanství, které je od svých 
počátků v Koreji zaměřeno právě proti šamanismu a buddhismu. Dnes je v Korejské republice 
zaregistrováno na 50 tisíc praktikujících šamanů všeho druhu, kteří působí jak při velkých 
obřadech, tak i na ulicích jako hadači, předpovídači budoucnosti atd. 
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šikana (z francouzštiny: chicane, „šikanování; malicherný spor; přepážka, příčka; průchod 
[překážkami]“), slovní, ale i fyzické, psychické a sociální ubližování ze strany silnějších vůči 
slabším, které se děje delší dobu. Existuje ve všech věkových a sociálních skupinách, 
například ve školách, v armádě (tzv. mazáctví), na pracovištích, zvláště v důsledku zostřující 
se konkurence jako mobbing (profesní šikana mezi spolupracovníky) a bossing (šikana 
podřízených nadřízenými). Zpravidla se odehrává v kontextu nějaké sociální struktury, 
s jejímž posláním je v příkrém rozporu – na školách, v internátech, ve výchovných ústavech, 
vězeních, v armádě apod. Jejich společným rysem je, že tvoří jakési uzavřené celky 
s nedobrovolným až nuceným pobytem, z něhož není, alespoň po určitou dobu úniku (bez 
sankce), což právě napomáhá vzniku šikany. Šikanou nejsou jednorázové tzv. křticí rituály, 
například nepříjemné až odporné a bolestivé zasvěcování nováčků 1. ročníku vysoké školy ve 
Francii – tzv. bizutage. 
škola kultury a osobnosti, směr v americké kulturní antropologii, který se vyvinul ve 30. 
letech 20. století z podnětu antropologa Franze Boase (1858–1942) v reakci na spor o 
působení biologických a kulturních determinant na lidské chování a prožívání. Škola kultury a 
osobnosti, jejíž nejznámější proponentkou se stala Boasova žačka Margaret Meadová (1901–
1978), obrátila pozornost na procesy  enkulturace, inspirována snahou vyvrátit představu, že 
hlavním determinantem lidského chování je dědičnost. Hlavním předmětem terénních 
výzkumů představitelů této školy byly výchovné postupy v mimoevropských kulturách, cílem 
výzkumu bylo shromáždit důkazy o rozhodujícím vlivu kultury na formování osobnosti. 
 
T 
tabu (z polynéštiny: tabu, „posvátné“), 1. Něco posvátného a nedotknutelného (pod trestem 
magických sil), vyňatého ze všedního užívání a vyhrazeného jen účelům náboženským nebo 
magickým. 2. Něco zapovězeného, nedotknutelného vůbec, všechno, co není člověku 
dovoleno užívat: potrava, předměty, oblasti, kam se nesmí vstupovat nebo zákaz pohlavních 
vztahů mezi blízkými příbuznými ( incestní tabu). Pod vlivem  osvícenství se tabu dnes chápe 
výhradně pejorativně, při hlubším pohledu však lze pochopit jeho význam. Staví člověku před 
oči, že některé věci nesmí udělat, i kdyby nevěděl proč. Přehlížení této skutečnosti může vést 
až k tragédiím, které postihují celá společenství, a to ne jako někým uložený trest, nýbrž jako 
přímý důsledek nedovoleného jednání: oslabení „posvátné“ úcty k lidskému životu umožnilo 
zabíjení „méněcenných“ ve vyhlazovacích táborech, zrušení soukromého vlastnictví vedlo 
k ochuzení celých společností a států, pochopení přírody jako zdroje surovin k její devastaci 
apod. 
taoismus (čínský název pro taoismus tao-ťiao je odvozen od slova tao, „cesta“, respektive 
„koloběh“), čínské filozofické učení. Za legendárního zakladatele tohoto původního čínského 
nábožensko-filozofického učení, vyjadřujícího univerzalistický názor na svět na základě jeho 
přirozeného vývoje, je považován Lao Tan, zvaný  Lao-c’ („Starý Mistr“, kolem 570–490 př. 
n. l.). Ten měl podle legendy před svým odchodem do neznáma napsat na přání strážce 
průsmyku Chan-ku v jihozápadním Che-nanu spis o svém učení, Knihu o tao a ctnosti (Tao te 
ťing). Věrohodností tohoto ústního podání otřásla pozdější textová kritika, která datuje knihu 
až do 4. století př. n. l. Ale nezávisle na tom, zda jejím autorem je Lao-c’ nebo jeho stoupenci, 
působila a působí hluboce na utváření čínské mentality. Text Tao te ťingu, sestávající z 
pouhých pěti tisíc znaků, lákal moudrými výroky a v neposlední řadě i svou temnou 
záhadností. Jeho strohý a koncizní styl spolu s mnohovýznamovostí čínských znaků vedl k 
nejrůznějším interpretacím – od idealisticko-mystických až po materialistické. Cestou (tao) se 
rozumí prapodstata i konečný cíl všech věcí; ctností či virtuální silou (te) pak individuální 
přirozenost věcí. Ideálem taoistického mudrce je splynutí s taem, k čemuž dochází oproštěním 
se od věcí tohoto světa, od všeho zvenčí nabytého. Filozofickým jádrem taoismu je zásada wu 
wej („ne-činění“), tj. nezasahování do daného stavu věcí. To na jedné straně vede sice k 
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trpnému snášení osudu, pasivitě a fatalismu, na druhé straně pak k touze po nesmrtelnosti, k 
hledání elixíru života a kamene moudrosti – tedy k magii a alchymii. Taoimus později převzal 
některé prvky náboženského charakteru a stal se tak učením, k němuž se hlásili především ti, 
kdo se nějakým způsobem dostávali do konfliktu se společností. Taoistickou ideologii dále 
rozvinul geniální starověký čínský myslitel Čuang Čou (Čuang-c’, „Mistr Čuang“, asi 380–
320 př. n. l.). Ten domýšlel Lao-c’ovy myšlenky do důsledku a dospíval k naprosté relativitě 
všeho, k odmítání objektivní pravdy. „Všechno přemýšlení je jen ke škodě, všechno snažení 
vede k zvrácenostem.“ Domníval se, že lidé nedokáží nikdy pevně určit, čím je nakonec ta či 
ona věc, protože se věci neustále mění; velkou věc lze nazvat malou a malou velkou. Své 
pokračovatele Čuang-c’ našel v sofistech Chuej Š’ovi (asi 350–269 př. n. l.) a Kung-sun 
Lungovi (asi 284–259 př. n. l.). 
tavicí kotel, představa splynutí etnicky rozdílných populací do nového celku, který bude 
obsahovat prvky různých kultur ( multikulturalismus). 
teologická antropologie (z řečtiny: theologia, „učení o bohu, teologie“, anthrópos, „člověk“, 
logos, „nauka, věda“ = „věda o člověku“), subdisciplína systematické teologie, která se 
zabývá člověkem z hlediska pohledu křesťanské teologie, zvláště bytím člověka a jeho 
určením před  Bohem. Vychází z pohledu, který poskytují biblické spisy a církevní tradice, 
aby se následně ptala po základních otázkách týkajících se člověka: Kdo je člověk? Kdo jsem 
já? Kdo jsi ty? Co je bolest, zlo, smrt? Jaká je naděje lidstva do budoucnosti? Existuje život 
po tomto životě? aj. Součástí teologické antropologie je teologická reflexe  stvoření člověka, 
jeho dokonalosti a svatosti, prvotního a dědičného hříchu, ospravedlnění člověka v  Ježíši 
Kristu, milosti boží a konečného cíle člověka ( eschatologie). 
teoretická antropologie, subdisciplína antropologie zabývající se zkoumáním a vytvářením 
pojmosloví, teorie a metodologie výzkumné procedury oboru. 
teorie o „průměrném člověku“, hypotéza belgického matematika, astronoma, statistika a 
sociologa Lamberta Adolpha Jacquese Quételeta (1796–1874), předpokládající, že ideálem 
krásy jsou ti jedinci, kteří se ve svých znacích blíží průměru těchto znaků pro populaci. 
teorie sociální směny, jedno z podstatných paradigmat soudobé  sociologie, které 
předpokládá, že každé sociální jednání lze pochopit a vysvětlit jako sociální směnu. 
teorie vzniku anatomicky moderního člověka, teorie zabývající se vznikem anatomicky 
moderního člověka a osídlením Evropy: 1. teorie afrického původu (anglicky: Out of Africa 
Theory), 2. teorie vytěsnění (anglicky: Replacement Theory), 3. asimilační teorie (anglicky: 
Assimilation Theory), které jsou považovány za teorie monocentrické, a 4. multiregionální 
teorie (anglicky: Multiregional Theory). První dvě teorie zdůrazňují africký původ 
anatomicky moderního člověka, který postupně neandertálce vytěsnil: buď ekologicky, a to 
úplně a rychle (teorie vytěsnění), nebo ekologicky a zčásti, v místech hybridizačních zón, také 
ekologicky nebo geneticky (Bräuerova teorie afrického původu). Multiregionální teorie 
zdůrazňuje kontinuitu regionálního vývoje a neustálý tok genů mezi jednotlivými regiony, 
přičemž nepopírá význam vývoje anatomicky moderního člověka v Africe. Teorie asimilační 
patří sice do skupiny teorií monocentrických, představuje však kompromis mezi 
monocentrickými a multiregionálními teoriemi. Předpokládá africký původ anatomicky 
moderního člověka, ale také připouští, že vedle migrací se část procesu odehrávala pouze na 
úrovni genetické a že „moderní“ geny prostě vytěsnily geny neandertálské. Každá z těchto 
teorií však má své silné stránky a slabiny, a proto dochází k jejich postupnému sbližování. 
Mnohé aspekty vzniku a evoluce neandertálců a anatomicky moderního člověka jsou zatím 
nejasné, protože s výjimkou zóny kontaktu v Palestině žili neandertálci a anatomicky moderní 
lidé alopatricky a stále není jasné, kdy vznikli a zda vznikli společně v Africe nebo nezávisle 
v Africe (moderní lidé) a v Evropě (neandertálci). Předpokládá se, že anatomicky moderní 
člověk migroval nejprve do Asie a asi před 50–60 tisíci lety kolonizoval nejprve oblast 
zvanou Sahul, Austrálii, Tasmánii a Novou Guineu a jako anatomicky moderní člověk se 
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všemi atributy současného člověka, tedy s uměním a pohřbíváním, zhotovováním keramiky a 
tkanin atd., osídlil zhruba před 35 tisíci lety Evropu, kde postupně nahradil neandertálce. 
think tank (amerikanismus: think tank, „výzkumný tým“), forma spolupráce  neziskových 
organizací, kdy hlavní aktivitou je výzkum a analýza konkrétních témat. Často se organizace 
sdružují například s univerzitními pracovišti, která výzkum realizují. Tyto „think tanky“ 
nabízejí své služby organizacím, firmám a také samosprávě či státní správě. 
tibetská civilizace, označení civilizace na území Tibetu (tibetsky zvaný Böjul nebo Bödžong 
a čínsky Si-cang [Xizang]), ležícím v jihozápadní části Čínské lidové republiky (ČLR), kde se 
rozkládá zhruba mezi 28o a 39o severní zeměpisné šířky a 78o a 99o východní zeměpisné délky 
na ploše ca. 1,22 milionu km2 a zabírá tak asi jednu osminu rozlohy ČLR. Tibetské 
vysokohorské plató, v jehož západní části Tibet leží, představuje nejrozsáhlejší, nejvyšší a 
zároveň i nejnehostinnější náhorní plošinu světa (zhruba 2,5 milionu km2, průměrná výška 4 
500 m), kterou na západě obklopují výběžky Pamíru a Tchien-šanu; na severu masivy 
Karakoramu, Altyn-taghu a Kchun-lunu; na východě několik horských pásem severojižního 
směru v západním S’-čchuanu; a na jihu ledovcová hradba Transhimálaje (dříve nazývaného 
Sven Hedinovým pohořím) a Himálaje, která představuje přirozenou bariéru znemožňující 
pronikání vlhkého vzduchu z oblasti Indického oceánu, takže Tibet s výjimkou jihovýchodu 
má suché, vysokohorské, výrazně vnitrozemské podnebí. Na této náhorní plošině pramení 
největší asijské řeky Chuang-che (Žlutá řeka), Čchang-ťiang (Dlouhá řeka, známá též jako 
Jang-c’-ťiang), obě ústící do Žlutého moře v Tichém oceánu; do Andamanského moře v 
Indickém oceánu se vlévají řeky Dzačhu (čínsky Lan-cchang-ťiang; Mekong) a Ngulčhu 
(čínsky Nu-ťiang; Salvin); do Bengálského zálivu odvádí své vody řeka Cangpo 
(Brahmaputra) a Ganga; a do Arabského moře ústí Indus (Sindhu) s četnými jeho přítoky. 
Vlastní Tibet, od roku 1965 úředně nazývaný Tibetská autonomní oblast Čínské lidové 
republiky, tvoří tři tradiční celky: takzvaný Přední Tibet (Ü) s centrem Lhasou, Zadní Tibet 
(Cang) s centrem Žikace a Ngari na nejzazším západě s centrem v Gartogu. Celková rozloha 
tohoto území činí 1,2 milionu čtverečních kilometrů (zhruba patnáctinásobek plochy České 
republiky). Žije zde na dva a půl milionu obyvatel, z čehož etnických Tibeťanů (Böpa) je 2,2 
milionu a zbytek tvoří Chanové (66 tisíc v roce 1994) a ostatní nechanské národnosti. Dalších 
zhruba 2,4 milionu Tibeťanů obývá čtyři sousední čínské provincie: Čching-chaj (historický 
severovýchodní Tibet Amdo), Kan-su, S’-čchuan (historický východní Tibet Kham) a Jün-
nan. Tisíce tibetských starousedlíků žije rovněž již po staletí v Indii, především v Ladaku a 
Sikkimu, v Nepálu a Bhútánu a od protičínských událostí ve Lhase v roce 1959 také 
v různých zemích Evropy, Asie, v USA a jinde. Tibetská náhorní plošina začala být trvale 
osídlována poměrně pozdě, pravděpodobně až začátkem našeho letopočtu, i když řídké stopy 
prvotního osídlení nalézáme již v paleolitu a neolitu. Předkové dnešních Tibeťanů, 
Čchiangové, Nakhiové a další, patřící k sinomongolské populaci žijící původně při horních 
tocích řek Chuang-che (Žlutá řeka) a Čchang-ťiang (Dlouhá řeka alias Jang-c’-ťiang) a v 
lesích jihozápadní Číny, se rozšířili do údolí řeky Cangpo někdy v 1. polovině 1. tisíciletí naší 
éry. Zatímco u sousedního chanského obyvatelstva byl v té době proces formování národa v 
plném proudu a v jistém smyslu byl již dovršen, nacházelo se území, kam dnes umísťujeme 
Tibet, ve stadiu kmenové a rodové roztříštěnosti. Jednotlivé kmeny měly vzhledem k 
obrovské ploše, kterou obývaly, a obtížnému vzájemnému styku jen málo společného a jejich 
náčelníci mezi sebou sváděli ustavičné boje. Teprve v průběhu 6. století si vůdcové kmene, 
který sídlil v údolí řeky Jarlung (jihovýchodně od Lhasy), získali hegemonii nad svým 
nejbližším okolím, dále ji postupně rozšiřovali, až se nejschopnější z nich, Namri Songcän 
(konec 6. a začátek 7. století n. l.), stal jediným vládcem nad většinou kmenů centrálního 
Tibetu, čímž byl položen základ k budoucímu sjednocení celé země, jež uskutečnil král 
Songcän Gampo (605–650). S tímto panovníkem se na scéně dějin vynořuje raně feudální 
tibetský stát s většinou atributů, které se státu přisuzují, jako jsou ústřední vláda, vlastní 
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zákonodárství, vojsko, styky s ostatními zeměmi, tj. konkrétně s Indií a Čínou. Do jeho doby 
spadá i uvedení buddhismu z Indie a vytvoření vlastního tibetského písma. Obojí mělo pro 
další rozvoj, náplň i zaměření tibetské vzdělanosti dalekosáhlý význam: díky bezprostřednímu 
blahodárnému styku s tehdejšími vyspělými civilizacemi sousední Číny a Indie se mohla i v 
Tibetu zrodit svérázná duchovní kultura, jež pak v průběhu dalších století sama výrazným 
způsobem ovlivňovala kulturní rozvoj v řadě zemí Vnitřní Asie, především v Mongolsku, 
Burjatsku, ale také v Bhútánu, Sikkimu, Nepálu a Ladaku. Ve 2. polovině 7. a zejména v 
celém 8. století prožíval Tibet vrcholnou dobu svých dějin. Zenitu vojenské a politické moci 
Tibetská říše dosáhla za panování znamenitého krále Thisong Decäna (754–797). Tibeťané 
měli tehdy v držení téměř celou západní Čínu a v roce 763 jejich vojska dokonce pronikla do 
Čchang-anu, hlavního města Tchangské říše. Císaře Taj-cunga (762–780) tibetští uchvatitelé 
vyhnali a na trůn dosadili, byť jen na krátkou dobu patnácti dnů, svého oblíbence prince Ta-
še. V téže době udržoval Tibet spojenectví s bagdádským chalífou a indičtí králové 
z Bengálska a Biháru odváděli poplatky tibetské státní pokladně. Moc Tibetu se rozšířila i na 
části území Sin-ťiangu a provincie Kan-su; docházelo k dynastickým sňatkům mezi 
tibetskými monarchy a dcerami čínských císařů (k prvnímu došlo už za krále Songcän Gampa 
v roce 641, k druhému v roce 710 za krále Meagcchoma, 704–755); do země byli zváni 
šiřitelé indického buddhismu, především Padmasambhava, zakladatel „Staré školy“ tibetského 
buddhismu (tzv. Ňingmapa), dále Šántarakšita, Kamalašíla a mnozí další; za krále Ralpačäna 
(817–836) vrcholilo překládání buddhistických súter do tibetštiny. V téže době bylo 
vyměněno ne méně než sto oficiálních a polooficiálních poselstev mezi Lhasou a Čchang-
anem, hlavním městem tchangské Číny, a uzavřeno osm významných dohod. Pro posouzení 
charakteru čínsko-tibetských vztahů v této době má obzvláštní význam čínsko-tibetská 
smlouva z let 821–822, jejíž dvojjazyčný čínský a tibetský text je dodnes zachován na 
kamenné stéle ve Lhase. Tehdejší Tibet byl ve všech ohledech samostatný a nezávislý stát s 
poměrně velkým vojenským potenciálem a čilými styky s okolním světem. Jeho králové byli 
svrchovanými vládci své země a jejich moc nepodléhala žádnému omezování ani zásahům 
zvnějška. Naopak byly doby, kupříkladu ve zmíněném roce 763, kdy tibetská vojska obsadila 
načas hlavní město Čchang-an a vážně ohrozila samu existenci tchangské dynastie. Vztah 
mezi oběma zeměmi, přestože obrazně označen jako vztah mezi „strýcem“ (vlastně tchánem, 
tj. čínským císařem) a „synovcem“ (vlastně zetěm, tj. tibetským králem), byl ještě v plném 
slova smyslu vztahem dvou nezávislých a svrchovaných států, arci s rozdílným stupněm 
organizace státní moci a s nestejnou úrovní hospodářského a kulturního rozvoje. V roce 842 
se jednotné tibetské království rozpadlo a na troskách kdysi mocné Tibetské říše vznikla řada 
drobných feudálních knížectví. Tibet, a jmenovitě jeho centrální část, procházel tehdy 
obdobím vnitřních otřesů, provázených hlubokým úpadkem politického a kulturního života. 
Pouze v západních oblastech země – v kraji Ngari a na území dnešního Ladaku v indickém 
státě Džammú a Kašmír – lze v té době pozorovat relativní stabilitu a kontinuitu politické 
moci. Zachované zprávy svědčí o tom, že západotibetští králové všemožně napomáhali 
rozvoji styků s Indií. Z Indie byly v té době, kromě náboženských podnětů, převzaty též míry, 
váhy a kalendář. Politické vakuum v centrálním Tibetu, vzniklé v 9. století v důsledku 
rozpadu ústřední královské moci a trvající bezmála dalších 400 let až do poloviny 13. století, 
umožnilo vznik četných náboženských sekt v zemi. Růst sektářství v té době byl však 
podstatně ovlivněn též úpadkem  buddhismu v Indii v důsledku muslimského vpádu, který 
měl za následek přerušení pravidelných styků tibetských buddhistů s jejich indickými  guruy. 
V rozmezí 11. a 12. století se v centrálním Tibetu zformovaly čtyři hlavní sekty (školy) 
tibetského buddhismu – Kadampa, Žičhepa, Sakjapa a Kagjüpa – s četnými jejich odnožemi. 
Jednotlivé kláštery, shromažďující okolo sebe početné stoupence, se záhy staly středisky 
nejen náboženského, nýbrž i všeho kulturního, hospodářského a politického života dané 
oblasti. V tomto období žili a působili velcí reformátoři, básníci, mystici Atíša, Rinčhen 
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Zangpo, Marpa, Milaräpa, Gampopa a mnozí další. Aby však kterákoli náboženská sekta 
mohla dosáhnout hegemonie nad ostatními, bylo zapotřebí opřít se o silnou světskou moc, ať 
domácí nebo cizí. K tomu skutečně došlo v následujícím 13. století, kdy se na scéně objevili 
Mongolové. Pozornosti Tibeťanů neušel sjednocovací proces mezi mongolskými kmeny, 
probíhající koncem 12. století a dovršený na počátku 13. století vůdcem kmene Mongolů 
Temudžinem, zvaným Čingischán (1206–1227). Pro jistou část soupeřícího tibetského kléru 
to byl dokonce signál k tomu, aby se začala preventivně orientovat na přátelství a spolupráci s 
novou vzmáhající se říší na severu. Stejně tak Mongolům, kteří v roce 1239 pronikli až ke 
klášteru Radeng, vzdálenému necelých 100 km severně od Lhasy, neuniklo, že v Tibetu není 
jednotná světská vláda, že země je už několik století rozdělena a všechna politická moc, 
hospodářská síla a kulturní vliv se soustřeďují při klášterech v rukou jednotlivých 
náboženských sekt, z nichž nejmocnější v té době byla sekta Sakjapa. V jejím čele tehdy stál 
známý učenec a literát Künga Gjalcchän, zvaný Sakja-pandita (1182–1251), autor proslulé 
Pokladnice moudrých rčení. Aby si zajistil hegemonii nad ostatními sektami, přijal v roce 
1245 pozvání k návštěvě Mongolska, během níž mezi oběma stranami došlo k vytvoření 
zvláštního vztahu, tibetsky nazývaného čhönä dang jöndag neboli vztah „lamy-obětníka a 
laika-almužníka“. Tento vztah, opětovně připomínaný ve vztazích Tibetu k Číně i v 
pozdějších dobách, je třeba interpretovat jako „přijetí hlavy suverénního státu za učedníka a 
dobrodince církevního knížete, s důrazem na primát náboženského hierarchy nad jeho 
světským vládcem“. V téže politice sbližování mongolského dvora s představiteli tibetské 
buddhistické církve pokračoval i chán Chubilaj (1260–1294), dovršitel porobení sungské Číny 
(v roce 1279) a zakladatel a první panovník mongolské (jüanské) dynastie na čínském 
císařském trůně. Ten v roce 1260, když byl na kurultaji v Karakorumu provolán 
všemongolským chánem, udělil Sakja-panditovu synovci, učenému lamovi Phagpovi (1235–
1280), zdržujícímu se u jeho dvora, titul „zemského preceptora“ (kuo-š’) a tibetský 
buddhismus povýšil na oficiální náboženství východní části Mongolské říše. Mongolský chán 
pozval tibetského lamu znovu v roce 1263, po přenesení sídelního města z Karakorumu do 
Pekingu, tehdy zvaného Chánbalig, „Chánovo město“. Tentokrát strávil Phagpu u 
Chubilajova dvora plných osm let, a když se v roce 1276 vracel do Tibetu, byl mu udělen titul 
zahrnující výkon nejvyšší duchovní moci v zemi. Tato výsada zůstala pak po celou dobu 
mongolské vlády v rukou sakjaských hierarchů. Dohled nad věcmi civilní správy a vojenství v 
Tibetu byl svěřen úředníku pravidelně jmenovanému a odvolávanému z ústředí. Uvedenými 
opatřeními, realizovanými ještě před založením dynastie Jüan v Číně, bylo v podstatě 
dovršeno zřízení mongolského „protektorátu“ nad Tibetem, který pak se vznikem říše Jüan 
(1280) přešel automaticky pod její jurisdikci. V této souvislosti třeba ovšem zdůraznit, že k 
zapojení Tibetu do mongolského impéria Jüan v Číně došlo až po jeho předchozím začlenění 
do Mongolské říše rodu Čingischánova. Proto tvrzení některých čínských autorů, že „čínská 
svrchovanost“ nad Tibetem se datuje od těchto dob, jsou mylná. Mongolové dobývali Tibet 
především pro sebe a pro své potřeby, a nikoli pro rozmnožení někdejší či budoucí moci a 
slávy chanského impéria! Ostatně v době, kdy Mongolové již fakticky a účinně Tibet 
administrovali prostřednictvím sakjaské sekty a dosazovaných úředníků (nejpozději od roku 
1276, ne-li dříve), byla Čína spravována ještě dynastií Jižních Sungů, z čínského hlediska 
jedinou legitimní představitelkou státní moci v zemi. Se založením dynastie Jüan se i Tibet, 
který téměř až do poloviny 13. století zůstával na svém východním sousedovi ve všech 
ohledech nezávislý, dostával do stále těsnějšího vazalství vůči ústřední mongolské vládě v 
Pekingu. Leč tato situace netrvala nijak dlouho. S pádem jüanského císařství v Číně (1368) 
došlo i k faktické likvidaci mongolského „protektorátu“ nad Tibetem. Čínská dynastie Ming, 
která vystřídala mongolskou dynastii Jüan, nedokázala nikdy někdejší vazalský poměr Tibetu 
k říši obnovit. Pokud jde o samotnou sektu Sakjapu, ukázalo se, že příliš mnoho politické 
přízně jüanského dvora mělo pro ni zhoubné následky. Koncentrace bohatství a světské moci 
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v rukou privilegované sekty, pro jejíž příslušníky neplatil příkaz mnišského celibátu, 
poškodilo morálku i dobré jméno této kdysi ctností a učeností proslulé sekty. Nespokojenci s 
nadvládou kláštera a mnichů Sakja se v polovině 14. století začali soustřeďovat kolem sekty 
Digungpy (vznikla v polovině 12. století jako odnož starší sekty Kagjüpy), vystavené za 
sakjapovců největšímu útisku. K hnutí se brzy připojili i světští feudálové, jmenovitě 
šlechtický rod Phagmodu, který se také kolem roku 1350 ve středním Tibetu chopil moci a až 
do roku 1436 si ji udržel. Po mnoha staletích politické roztříštěnosti a po téměř stoletém 
období sakjaské hierokracie se tak alespoň střední část země opět sjednotila pod pevnou 
vládou světských panovníků. Královský rod Phagmodu, který od konce mongolské éry 
neomezeně vládl nad troskami někdejší sakjasko-mongolské administrativy ve středním 
Tibetu, ztratil svou moc v polovině 15. století a byl vystřídán dynastií Rinpung (1436–1565), 
jež měla svou základnu v Zadním Tibetu a duchovní oporu v sektě Karmapě. Dynastie 
Rinpung byla pak svržena jedním z jejích ministrů, který založil vlastní dynastii, zvanou 
Cangpa (1565–1642). Moc těchto královských rodů většinou nesahala za hranice Středního, 
eventuálně Zadního Tibetu. Souběžně s poměrně častým střídáním světských vládců v Tibetu 
neustávaly ani boje mezi jednotlivými sektami tibetského buddhismu. Na pozadí hlubokého 
morálního úpadku a náboženské nesnášenlivosti vystoupil se svou reformou tibetského 
mnišství slavný Congkhapa (1357–1419). Jím založená sekta Gelugpa (podle barvy obřadní 
pokrývky hlavy jejích příslušníků nazývaná též sektou „Žlutých miter“), zdůrazňující striktní 
řád, mravně bezúhonný život a hluboké filozofické vzdělání, se měla v příštích stoletích stát 
rozhodující duchovní a později i světskou silou v zemi. V této sektě byl po Congkhapově 
smrti zaveden systém dvou nejvyšších převtělenců, dalajlamy a pančhenlamy, který jen s 
nepatrnými změnami přetrval do našich dnů. Dalajlama je tedy titul nejvyšších duchovních 
představených sekty Gelugpy a zároveň, shodou historických okolností, nejvyšších světských 
vládců Tibetu v posledních 300 letech. Slovo dalaj je mongolské a znamená „oceán, moře“; 
tibetské slovo lama znamená „nejvyšší“ (a přeneseně „mnich“). Znamená tedy dalajlama 
„oceánový lama“, tj. duchovní, jehož ctnost a učenost jsou bezbřehé jako oceán. Tohoto titulu 
se však začalo užívat teprve od 3. dalajlamy Sönam Gjamccha (1543–1588), jímž byl tehdejší 
představený däpungského kláštera a jemuž ho udělil mongolský vládce Altan-chan v roce 
1578. Dodatečně bylo pak toto označení vztaženo i na oba jeho předchůdce. K zakotvení ideje 
o božském původu dalajlamů došlo až za 5. dalajlamy Ngawang Lozang Gjamccha (1617–
1682), který prohlásil sebe, své čtyři předchůdce i všechny budoucí dalajlamy za převtělence 
Velkého slitovníka – bódhisattvy Avalókitéšvary. Když dalajlama zemřel, začalo složité 
vyhledávání jeho převtělence: byla dotazována státní věštírna, shledávána zvláštní znamení a 
úkazy na nebi i zemském povrchu, vykládány sny svatých lamů, z nichž se usuzovalo na 
místo narození, rodinu atd. dalajlamova nástupce. U dvouletých až tříletých chlapečků-
kandidátů se zkoumaly zvláštnosti jejich tělesných tvarů (například dlouhé ušní boltce apod.) 
a v případě souběhu více uchazečů byli podrobeni testu, který spočíval ve správném určení 
předmětů patřících zesnulému dalajlamovi (například růženec, rituální vadžra, modlitební 
knížky, psací potřeby atd.) v hromadě jejich napodobenin. A když i tak byl výsledek 
nerozhodný, losovalo se: do zlaté urny (serbum), kterou k tomu účelu věnoval čínský císař 
Čchien-lung (1736–1795), se vkládaly lístečky se jmény zbylých uchazečů a císařský 
zástupce ve Lhase (amban) jejich vytažením rozhodl s definitivní platností o novém 
dalajlamovi. V době své nezletilosti, tj. do osmnácti let, se dalajlamové drželi stranou všeho 
vnějšího dění, pilně studovali a připravovali se na svou duchovní dráhu, zatímco za ně a jejich 
jménem vládli regenti (gjalcchab). Ti v nejednom případě zneužili svého postavení a obratně 
se postarali o předčasný odchod nejednoho nezletilého dalajlamy na onen svět … Mystická 
posloupnost pančhenlamů sahá až k buddhovi Amitábhovi. V historické době se však 
pančhenlamovští převtělenci odvozují od Congkhapova žáka a nástupce ve funkci opata 
gandänského kláštera Khädub Geleg Palzangpa (1385–1438). Podle jiné, starší tradice 
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pochází však tato instituce až ze 17. století. Proto jsme někdy svědky dvojího udávání počtu 
pančhenlamů – sedm, respektive deset. Jejich volba se řídí obdobnými pravidly jako volba 
dalajlamů. Tradičním sídlem pančhenlamů je gelugpovský klášter Tašilhünpo poblíž Žikace, 
založený v roce 1447 prvním dalajlamou Gendündubem. Zde se také nacházejí suburgany 
(hrobky) pěti pančhenlamů, čtvrtého až osmého. Pro převtělence – představené kláštera 
Tašilhünpo – se vžilo několik názvů, respektive titulů: pančhenlama, pančhen rinpočhe, 
pančhen erdeni a tašilama. Výraz pančhen představuje hybridní sanskrtsko-tibetskou 
složeninu pandita („učenec“) + čhenpo („veliký“); tibetské rinpočhe je totéž co mongolské 
erdeni (ze sanskrtského ratna) a znamená „drahocenný“; tašilama je tvar, který vytvořili 
Evropané, a znamená „lamu z Taši(lhünpa)“. Zatímco dalajlamové, kteří sídlí v hlavním 
tibetském městě Lhase, mají už tradičně větší moc duchovní a světskou, uplatňovanou 
prakticky téměř po celém Tibetu, duchovní a světská moc pančhenlamů sídlících v klášteře 
Tašilhünpo se omezuje pouze na tento klášter a část Zadního Tibetu, představující necelou 
desetinu celkové plochy Tibetu. Podle některých tibetských dogmatiků však pančhenlamové 
zaujímají v ohledu duchovním vyšší postavení nežli dalajlamové, neboť jsou převtělenci 
buddhy, kdežto dalajlamové toliko převtělenci bódhisattvy. Ve skutečnosti oba hodnostáři 
zasahovali do vnitřní politiky země a nezřídka prováděli i vlastní zahraniční politiku, z čehož 
cizí mocnosti nejednou těžily. V počátečním období svého trvání (do poloviny 17. století) 
neměla Gelugpa reálných vyhlídek na výraznější posílení své politické a hospodářské moci v 
zemi a její vliv se omezoval téměř výlučně na sféru náboženskou. A protože této sektě 
nepatřila přízeň ani pekingského dvora, ani domácích královských rodů, navázal Sönam 
Gjamccho (1543–1588), podle posloupnosti třetí nejvyšší představitel Gelugpy, přátelské 
styky s mongolským vládcem Altanem (1543–1583). Ten ho v roce 1578 pozval k sobě, učení 
Gelugpy prohlásil za oficiální náboženství svého lidu a jemu osobně poprvé udělil 
mongolsko-tibetský titul dalajlama. Tak byla v nové podobě obnovena stará tibetsko-
mongolská, duchovně-světská aliance, jak jsme ji mezi těmito dvěma zeměmi poznali již v 
polovině 13. století. Spolupráce „Žluté sekty“ s Mongoly se ještě více prohloubila, když se 
Sönam Gjamcchovým nástupcem v úřadu jejího nejvyššího představitele v Tibetu a veškerém 
lamaistickém světě (Sönam Gjamccho zemřel v Mongolsku roku 1588) stal Mongol, Altanův 
vnuk Jöntän Gjamccho, přijatý za čtvrtého dalajlamu (1589–1616). S nástupem 5. dalajlamy 
Ngawang Lozang Gjamccha (1617–1682), jenž bývá ve své vlasti s oblibou nazýván „Velkým 
pátým“ (Ngapa čhenpo), zahájila sekta „Žlutých miter“ rozhodný boj o získání veškeré 
duchovní i světské moci v celém Tibetu. Vojenskou pomoc jí k tomu poskytl Gušri-chan 
(1636–1656), vůdce západomongolského kmene Chošúdů, obývajících krajinu Amdo. Gušri-
chanova vojska obsadila v roce 1642 Střední i Zadní Tibet a svrhla Gelugpě nepřátelskou 
dynastii Cangpa, čímž byl zároveň likvidován duchovní primát sekty Karmapy. Dalajlama se 
po tomto krvavém převratu stal duchovní i světskou hlavou Tibetu. Gušri-chanovi byl za jeho 
pomoc udělen dědičný titul „tibetského krále“ (bökji-gjalpo) a jeho potomci se v této funkci 
udrželi až do roku 1717. Tak se v polovině 17. století znovu zformoval jednotný a nezávislý 
teokraticko-světský tibetský stát, který se udržel rovné tři čtvrti století (1642–1717), než 
podlehl soustředěnému náporu Džúngarů a posléze mandžuské říši Čching. Vzhledem k 
poměrné délce a složitosti historického vývoje Tibetu v období Čching, jakož i vzhledem k 
důležitosti jednotlivých historických faktů a událostí pro definitivní formování charakteru 
vzájemného poměru Tibetu a Číny je nezbytné si je rozdělit do kratších etap, z nichž každá je 
svým způsobem samostatnou kapitolou v politických dějinách novodobého Tibetu: 1. etapa 
(do roku 1717) – charakterizovaná pokusy nových vládců Číny o navázání kontaktů s novými 
vládci Tibetu. 2. etapa (1718–1750) – charakterizovaná dobyvačnými taženími čínských vojsk 
a zřízením stálé reprezentace dvora ve Lhase. 3. etapa (1751–1793) – charakterizovaná 
vytvořením systému mandžusko-čínské suverenity nad Tibetem a jeho postupnou přeměnou 
ve faktický protektorát Čínské říše. 4. etapa (1793–1890) – charakterizovaná relativní 
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stabilitou mandžusko-čínské suverenity nad Tibetem. 5. etapa (1890–1912) – 
charakterizovaná vystupňováním úsilí o udržení a upevnění mandžusko-čínské suverenity nad 
Tibetem. Novým prvkem v dosavadním politickém vývoji Tibetu a v jeho vztazích s Čínou 
byl zásah Anglie, první cizí mocnosti, která se začala hospodářsky a politicky o Tibet zajímat. 
Přesahovalo by však rámec tohoto výkladu, kdybychom se měli podrobněji věnovat otázkám 
postavení Tibetu v mezinárodní politice na konci 19. a začátku 20. století, sporům, které o 
tento strategicky významný region Asie vedly Čína, Velká Británie a carské Rusko, 
vojenským zásahům ze strany Velké Británie, četným jednáním a dohodám o Tibetu z tohoto 
období atd. Konstatujme jen, že události okolo britského ozbrojeného vpádu do Tibetu v 
letech 1903–1904, před kterým hledal 13. dalajlama útočiště v Mongolsku a v Číně, a anglo-
tibetská, tzv. Lhaská dohoda ze 7. září 1904, hrozící nebezpečím vytržení Tibetu z organismu 
mandžuské říše, vyvolaly na straně Číny zvýšený zájem o vnitropolitický vývoj v Tibetu a 
zefektivnění její kontroly nad tamní situací. Třináctý dalajlama Thubtän Gjamccho (1876–
1933) byl v roce 1908 uvítán v Pekingu a byla přislíbena podpora některým jeho 
modernizačním snahám. Do Lhasy byl vyslán osvědčený administrátor Lien-jü (1906–1912), 
který se tam pokusil o celou řadu reforem, jež měly v očích Tibeťanů znovu pozvednout 
pokleslou prestiž mandžuského dvora. S oživením čínského zájmu o vlastní Tibet souvisela 
také zvýšená pozornost dvora, věnovaná v té době otázkám konsolidace poměrů ve 
východním Tibetu, s nímž Čína sousedila třemi svými provinciemi. Nejdříve byla v letech 
1905–1906 zreformována a posílena čínská moc v s’-čchuansko-tibetském pomezí a byl tu 
zřízen úřad „vysokého komisaře pro pohraniční záležitosti“ se sídlem v Bathangu. Druhou 
etapu – léta 1908–1911 – představovaly vojensko-administrativní akce na vlastním tibetském 
území západně od řeky Ťin-ša-ťiang až k městu Gjamda, ležícímu 200 km východně od 
Lhasy. Místní tibetské úřady zde byly rušeny a zaváděna čínská správa, obdobná jako v 
ostatním vnitrozemí. V této době byl také předložen návrh na přeměnu takto získaného území 
na čínskou provinci s názvem Si-kchang. To vše vytvářelo příznivé podmínky pro vstup 
čínských vojsk do Tibetu v únoru 1910 a k zavedení čínské vojenské kontroly v zemi. 
Dalajlama, prchající před blížícím se čínským vojskem, vyhledal politický azyl v Britské 
Indii, což poskytlo Pekingu záminku k jeho sesazení (25. února 1910). Lhaská vláda, oslabená 
odchodem dalajlamovým a doplněná pročínskými elementy z okolí pančhenlamova, se stala 
pouze poslušným nástrojem v rukou ambana Lien-jüho a velitele čínského expedičního sboru 
Čung Jinga. Další vývoj událostí přervala Sinchajská revoluce v Číně v roce 1911, která 
učinila na jedné straně rázný škrt přes všechny plány, jež mandžuská císařská vláda s Tibetem 
měla a jež nepochybně ve svých důsledcích měly vést k vytvoření regulérní čínské provincie z 
Tibetu, na druhé straně však také nastolila otázku, co bude dál s dosavadním systémem 
ústřední správy Tibetu v nových podmínkách republikánské Číny. Bezprostřední vývoj v 
čínsko-tibetských vztazích po roce 1911 svědčí o tom, že nový režim v Číně byl připraven 
převzít v Tibetu všechna práva a výsady, které tam starý režim zanechal. Aby republikánská 
vláda Číny předešla rozpadu mnohonárodnostního státního území Číny zděděného po 
Mandžuích a zabránila ztrátě svých „okrajových území“, mezi nimi i Tibetu, vydala v té době 
celou řadu prohlášení o sounáležitosti „pěti ras“, tj. národů, totiž Chanů, Mandžuů, Mongolů, 
Chuejů („Mohamedánů“) a Tibeťanů, tvořících dohromady jednotný „stát všeho lidu Číny“ – 
Čínskou republiku. Zároveň byli jejich představitelé přizváni k práci v čínském parlamentu. V 
tomto směru narazily snahy čínské vlády po začlenění Tibetu záhy na některé překážky jak 
vnitropolitického, tak mezinárodněpolitického charakteru. Především to byly ozbrojené 
srážky mezi dezorganizovanou čínskou posádkou ve Lhase a Tibeťany, datující se od 
poloviny března 1912. Když čínským vojákům hrozilo již nebezpečí totální likvidace v 
tibetském obklíčení, bylo – díky zprostředkovatelskému úsilí nepálského obchodního agenta 
ve Lhase – dosaženo dohody o příměří (12. 8. 1912). Podle ní měli Číňané složit zbraně a 
stáhnout se z Tibetu. Poslední kontingenty čínských vojsk a zbytky ambanské administrativy 
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skutečně opustily Tibet v lednu roku 1913. Tím také formálně skončila činnost staleté 
instituce ambanů (vysokých císařských úředníků v Tibetu v letech 1728–1912; zpravidla 
bývali dva – hlavní a pomocný – a střídali se v tříletých intervalech; tuto funkci císařského 
dohledu a kontroly nad Tibetem zastávali téměř výlučně pouze Mandžuové nebo Mongolové) 
a republikánská Čína od této doby neměla v Tibetu žádného svého oficiálního představitele, 
který by svým postavením a funkcí navazoval na předchozí ambany. Ve vypjaté atmosféře 
těch dnů vydal dalajlama „deklaraci nezávislosti“ (1. 3. 1913), v jejímž duchu později také 
směroval veškerou vnitřní a zahraniční činnost své vlády. Prvním konkrétním projevem de 
facto nezávislosti Tibetu v té době bylo sjednání tibetsko-mongolské dohody z 11. ledna 
1913, v níž obě strany prohlašovaly, že se „vymanily z područí mandžuské dynastie, oddělily 
od Číny a staly nezávislými státy“. Tato dohoda, i když o její existenci panují některé 
pochybnosti, představuje první smluvní dokument, který mezi sebou uzavřely dvě části jedné 
Číny, bez konzultace s ústřední vládou a bez její účasti. Své nejvýraznější podoby faktická 
nezávislost Tibetu nabyla účastí tibetské delegace na jednáních trojstranné britsko-čínsko-
tibetské, tzv. Simelské konference v letech 1913–1914. Konference měla zjednat jasno v 
otázce politicko-právního statusu Tibetu a v otázkách jeho územně-administrativního 
vymezení. Tibetské delegaci, v průběhu konferenčního jednání neustále se dožadující 
mezinárodního potvrzení faktické nezávislosti Tibetu, byl nakonec předložen britský 
kompromisní návrh přiznávající Číně suverenitu nad celým Tibetem a tzv. Vnějšímu (tj. 
vlastnímu) Tibetu poskytující pouze status autonomie. V této podobě ovšem výsledky 
konference neuspokojily ani tibetskou, ani čínskou stranu, která se dokonce od dohody zcela 
distancovala. Vývoj v čínsko-tibetských vztazích po neúspěšné Simelské konferenci se ubíral 
cestou faktické nezávislosti Tibetu na straně jedné a neschopnosti Číny prosadit v této zemi 
jakékoli vlastní zájmy na straně druhé. Pokračující boje v s’-čchuansko-tibetském pohraničí 
skončily v roce 1918 příměřím, které vyneslo Tibetu další územní zisky. V důsledku 
vnitropolitické situace v Číně ve 20. letech 20. století se vývoj v čínsko-tibetských vztazích 
vyznačoval dalším odpoutáváním se Tibetu od Číny a upevňováním jeho nezávislosti. V téže 
době došlo také k značnému posílení britského vlivu v této zemi. Oživení čínského zájmu o 
Tibet nastalo až s příchodem Kuomintangu k moci v roce 1927. Při ústřední vládě v Nankingu 
byla ustavena „Komise pro mongolské a tibetské záležitosti“; v květnu 1930 byl Tibet, stejně 
jako Mongolsko, vyhlášen organickou součástí Čínské republiky; v roce 1934 byla do Lhasy 
vypravena mise generála Chuang Mu-sunga – formálně k vyjádření soustrasti Čankajškovy 
vlády nad úmrtím 13. dalajlamy (17. 12. 1933), ve skutečnosti však proto, aby se pokusila 
přimět Tibet přistoupit na čínskou svrchovanost; v roce 1934 došlo ve Lhase k zřízení stálé 
čínské agentury s posláním dohlížet nad dodržováním příměří v čínsko-tibetském pohraničí. 
Tato zvýšená aktivita čínského ústředí nepochybně souvisela se změnami ve vnitropolitickém 
životě Tibetu, z něhož odešel probritsky orientovaný 13. dalajlama a k moci se dostal regent 
Radeng-rinpočhe (1934–1941), nakloněný spolupráci s nankingskou vládou. Tato jeho 
orientace neměla však dlouhého trvání a ani na straně Tibetu se nesetkávala všude s 
očekávanou odezvou. Tibetská strana také nepovažovala zřízení čínského úřadu ve Lhase za 
uznání suverenity Číny nad Tibetem a chápala je jako běžnou formu diplomatického styku 
mezi státy. Ostatně obdobný styčný úřad si ve Lhase otevřela v roce 1936 také Velká Británie. 
Za další projevy sui generis nezávislé působnosti lhaské vlády možno považovat: neutrální 
postoj Tibetu v čínsko-japonské válce, projevující se zákazem transportu spojeneckých 
vojenských dodávek z Barmy do Číny přes jeho území; zřízení samostatného úřadu pro 
zahraniční záležitosti při tibetské vládě (1943); likvidaci protivládního spiknutí osnovaného 
pročínskými elementy z okolí bývalého regenta Radeng-rinpočheho (1947); účast tibetských 
zástupců pod samostatnou vlajkou Tibetu na mezinárodní konferenci o vztazích mezi 
asijskými národy, konané v Dillí (1947); vyslání tibetské obchodní delegace v čele s 
ministrem financí W. D. Žagabpou (Shakabpa) k návštěvě Indie, Číny, Francie, Itálie, Velké 
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Británie a USA (1947–1949) s cílem prozkoumání možností přímých obchodních styků mezi 
těmito zeměmi a Tibetem (za povšimnutí stojí, že členové delegace cestovali s pasy 
vystavenými tibetskými úřady, jež vlády navštívených zemí uznaly za platné). Jiné 
skutečnosti charakterizující nezávislý status Tibetu jsou například udržování a výcvik 
vlastního vojska, ražení a vydávání vlastních mincí a papírových peněz, poštovní a telegrafní 
systém, vydávání poštovních známek atd. Uvedená fakta ukazují dostatečně jasně, že 
postavení Tibetu v podmínkách Čínské republiky lze plným právem charakterizovat jako stav 
faktické nezávislosti na Číně, kterému se ale bohužel nedostalo žádného mezinárodního 
uznání. Tibet v uvedeném období zřejmě přecenil význam relativní izolovanosti a 
nepřístupnosti svého území a nevyvinul dostatečné úsilí, politické ani diplomatické, aby 
takového uznání dosáhl. S blížícím se vítězstvím lidové revoluce v Číně, představujícím 
reálné ohrožení politických a společenských výsad vládnoucích kruhů Tibetu, se tibetská 
vláda regenta Tagdag-rinpočheho (1941–1950) rozhodla přerušit veškeré styky s ústředím a 
vypovědět čínskou misi ze Lhasy (8. 7. 1949). Poté co byla v Pekingu založena Čínská lidová 
republika (ČLR), vyhlásil Tagdag-rinpočhe formálně nezávislost Tibetu (4. 11. 1949) a 
domáhal se jejího mezinárodního uznání vysláním zvláštních „misí dobré vůle“ do USA, 
Velké Británie, Indie a Nepálu. S tímto postupem vyslovila vláda ČLR, činící si od samého 
začátku nárok na Tibet, krajní nelibost a místní tibetské vládě navrhla vyslat svého zástupce 
do Pekingu k rozhovorům o mírovém urovnání otázky Tibetu. Vzhledem k tomu, že oddíly 
Čínské lidově osvobozenecké armády tou dobou začaly již vstupovat do míst nacházejících se 
pod jurisdikcí lhaské vlády a tibetské vojsko jim nebylo s to klást odpor, nezbylo vládě než na 
rozhovory s Čínou přistoupit. Nicméně i tak dělala vše pro to, aby tyto rozhovory co nejvíc 
oddálila. Za této situace se vláda ČLR rozhodla řešit celou otázku silou: v říjnu 1950 přešla 
čínská armáda na jihozápadní frontě do útoku, 19. října padlo do jejích rukou administrativní 
středisko východního Tibetu Čhamdo a jeho tibetský guvernér, ministr tibetské vlády Ngaphö 
Ngawang Džigme, byl vzat do zajetí. Současně s čínskými vojsky postupujícími proti Tibetu 
od východu se zapojily do akcí také armádní jednotky dislokované v Sin-ťiangu. Tibetská 
vláda se i v této situaci ještě jednou pokusila o konsolidaci protičínských sil v zemi. Dne 17. 
listopadu 1950, dva roky před termínem, byl do svého úřadu uveden 14. dalajlama Tändzin 
Gjamccho (narozen 6. července 1935), jehož duchovní autorita měla v této kritické chvíli 
sjednotit všechny Tibeťany. Tibetské úřady se také obrátily na Indii s žádostí o pomoc (28. 
10. 1950) a o předložení otázky „čínské agrese“ v  OSN a zároveň poslaly do sídla této 
mezinárodní organizace telegram se stížností na postup čínské vlády (11. 11. 1950). Získání 
pomoci zvenčí, především z Indie, měl nakonec sloužit i dalajlamův útěk ze Lhasy do Jatungu 
na indicko-tibetské hranici v prosinci 1950. Když však nic z toho nebylo korunováno 
úspěchem, byla vláda 14. dalajlamy, ocitnuvší se v té chvíli v úplné diplomatické izolaci a 
tváří v tvář pevnému rozhodnutí vlády ČLR řešit konflikt v případě nezbytnosti silou, nucena 
přistoupit na rozhovory s Čínou a vyslat k tomu účelu svou delegaci do Pekingu. Výsledkem 
těchto rozhovorů, jež za tibetskou stranu vedl Číňany zadržený ministr tibetské vlády Ngaphö 
Ngawang Džigme a za čínskou stranu její zplnomocněnec Li Wej-chan, vedoucí činitel 
vládního výboru pro menšinové národnosti, byla tzv. Sedmnáctibodová dohoda mezi ústřední 
lidovou vládou Číny a místní vládou Tibetu o podmínkách mírového osvobození Tibetu z 23. 
května 1951. Touto dohodou byl Tibet prohlášen organickou, „neoddělitelnou částí“ ČLR a 
přiznáno mu toliko právo na autonomii v rámci státního území Čínské lidové republiky a pod 
jednotným vedením ústřední čínské vlády. V dějinách Tibetu a jeho vztahů k Číně byla 
zahájena nová etapa, charakterizovaná všestranným uplatňováním čínské svrchovanosti, de 
facto i de iure, nad celým Tibetem. Ani následující etapa ve vývoji čínsko-tibetského soužití, 
od vnuceného „mírového osvobození“ do současnosti, Sedmnáctibodovou dohodou zdánlivě 
jednou provždy „uspokojivě“ vyřešeného, nebyla zcela bez problémů. Zmiňme jen její 
nejzákladnější historické mezníky. V roce 1954 se dalajlama a pančhenlama zúčastnili 
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v Pekingu zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (tj. parlamentu) ČLR a oba 
byli zvoleni do jeho nejvyšších orgánů. V dubnu 1956 byl ve Lhase ustaven Přípravný výbor 
Tibetské autonomní oblasti s dalajlamou jako předsedou a pančhenlamou jako 
místopředsedou. Současně byla vyhlášena řada reforem. V tomto roce byly rovněž dány do 
provozu dvě silnice spojující čínské vnitrozemí se Lhasou. Oba nejvyšší tibetští představitelé 
navštívili na přelomu let 1956–1957 Indii u příležitosti 2500. výročí Buddhova narození. Byli 
přijati též indickým ministerským předsedou Džaváharlálem Néhrúem. Dalajlama, již v té 
době nespokojený s vývojem v Tibetu pod čínskou správou, projevil úmysl nevrátit se více do 
Číny. Néhrú a Čou En-laj mu to tehdy stačili ještě rozmluvit. V následujícím roce 1957 
proskočily první alarmující zprávy o protičínských nepokojích v různých částech Tibetu, 
vyvolaných necitlivým, zpravidla direktivním uplatňováním čínských reformních opatření 
(pozemková reforma, tzv. demokratické reformy atd.). Proto bylo v ústředí přijato rozhodnutí 
o šestiletém moratoriu na provádění sociálních reforem, pro které v Tibetu evidentně ještě 
nedozrály podmínky. Napětí v čínsko-tibetských vztazích, na němž měly svůj podíl i samy 
čínské úřady v Tibetu, však neustávalo a v březnu 1959 vyústilo v ozbrojené protičínské 
povstání ve Lhase, v jehož pozadí stáli především světští feudálové a představitelé nejvyšší 
církevní hierarchie. Mladý, teprve třiadvacetiletý dalajlama na nátlak svých rádců uprchl do 
Indie, kde požádal o politický azyl. Spolu s ním se tam tehdy uchýlilo na 80 000 tibetských 
uprchlíků. Čína povstání ve Lhase záhy potlačila, místní tibetskou vládu rozpustila a její 
pravomoce předala Přípravnému výboru Tibetské autonomní oblasti v čele s pančhenlamou. 
Březnové události roku 1959 změnily nadlouho a zásadním způsobem situaci v zemi: 
urychleně se přikročilo k provádění reforem na čínský způsob; dalajlama v exilu byl 
prohlášen za „zrádce“ a zbaven svých funkcí; v září 1965 byla poté oficiálně vyhlášena 
Tibetská autonomní oblast ČLR a jejím prvním předsedou byl jmenován Ngaphö Ngawang 
Džigme – ten, který v roce 1951 podepisoval v Pekingu dohodu o připojení Tibetu k Číně. 
Zhoubné důsledky čínské „kulturní revoluce“ v letech 1966–1976 našly svůj odraz i v Tibetu, 
kde byly způsobeny značné škody zejména na kulturním majetku – byly bořeny kláštery, 
páleny knihy, plundrovány památky. Teprve rok 1978 přinesl zásadní zlom. V souvislosti 
s vnitropolitickými změnami ve vlastní Číně, iniciovanými Teng Siao-pchingem, začala být i 
vůči Tibetu prováděna liberálnější, osvícenější politika: zvýšenou měrou bylo pečováno o 
jeho hospodářský a kulturní rozvoj; byl uvolněn pohyb obyvatelstva; zemi bylo umožněno 
postupně dohánět zpoždění. Od té doby je rovněž patrný růst obecné vzdělanosti, zlepšuje se 
sociální a zdravotní péče, jsou zakládány nové školy, otevírány knihovny a vědecké instituce, 
vydávány knihy a časopisy. Od 80. let jsou postupně také navazovány kontakty s tibetskou 
emigrací a oboustranně sondovány možnosti eventuálního dalajlamova návratu do Tibetu. 
Země se rovněž začíná otvírat zahraničnímu turistickému ruchu (mezi roky 1981 a 1987 
vzrostl počet návštěvníků Tibetu z 1 500 na 43 000 osob ročně). Pokusme se nyní odpovědět 
na aktuální otázku: komu patří Tibet? – Nepochybně tibetskému lidu. A kam patří? – Nejspíš 
a jedině tam, kde se už po víc než tisíc let nachází, tj. do nitra Asie, do míst, kde se rozkládá 
jeho obrovská, nádherná, milovaná a v básních opěvovaná Tibetská náhorní plošina. A jak je 
tomu s ČLR ve vztahu k Tibetu? – Pro ni Tibet vždy byl, je a bude její „neoddělitelnou 
součástí“, jak to jednou provždy vyřešila klauzule čínské ústavy – čtvrté z roku 1982, ale i 
všech předchozích –, jež stanoví, že „všechna místa s národnostní autonomií jsou 
,neoddělitelnými částmi ČLR‘“. Že je v těchto stanoviscích rozpor? Je, ale ten si musí vyřešit 
sami Číňané a Tibeťané, spolu a mezi sebou. My, pozorovatelé zvnějška, se budeme ještě 
dlouho přít o to, od kdy, a tedy jak dlouho již Tibet touto „součástí Číny“ je a jak dlouho jí 
zůstane. Náš hlas v tomto sporu však může být toliko hlasem poradním, konečné řešení této 
spletité otázky si budou muset nalézt sami odvěcí sousedé, Číňané a Tibeťané, v mnohém sice 
tolik odlišní, ale stejně tak v mnohém velice si blízcí a podobní, a to pouze politickým 
jednáním, a nikoli ozbrojenou silou. Naším jediným přáním je, aby obě strany brzy našly pro 
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ně přijatelný modus vivendi, přidržujíce se zásady „hledat pravdu ve faktech“. A pravda, jak 
hlásá stará moudrost, je obvykle někde uprostřed, protože nic v životě není jenom bílé a 
jenom černé, nýbrž i bílé i černé, s jakousi, jak praví dalajlama, přechodnou „šedou zónou“ 
ležící mezi nimi. 
tolerance (z latiny: tolerantia, „snášení, snášenlivost, trpělivost“), 1. Respektování cizího 
přesvědčení, cizích názorů, snášenlivost, trpělivost; schopnost i ochota snášet nepříjemné 
věci. V novověku zejména ochota žít společně s menšinami jiné kultury, náboženství, jazyka 
apod. Tolerance má jinou povahu u příslušníků menšin a jinou u příslušníků většiny: menšiny 
jsou z povahy věci tolerantnější, důležitá je však tolerance u většiny. Po ztroskotání 
absolutistických pokusů o vytvoření homogenní společnosti (v Anglii a v Nizozemí už v 17. 
století) nadále už podmínka existence občanské společnosti (John  Locke). Ve Francii ji 
zavedla revoluce v roce 1789, v rakouské monarchii osvícenský panovník Josef II. (toleranční 
patent z 13. 10. 1781), nejprve jen pro úzký okruh povolených náboženství. Současné 
problémy  multikulturálních společností dokazují, že pro trvalé soužití pouhá snášenlivost 
nestačí: odlišných skupin je třeba se naučit vážit. Opakem je  intolerance. 
totalismus (totalitarismus), typ diktátorsky řízeného státu (například nacistický režim 
v Německu nebo komunistický režim v Sovětském svazu) prosazující totální (zpravidla 
násilné, zřídkakdy nenásilné) ovládnutí všech oblastí společenského života prostřednictvím 
byrokratického a policejního aparátu a soustavné indoktrinace prostřednictvím hromadných 
sdělovacích prostředků, vedoucí k deformování  individua až k jeho úplnému podrobení, 
popřípadě umlčení. 
totemismus (z angličtiny: totemism, „totemismus“), jedna z raných forem náboženství 
založená na představě, podle níž určitá skupina lidí souvisí s určitým společným předkem ( 
totemem). 
tradice (z latiny: trādere, „předávat, podávat, doručovat, odevzdávat“), termín mající v praxi 
obvykle dva významy: 1. Jakékoli zprávy o historických faktech, speciálně určené pro 
uchování a předání znalostí o těchto faktech – kroniky, memoáry, vyprávění atd. Tyto zprávy 
hovoří o faktech, popisují je, ale samy tyto fakty bezprostředně v jejich hmotnosti nefixují a 
nepřenášejí do současnosti. Fakta jsou předávána prostřednictvím vědomí. V tomto významu 
se podání staví do protikladu vůči pozůstatkům a je synonymem (historické) tradice. 2. 
Řetězec ústního předávání informace o historické minulosti od nejstarších dob k mladším – v 
ságách, eposech, epických útvarech, písních atd. V tomto významu se podání považuje za 
protiklad (historické) tradice jako ústní podání – písemné, literární. 
tradicionalismus, 1. Záměrné a cílevědomé lpění na tradici, snaha o její pěstování a 
zachování, vyplývající z přesvědčení o významu tradic pro lidskou společnost. 2. Moderní 
umělecký směr navazující na tradici. 
Trust pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě (anglicky: Trust for Civil 
Society in Central & Eastern Europe, zkratka: CEE Trust), program podporující obnovu  
občanské společnosti v postkomunistických zemích. Byl založen v roce 2001 šesti velkými 
soukromými americkými nadacemi: Atlantic Philanthropies, Charles Stewart Mott 
Foundation,  Ford Foundation,  German Marshall Fund of the United States, Open Society 
Institute a Rockefeller Brother Fund. V České republice probíhal v letech 2002–2005 a měl 
k dispozici 3,3 milionu dolarů; cílem bylo mimo jiné posílit a stabilizovat  občanský sektor, 
například tím že bude podpořena profesionalita organizací a jejich schopnost nacházet a 
udržovat různé zdroje financování. 
trvale udržitelné zemědělství, typ zemědělství charakteristický tím, že nepoškozuje  životní 
prostředí, přispívá k ochraně přírodních zdrojů, využívá místních obnovitelných zdrojů 
a vhodných a levných technologií, minimálně využívá vnějších zdrojů, a vykazuje vysoký 
stupeň místní soběstačnosti. Trvale udržitelné zemědělství, jež je předmětem akademického 
zájmu od 70. let 20. století, je jednou z odpovědí na socioekonomické problémy a problémy 
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životního prostředí vzniklé následky intenzivního zemědělství. Jeho významnost na 
mezinárodní úrovni je zásluhou především tzv. Brundtland Report – zprávy, jež byla 
publikována v roce 1986 Světovou komisí pro trvale udržitelný rozvoj a na základě níž došlo 
k popularizaci konceptu udržitelného rozvoje, v jehož rámci se uvádí toto zemědělské 
hledisko. 
trvale udržitelný rozvoj společnosti, rozvoj, který současným i budoucím generacím 
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 
rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Viz též  biodiverzita. 
třetí svět, termín označující skupinu zemí, které jsou charakteristické odlišnou ekonomickou 
situací (s ohledem na její potenciál a výsledky) ve srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi. 
Stejně tak se liší životními podmínkami svých obyvatel, kteří se většinou nacházejí pod 
prahem důstojné životní úrovně. 
twinning (z angličtiny: twinning, „zdvojování“), partnerská spolupráce dvou subjektů 
spočívající zejména ve vzájemné výměně zkušeností a znalostí; představuje efektivní nástroj 
budování institucí, který má pomoci kandidátským zemím  Evropské unie při vytváření 
moderní a efektivní administrativy se strukturou, pracovníky a vedením schopným zavést  
acquis communautaire na úrovni  členských států Evropské unie. Twinning nabízí rámec pro 
spolupráci státní správy a poloveřejných organizací v kandidátských zemích s jejich partnery 
v členských státech na projektech, jejichž cílem je převzetí, podpora a zavedení určité části 
acquis communautaire. 
 
U 
úděl, 1. Omezující a nedobrovolně přijímaná stránka života, osud. 2. Část země, propůjčená 
(přidělená) ústřední autoritou státu (králem, císařem) do užívání jiné osobě („údělný vládce“, 
„údělný kníže“), která byla vůči ústřední moci povinována plněním různých vazalských 
povinností. Tato forma správy země byla charakteristická zejména v době vznikání prvních 
státních útvarů. 
únava z pomoci, jev, k němuž dochází v řadě dárcovských zemí od konce 80. let 20. století. 
Pokles podílu vydávané Oficiální rozvojové pomoci na hrubý národní produkt (HNP) má 
několik příčin: především rozvojové země přestaly mít strategickou důležitost pro dříve 
znepřátelené bloky; nejchudší země neposkytují v nejbližší době vyhlídky na export 
a ekonomické zisky; většina dárců se navíc potýká s nezaměstnaností a dalšími vnitřními 
makroekonomickými problémy, a tedy s nutností zpřísněné rozpočtové disciplíny. Únava 
z pomoci je charakteristická především pro tradičně velké dárce, naopak u některých menších 
dárců dochází i v průběhu 90. let 20. století k nárůstu poskytované pomoci. 
UNESCO (anglicky: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu), vzdělávací, vědecká a kulturní instituce  
Organizace spojených národů (OSN) založená v roce 1946. Jejím cílem není pouze stavět 
školy ve zničených zemích, ale celkově podporovat vzdělání, společenské a přírodní vědy, 
kulturu a komunikaci, a tím „budovat mír v lidských myslích“. UNESCO pomáhá na různých 
polích 190 členským státům a šesti přidruženým členům rozvíjet jejich lidské a institucionální 
kapacity a posiluje mezinárodní komunikaci a spolupráci. Vytváří podmínky pro dialog 
založený na respektu, společných hodnotách a důstojnosti každé  kultury. Kontakt: 
www.unesco-ic.cz. 
UNICEF, Dětský fond  Organizace spojených národů (OSN), největší světová organizace, 
která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou 
jejich všestranného rozvoje; založen v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond 
neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc 
dětem, postiženým druhou světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, již pod názvem 
United Nations Children’s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, 
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specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa – obětem válek, 
katastrof, extrémní chudoby, všem forem násilí apod. Spolupracuje se svými partnery v OSN 
a dalšími humanitárními organizacemi. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována. Kontakt: 
www.unicef.org. 
uprchlík, státní příslušník třetí země, jemuž bylo přiznáno právní postavení uprchlíka ve 
smyslu Ženevské úmluvy, a který je oprávněn pobývat na území členského státu. V České 
republice je osoba, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, označována jako  azylant. 
Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), orgán  Organizace spojených 
národů (OSN) ustanovený v roce 1998 s cílem mobilizovat a koordinovat Kolektivní úsilí 
mezinárodního společenství a obzvláště pak jednotlivých agentur OSN v době humanitárních 
krizí vyvolaných přírodními katastrofami nebo člověkem. 
Úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR), odborná agentura  Organizace 
spojených národů, jež byla zřízená v roce 1951 v Ženevě s cílem poskytnout mezinárodní 
ochranu a pomoc uprchlíkům ve světě, a s cílem pomáhat vládám a soukromým organizacím 
při hledání trvalého řešení pro uprchlíky prostřednictvím jejich dobrovolného návratu do 
vlasti nebo při jejich integraci do společnosti v zemi  azylu nebo usazení se v třetí zemi. 
Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, univerzitní vědecko-
pedagogické pracoviště biologicko-socio-kulturní antropologie, založené v roce 1993 Janem 
Benešem, Jaroslavem Malinou a Vladimírem Novotným jako Katedra antropologie (Ústav 
antropologie od 1. 1. 2006) a navazující na Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně v jeho původním celostním zaměření studia a výzkumu 
v interdisciplinárním sepětí antropologie biologické a socio-kulturní. V letech 1949 až 1989 
bylo zredukováno z ideologických důvodů (zejména poznatky socio-kulturní antropologie 
narušovaly základní axiomy historického materialismu) na pouhou antropologii 
fyzickou/biologickou. Ústav nabízí studium antropologie v tříletém bakalářském studijním 
programu Biologie člověka, v dvouletém magisterském studijním programu Biologie člověka 
se specializacemi Fyzická antropologie a Socio-kulturní antropologie a v tříletém doktorském 
studijním programu Biologie, obor antropologie. Výuku zajišťují interní pedagogové katedry 
– Marie Dohnalová, Eva Drozdová, Miroslav Králík, Jaroslav Malina, Miroslava Přidalová, 
Jiří A. Svoboda, Vladimír Šedivý, Josef Unger i přizvaní odborníci z jiných pracovišť z České 
republiky a ze zahraničí. Externí vědecko-pedagogičtí pracovníci přednášejí zejména v rámci 
Antropologického semináře Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity. Od roku 2000 ústav každoročně uskutečňuje pro studenty Školní antropologicko-
archeologický výzkum pravěkého a slovanského pohřebiště v Divákách u Hustopečí, kde se 
realizuje celá vědecko-výzkumná procedura (vedoucí Josef Unger). Obdobná terénní praxe 
probíhá i při výzkumu jiných lokalit – Lelekovice (Josef Unger), Kunín (Vladimír Novotný), 
Mikulov (Eva Drozdová) aj. V roce 2000 byla založena edice  Panoráma biologické 
a sociokulturní antropologie, v níž jsou pod editorstvím Jaroslava Maliny a ve spolupráci 
s významnými odborníky vydávány modulové učební texty mapující současný stav 
antropologického poznání; dosud bylo publikováno třicet svazků. Trvale se rozvíjí mobilita 
pro studenty na zahraničních univerzitách (Bratislava, Coimbra, Florencie, Göttingen, 
Madrid, Nitra, Poznaň, Wrocław aj.); studium v zahraničí dosud absolvovalo více než 60 
posluchačů. V letech 1992–2004 absolvovalo obor antropologie v bakalářském studijním 
programu 72 absolventů, v magisterském studijním programu 59 absolventů, v doktorském 
studijním programu 11 absolventů. Ve školním roce 2003/2004 studovalo na katedře 
v bakalářském stupni 58 studentů, v magisterském stupni 19 studentů, v doktorském stupni 17 
studentů. Ústav je oprávněn konat v oboru antropologie rigorózní řízení – titul RNDr. získalo 
15 absolventů, habilitační řízení – jmenováno 11 docentů antropologie a profesorská řízení – 
jmenováno 8 profesorů antropologie. Vědecko-výzkumné zaměření vymezují zejména tyto 
danosti: bohatství a proslulost moravských paleoantropologických a archeologických 
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pramenů a potřeba jejich zpracování či přehodnocení, tradiční zájem brněnské antropologie 
o zkoumání lidských skupin s přesahem do oblasti společenské a kulturní, tuzemská 
a mezinárodní spolupráce a soustavné zajišťování rozvoje teorie i praxe celostní (biologicko-
socio-kulturní) antropologie na aktuální mezinárodní úrovni pro potřeby výuky i výzkumu. 
Zvláštní pozornost je věnována adaptabilitě a variabilitě lidských struktur biologických 
(fyzických), behaviorálních (zejména komunikace) a socio-kulturních v celém kontinuu. 
Celostně je rozpracovávána problematika antropologie sexuality a pohřebních ritů a rituálů. 
Rovněž je rozvíjena tvorba, ověřování a zavádění nových metodických postupů nezbytných 
při identifikaci kosterních a jiných pozůstatků. Zvláštní důraz je kladen na hledání nových 
metodologických postupů. Uvedená témata byla a jsou řešena i v rámci projektů Grantové 
agentury České republiky a Fondu rozvoje vysokých škol, interních grantů Masarykovy 
univerzity v Brně i grantů nadací. Dosažené výsledky publikovali členové ústavu od roku 
1989/1990 v několika stovkách studií a statí v českých i zahraničních odborných časopisech 
a ve více než třech desítkách vědeckých a vědecko-naučných knižních monografií. Uznání 
a ocenění naší i mezinárodní vědecké obce získali členové ústavu zejména za výsledky 
dosažené na poli evoluce lidského druhu (Jan Beneš), forenzní antropologie (Vladimír 
Novotný), paleodermatoglyfiky (Miroslav Králík, Vladimír Novotný), antropologie 
pohřebního ritu (Josef Unger), antropologie sexuality (Jaroslav Malina), filozofie 
a metodologie vědy (Jaroslav Malina); další ocenění: Jan Beneš – Cena Josefa Hlávky za rok 
1995 udělená společně Nadací Český literární fond a Nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových“, Cena Nadace Universitas Masarykiana pro rok 1995; Eva Drozdová – ocenění 
„Zlatá Schola Nova 2004“ jako členka autorského kolektivu učebnice zeměpisu pro 8. ročník 
základních škol Společenské složky krajiny a Politická mapa světa (tištěná i elektronická 
verze); Jaroslav Malina – dvakrát Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající tvůrčí čin 
(1995, 1997), Cena města Brna (1997), 3. cena a Čestné uznání na 18. knižním veletrhu Libri 
v Olomouci za knihy Vladimír Preclík a Vincenc Makovský (2003) aj.; Vladimír Novotný – 
Pamětní medaile k 10. výročí činnosti International Association for Craniofacial Identification 
(2003). Od počátku své novodobé existence nabízí ústav vzdělávací programy též pro 
posluchače Masarykovy univerzity, jiných vysokých škol i pro širokou veřejnost, stmelované 
ústředním tématem „Pluralita světů a jednota vědění“, jimiž přesahuje z vědeckého světa do 
světa přirozeně lidského a jimiž překračuje nejen své hranice, ale též hranice Přírodovědecké 
fakulty a nezřídka i Masarykovy univerzity a jimiž přispívá k obnově ideje univerzity jako 
šiřitele vzdělanosti a kultury v širším smyslu. K těmto programům patří  humanologie, 
disciplína, která se zabývá „polidšťováním člověka“ a kterou katedra v letech 1992 až 1995 
rozvíjela v rámci projektu Scientia – Ars – Humanitas a jejíž součástí je i „pf“ Galerie 
v koridorech děkanství Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici 
v Brně. V tomto smyslu navázal na humanologii v novém sídle ústavu v areálu na Vinařské 
ulici Antropologický seminář Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Galerie 
na chodbě Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde jsou 
zejména prezentována umělecká díla vytvářená českými malíři a sochaři pro rozsáhlý 
vědecko-umělecký projekt Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků 
do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů 
a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. Struktura a profil Ústavu antropologie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity: vedoucí ústavu: prof. PhDr. Jaroslav Malina, 
DrSc.; statutární zástupce vedoucího ústavu: RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.; profesoři: PhDr. 
Jaroslav Malina, DrSc., PhDr. Josef Unger, CSc.; docenti: RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.; 
odborný asistent: RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.; vědecko-pedagogičtí pracovníci: Ing. Marie 
Dohnalová, CSc., doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D., prof. PhDr. Jiří A. Svoboda, DrSc., 
RNDr. Vladimír Šedivý, CSc.; sekretářka: Dana Zelenáková. Kontakt: Ústav antropologie 
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Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Vinařská 5, 603 00 Brno, 
www.sci.muni.cz/anthrop/index.htm. 
Ústava České republiky, právní předpis nejvyšší právní síly, rigidní česká ústava přijatá 16. 
12. 1992 Českou národní radou s účinností od 1. 1. 1993. Zákonodárnou moc má 
dvoukomorový Parlament, výkonnou moc prezident a vláda. Zakotvila soustavu soudů 
a Ústavní soud, základní ustanovení o územních správních celcích, o Nejvyšším kontrolním 
úřadě aj. Listinu základních práv a svobod prohlásila za součást ústavního pořádku. 
utilitarismus (z latiny: ūtilis, „užitečný, upotřebitelný, vhodný, potřebný“), přesvědčení, že 
lidské jednání se ospravedlňuje užitečností a prospěšností (Jeremy  Bentham, John Stuart  
Mill). Navazuje na Epikura,  osvícenství a historický materialismus. Jako teorie společnosti 
pokládá za cíl správné vlády dosažení co největšího užitku (štěstí) pro co nejvíce lidí. 
 
V 
válečný zločin, vážné porušení Mezinárodního humanitárního práva, tj. dohod, norem 
a aplikovatelného využití s ohledem na ozbrojené mezinárodní nebo vnitřní konflikty, které 
zahrnují mezinárodní soudní zodpovědnost. 
veřejná kampaň, záměrné působení na společnost s cílem upozornit na konkrétní problém 
apod. 
veřejná odpovědnost, zodpovědnost organizace za zpřístupnění a dostupnost všeobecně 
veřejných informací o svém účelu a politice, aktivitách a financích. 
veřejná prospěšnost, v českém právním řádu není definována, proto bývá zaměňována s 
obecnou prospěšností. Rozumí se jí aktivita, z níž mají užitek a prospěch občané dané 
komunity nebo regionu či státu, činnost, která je v souladu s veřejným zájmem, přičemž 
hledisko výnosnosti je druhořadé.  Obecně prospěšné cíle jsou definovány v zákonu 
o nadacích a nadačních fondech jako rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo 
jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, a 
rozvoj vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu. Obecně prospěšné cíle jsou rovněž uvedeny 
v zákonech o dani z příjmů a o dobrovolnické službě. 
veřejná sféra, označení sféry, která je v moderní společnosti prostorem pro veřejné diskuse 
(mezi státem, trhem a domácnostmi občanů). Prolíná se se sférou soukromou a politicko-
administrativní. Ve veřejném prostoru působí různé subjekty (dobrovolnické organizace,  
nadace, svépomocné skupiny apod.), je to prostor pro sdružování a vyjadřování názorů. 
veřejná věc, označení témat, která mohou být diskutována širší veřejností a nejsou určena jen 
pro okruh decizních orgánů, popřípadě specializovaných odborníků. 
veřejné mínění, souhrn názorů a postojů lidí. Vztah občanů k politickým i obecně 
společenským událostem a jevům, k činnosti různých institucí, organizací a skupin, 
k hospodářským a kulturním problémům apod. Nikoli pouhé mínění většiny, ale mínění, které 
je aktivně projeveno ve  veřejné sféře. Veřejné mínění nemůže zcela ignorovat žádná vláda. 
Politici, především ti, kteří zakládají svou popularitu na  populismu, věnují většinou značnou 
pozornost aktuálnímu veřejnému mínění, které nepochybně ovlivňuje politickou podporu, 
především ve volbách. Proto politické strany podporují výzkumy veřejného mínění. 
veřejné právo, právo, které je vedle  soukromého práva jedním ze dvou podsystémů práva 
kontinentálního. Jde o členění poprvé provedené římskými právníky v antice, kdy právo 
veřejné je tou oblastí práva, která vyjadřuje zájmy a potřeby státu a celého společenství, a kdy 
jím upravené právní vztahy státu a ostatních právních subjektů charakterizují nikoliv vztahy 
rovnosti. 
veřejné záležitosti, externí (vnější) agenda každé zájmové skupiny, označení pro soubor 
zájmů, které mají být chráněny a prosazovány prostřednictvím ovlivňování okolního 
prostředí. 
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veřejnost, větší část společnosti zainteresovaná na společenském dění v celku nebo na jeho 
konkrétních problémech, na výsledcích ekonomických a politických aktivit s obecnějším 
dopadem. Jedna ze základních forem moderní  občanské společnosti, vytváří se v procesu 
modernizace. Má mimopolitický statut a je uznána jako základna pro legitimizaci politické 
moci a demokratického státu, kterému poskytuje ospravedlnění a důvěryhodnost. Moderní 
veřejnost je kromě toho novým sekularizovaným a metatopickým prostorem. Mimo sféru 
politické moci zde dochází k vytváření mínění (veřejného), které je (1.) produktem reflexe, 
(2.) výsledkem diskuse a (3.) vyjadřuje aktivně zformovaný  konsenzus. 
veřejný, v dnešním slova smyslu to, co je ve společném zájmu, a to ne z nějaké vnější 
perspektivy, ale co je běžně rozpoznáváno jako společný zájem. Veřejné je to, co se týká 
nástrojů, institucí či způsobů, díky nimž se společnost stává jednotným tělesem. 
veřejný mýtus, vyprávění, příběh sdílený určitým společenstvím, ve kterém je předáván 
z generace na generaci a je považován za posvátný; obvykle jde o příběh vysvětlující původ 
světa, společnosti a významných kulturních jevů. 
veřejný ochránce práv (ombudsman), mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřen k 
řešení stížností jednotlivců na jednání veřejné správy; měl by přispívat k ochraně osob před 
jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je v rozporu s právem, 
pokud neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, a pokud jsou 
tyto úřady a instituce nečinné. Termín i institut ombudsmana je spjat se Švédskem, kde byl 
ustaven, aby dbal na správné chování úředníků (v roce 1809 se institut ombudsmana dostal do 
tamější ústavy). K rozšíření tohoto institutu došlo až ve druhé polovině 20. století, v současné 
době existuje téměř ve stu státech světa. 
veřejný sektor, státní sektor – stát, jako ten, kdo by se měl starat o věci veřejné, o blaho 
společnosti; zahrnuje oblasti spojené s chodem společnosti (doprava, bezpečnost, právo, 
soudnictví aj.) a oblasti týkající se rozvoje člověka (zdravotnictví, kultura aj.); příslušné 
instituce se dělí na organizační složky státu a  příspěvkové organizace; v současnosti probíhá 
reforma veřejné správy – změna kompetencí, standardizace veřejných služeb. 
veřejný zájem, 1. Zájem obecný – základní účel činnosti veřejné správy. Právně je vyjádřen 
v působnosti a pravomoci všech vykonavatelů veřejné správy, tj. výčtem konkrétních věcných 
úkolů uskutečňovaných v určitém prostoru (území) a prostředků, které toto uskutečňování 
umožňují. 2. Pojem používaný v občanskoprávních předpisech zpravidla na místech, kde je 
třeba sladit konkrétní oprávnění dané osobě a obecný zájem širšího celku, který by absolutní 
výkon oprávnění mohl poškodit. 
vláda, 1.  Legitimní výkon moci ve  státě. 2. Nejvyšší výkonný orgán státní moci, sbor 
ministrů s předsedou. 3. Uplatňování převahy, vládnutí, ovládání. 4. Rozhodující postavení, 
vliv. 
vnitřně vysídlená osoba, označení osob nacházejících se v obdobně nepříznivém postavení v 
zemi původu jako uprchlíci. Tyto osoby však na rozdíl od uprchlíků nehledají ochranu v 
jiném státě, ale zůstávají v zemi původu, aniž by překročily státní hranici do sousední země. 
volnost, rovnost, bratrství (francouzsky liberté, égalité, fraternité), ústřední heslo Velké 
francouzské revoluce. Je vyjádřením snahy o demokratizaci a nastolení  občanské společnosti 
koncem 18. a začátkem 19. století, v období vzniku moderních demokratických států. Heslo 
poukazovalo na prosazení individuálních občanských práv, na odstranění feudálních privilegií 
a povinností, nastolení rovnosti před zákonem a lidskou  solidaritu. V obdobném významu se 
používalo i později. 
volontér (z francouzštiny: volontaire, „dobrovolník, dobrovolnice“), dobrovolný pracovník, 
funkcionář, ochotník; dříve nehonorovaný pracovník vykonávající dobrovolně určitou práci, 
zvláště jako přípravu na zaměstnání. 
voluntarismus (z latiny: voluntās, „vůle, chtění, přání“), názor, který dává přednost  vůli (a 
činu) před rozumem a poznáním. Vzniká ve středověkém  nominalismu a měl jistý vliv na  
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reformaci. Středověká filozofie se totiž zabývala poměrem vůle a rozumu. Pro realistickou 
scholastiku je (a má být) rozum vůli nadřazen, pro nominalisty zpravidla obráceně. Pro 
novověk je problémem vůle v rozhodování. To je totiž jen málokdy tak přehledné a jasné, jak 
si to představoval ještě Immanuel  Kant. Rozhodování bývá zatíženo spoustou vlivů a člověk 
se jen vzácně rozhoduje s plným a jasným vědomím. Proto řada myslitelů zpochybňuje i 
odpovědnost člověka za to, co spáchal (Friedrich  Nietzsche, Sigmund  Freud, Michel  
Foucault). Pokud mu ji však úplně upřeme, upíráme mu i svobodu: říkáme tím, že jednal jak 
musel, pod vlivem příčin – a tedy vlastně nejednal sám. Podle krajního voluntarismu Arthura  
Schopenhauera je vůle základem světa a bytí vůbec. 
Všeobecná deklarace lidských práv, deklarace schválená Valným shromážděním  
Organizace spojených národů (OSN) 10. prosince 1948; představuje první všeobecný 
mezinárodní právní nástroj lidských práv. Deklarace má 30 článků, v nichž se vypočítávají 
základní lidská práva a svobody. Výkon těchto práv lze omezit pouze zákonem, který má 
zajistit výkon práv ostatních. Deklarace měla i přes svoji pouze doporučující povahu značný 
vliv na velké množství států, bylo však zřejmé, že je potřeba vypracovat pro státy závaznou 
mezinárodní úmluvu. Po složitých jednáních se 16. prosince 1966 podařilo Valnému 
shromáždění OSN schválit dva pakty o lidských právech, které začaly platit počátkem roku 
1977: a) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech; b) Mezinárodní 
pakt o občanských a politických právech. Oba tyto pakty zavádějí vedle obecné povinnosti 
poctivého plnění mezinárodních smluv i zvláštní mezinárodní kontrolní opatření za účelem 
dodržení závazků plynoucích z paktu. 
všeobecná podpora, pomoc, příspěvek, neurčitě zaměřená podpora organizace, obvykle se 
z ní hradí provoz organizace, který nelze zahrnout do konkrétních projektů. 
všeobecná vůle, označení základu politické moci. Pojem do společenskovědní teorie zavedl 
Jean-Jacques  Rousseau, podle něhož se každý jedinec musí podřídit svrchované moci, která 
v demokratickém systému spočívá na všeobecné vůli. Ta sjednocuje celospolečenské zájmy 
se zájmy jednotlivce. Přitom je nutné dodržet určité základní předpoklady: a) každý občan má 
právo rozhodovat o záležitostech týkajících se všech; b) v procesu rozhodování musí být 
přímá demokracie; c) občané, kteří se účastní rozhodování, nesmějí patřit k žádné organizaci, 
protože by stavěli partikulární zájmy proti zájmům všeobecným; d) lid vyjadřuje všeobecnou 
vůli, ale sám nevládne, ani nevykonává správu. 
Výbor pro rozvojovou pomoc (anglicky: Development Assistance Committee, zkratka: 
DAC), základní orgán  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s ohledem 
na otázky týkající se rozvojové spolupráce. V rámci OECD je jeho úkolem zajistit, aby 
mezinárodní úsilí členských států OECD bylo koordinováno, integrováno a financováno 
odpovídajícím způsobem. Předpokládá se, že členové tohoto výboru ve svých programech 
pomoci disponují některými společnými cíli. Současnými členy Výboru pro rozvojovou 
pomoc jsou: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, 
Komise evropských společenství, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový 
Zéland, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA a Velká 
Británie; Světový měnový fond, Světová banka a Rozvojový program Spojených národů 
působí jako trvalí pozorovatelé. 
Výbor regionů, poradní orgán  Evropské unie (EU). Jeho členy jsou zástupci regionální a 
místní veřejné správy z jednotlivých členských zemí EU. Konzultace Výboru ze strany Rady 
EU nebo Komise EU jsou v některých oblastech závazné na základě Smlouvy o Evropském 
společenství. 
výchova, proces záměrného a soustavného formování osobnosti dětí a mládeže ( enkulturace), 
v součinnosti rodiny, školy a společnosti; připravuje člověka k seberealizaci a k aktivní účasti 
na životě společnosti ( socializace); výchova úzce souvisí se vzděláváním; měla by však být 
především „výchovou ke svobodě“ (požadavek Jana  Patočky). V současnosti nabývá na 
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významu celoživotní proces vzdělávání a výchovy člověka; zde se otvírá široké pole 
působnosti pro občanská sdružení. 
vytěsnění, termín z  psychoanalýzy označující obranný postup, při němž se nepříjemné, 
úzkostné nebo společensky nepřípustné obsahy a stavy, s nimiž se člověk nedokázal vyrovnat, 
sice neztratí, ale stanou vědomí „nepřístupnými“. Pokud však začnou působit psychické 
potíže, je úkolem psychiatra, aby je znovu vyvolal (výkladem snů apod.) a pomohl pacientovi 
se s nimi vypořádat. 
Výzkumný ústav Organizace spojených národů pro sociální rozvoj (anglicky: United 
Nations Research Institute for Development, zkratka: UNRISD), autonomní organizace 
systému Spojených národů se sídlem v Ženevě založená (v roce 1963) s cílem šířit na světové 
úrovni srovnávací výzkum o sociální dimenzi a politice procesů rozvoje. 
vzájemně prospěšné organizace, organizace, které jsou zřizovány za účelem vzájemné 
podpory občanů nebo právnických osob, které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním 
je uspokojování svých vlastních zájmů. 
vzájemnost, 1. [ekonomie] Zásada vzájemnosti smluvních stran, tj. shodného postupu 
a zacházení v obdobných případech. 2 [sociologie] Vzájemnost ve vztazích mezi lidmi. 
Zásada vzájemného poskytování pomoci, výhod, ústupků, služeb, zboží a informací. 
Kategorie zdůrazňující vzájemnou svázanost lidských individuí ve společnosti. Existuje také 
teorie vzájemné závislosti  státu a neziskových organizací, která předpokládá spolupráci obou 
subjektů na základě uvědomění si potřebnosti druhé strany. 
 
W 
wu-wej (z čínštiny: wu-wej, „nezasahování“, „nejednání“), základní zásada  taoistické životní 
filozofie. Ze všech čínských škol to byli právě taoisté, kteří nejvíce věřili v existenci  zlatého 
věku před dávnými lety i v možnost jeho znovunastolení. Avšak z archeologie pravěkých 
společností i z  etnologie takzvaných přírodních národů víme, že to je značně idealizované, 
nereálné pojetí. A stejně nereálné a zjednodušené, alespoň z hlediska fungování společnosti 
jako celku, byly prostředky, které taoisté navrhovali k uskutečnění spravedlivého světa 
(jakkoli je taoismus v jiných ohledech složitou a sofistikovanou filozofií). Zakladatel taoismu,  
Lao-c’, který žil v 6. století př. n. 1. a jeho pokračovatel Čuang-c’, (asi 380–320 př. n. 1.) 
prohlásili za základní metodu směřování k zlatému věku právě wu-wej. Pojem wu-wej 
objasnil Čuang-c’ v jednom ze svých traktátů pomocí četných přirovnání: „Pokud je v zemi 
mnoho neužitečných věcí, lid chudne. Jestliže má lid mnoho ostrých zbraní, vzrůstá v zemi 
nepokoj. Je-li mezi lidem mnoho dovedných mistrů, množí se drahocenné předměty. Když se 
rozšiřují zákony a příkazy, roste počet zlodějů a lupičů. Moudrý člověk proto praví: Nebudu-li 
zasahovat, lid se bude sám měnit. Budu-li klidný, lid sám se bude spravovat. Budu-li nečinný, 
lid sám zbohatne. Jsem-li prost vášní, lid se stane ctnostným.“ Podle taoistů má člověk 
odvrhnout falešné hodnoty a vymoženosti  civilizace, řídit se přirozeností prvních lidí a 
zákonů, které jsou vlastní samé přírodě. Nemá jednat, nýbrž hloubat a poznávat prazáklad 
všeho (tao) a stále se vnitřně zdokonalovat. 
 
X 
xenofobie (z řečtiny: xenos, „cizí“ a fobos, „strach, obava, odpor“), odpor, nepřátelství, 
nedůvěra ke všemu cizímu, k jinakosti – chování a postoje dané biologickou předurčeností, 
které jsou vlastní snad všem živočišným druhům člověka nevyjímaje, u něhož tvoří živnou 
půdu pro šovinismus,  rasismus a podobné projevy. Opakem je  tolerance, která je naopak 
výsledkem  enkulturace. 
xenogenní (z řečtiny: xenos, „cizí“ a genos, „rod“), rozdíl mezi jedinci různých druhů, 
například mezi člověkem, psem nebo potkanem. 
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xenokracie (z řečtiny: xenos, „cizí“ a kratiá, „vláda“), vláda, nadvláda cizinců. Například v 
Číně několikrát v průběhu dějin vládly národy a dynastické rody nechanské (nečínské), 
například prototurkické a prototibetské národy za dob rozdělení Číny za tzv. Jižních a 
Severních dynastií (420–589), tunguzští Kitani (Liao, 907–1125) a Džürdženi (Ťin, 1114–
1234) za doby Sung (10.–13. století), Mongolové za dynastie Jüan (1271–1368) a Mandžuové 
za dynastie Čching (1644–1911); asimilační schopnost Chanů, zpravidla převyšujících 
civilizační úroveň svých podmanitelů, byla však taková, že cizí vládnoucí rody Chanům 
(vlastním Číňanům) dříve či později podléhaly a přejímaly společenské a ideové soustavy 
vytvořené Chany ( čínská civilizace). Jiným příkladem je Kyjevská Rus, první stát 
východních Slovanů, založený patrně skandinávskými Vikingy (Varjagy, v západní Evropě 
nazývanými Normané čili Seveřané), členy ozbrojených knížecích družin, kterým se také 
říkalo Rus’ (z finského Ruotsi, které označovalo severní Germány); první panovníci z rodu 
Rurikovců byli právě tito družiníci (Olga – Helga, Igor’ – Ingvar, Vladimir – Waldemar); 
Nestorův letopis, první původní východoslovanská kronika, zaznamenává v textech smluv 
Kyjeva s Byzancí jména těchto Skandinávců jako členů poselstva. 
xenománie (z řečtiny: xein, xenos, „cizinec“, mainomai, „šílím; jsem u vytržení“), nezřízená 
záliba ve všem cizím, až chorobné uctívání cizích institucí, výrobků a myšlenek. 
 
Y 
YUPPIES (anglicky: Young Urban Upwardly Mobile Professionals), označení pro mladé 
městské odborníky zahleděné do sebe a usilující jen o kariéru. Jednostranné zaměření na 
pracovní výkon vede k neustálému střídavému užívání stimulujících a uklidňujících 
prostředků, jehož důsledkem bývá později chronická únava. Zmíněný životní postoj je 
rozšířen zejména v moderních megapolích;  workoholik. 
 
Z 
zahraniční dárci, dárci, kteří nepocházejí z České republiky; mohou dát finanční prostředky 
komukoli (včetně  nadací); mohou si v České republice založit svou pobočku (například  
Charles Stuart Mott Foundation); zejména americké a evropské nadace, společnosti 
(ekonomicky či podnikatelsky zaměřené –  Světová banka …) 
záchranná síť, pomoc občanům, kteří nemají dost vlastních sil a zdrojů, aby sami vyléčili 
nemoc nebo vyřešili sociální problém. 
zájem, soustředěná pozornost a účast věnovaná něčemu či někomu, chování a postoje, které 
vyjadřují důležitost a preferenci, na jejímž základě se pak formulují cíle jednání. Zájem se 
vztahuje primárně k jednotlivci, stejné, respektive společné zájmy však mohou 
charakterizovat celou skupinu, být jedním z jejích vnitřních pojítek, eventuálně důvodem 
jejího vzniku (zájmová skupina). Intenzitu zájmu lze měřit úsilím, které je vloženo do zájmem 
nasměrovaného jednání, případně velikostí oběti, které je subjekt jednání ochoten či připraven 
podstoupit nebo které skutečně podstoupí pro uskutečnění svého zájmu. Prosazování 
protikladných zájmů vede na úrovni jednotlivců i skupin k zájmovým konfliktům, které 
mohou působit ve směru dezintegrace a dezorganizace různých sociálních útvarů, mohou ale 
být i stimulem společenských inovací. Takzvané společenské či celospolečenské zájmy 
vyjadřují a v jejich intencích kontrolují společenské, zejména státní instituce. Případné 
rozpory mezi soukromými zájmy (zájmy jednotlivců a skupin) a společnými zájmy se někdy 
projevují snahou vydávat vlastní zájmy za zájmy společnosti a manipulovat v tomto směru  
veřejné mínění nebo prosazovat vlastní zájmy nátlakovým způsobem (nátlakové skupiny, 
hnutí). Proti neúprosnému prosazování vlastních zájmů na úkor zájmů jiných lidí, zejména 
sociálně slabších, funguje princip  solidarity. 
zájmová skupina, seskupení lidí spojených určitým zájmem. Společný parciální zájem 
vzniká na bázi společné profese, postavení v pracovním procesu, kulturních aktivit a mnoha 
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dalších motivů. Proto je zájmových skupin celá řada. K nejvýznamnějším patří odbory, 
zaměstnavatelské podnikatelské svazy, profesionální komory příslušníků svobodných 
povolání, umělecké svazy, organizace spotřebitelů, ochránců přírody atd. Jednotlivé zájmové 
skupiny mají vlastní hierarchii hodnot i specifické zájmy a taktiku k jejich prosazení. 
Používají různých prostředků, například  lobbismus v parlamentu, spolupráci s politickými 
stranami, respektive i s orgány státní správy. 
zákon, 1. Ustálené pravidlo, norma, zvyklost, ustálená nebo daná zásada, případně jejich 
soubor, jemuž se člověk musí podřídit. V archaických společnostech je to jakýsi všeobecně 
sdílený a přijímaný princip či osud, jemuž všechno bez výjimky podléhá, jemuž je třeba se 
podvolit. Například ve starověkém Egyptě byl takovým principem pravdy, práva a 
spravedlnosti princip maat; vznikl v okamžiku stvoření světa a měl nejvyšší božské posvěcení 
– proto mu bezvýjimečně podléhají lidé, zvířata, veškerá příroda i vesmír. Když se později 
člověk více vyděluje z přírody, vzniká představa, že lidská společnost se sice řídí jinými 
zákony než příroda, obojí však pocházejí od téhož zákonodárce – stvořitele. Renesanční 
přírodověda proto nechápe poznávání přírody jako pozorování jevů, nýbrž odkrývání 
skutečných zákonů, jimiž se skutečnost řídí, neboť je podle nich stvořena. Racionalistická 
období pak zjišťují rozdíl mezi tím, co je „od přírody“ (řecky fysei), a tím, co je „lidské 
ustanovení“ (řecky thesei či nomó). Tak se obě oblasti postupně zcela oddělily a slovu zákon 
přikládají velmi odlišný význam: ve společnosti je zákon nejvyšší normou, která předepisuje 
nebo omezuje jednání, v přírodních vědách je popisem nebo (přibližným) modelem 
skutečnosti, který umožňuje predikci. 2. Státem vydané ustanovení mající povahu obecné 
právní normy; jejich soubor. 3. Objektivně existující řád věcí, neměnné zákonitosti přírody a 
společnosti. 4. Ustálené společenské pravidlo, norma, zvyklost, ustálená nebo daná zásada; 
jejich soubor. 5. Pravidlo, princip zásada  tvořivosti (v umění, ve vědě apod.). 
zásada přímého účinku, v českém vnitrostátním právu odpovídá pojmu „přímý účinek“ 
pojem „bezprostřední vnitrostátní závaznost“, což znamená, že vnitrostátní subjekt 
(jednotlivec) se může přímo dovolávat účinné normy, která existuje mimo rámec 
vnitrostátního práva, a soudní nebo jiný státní orgán je povinen tuto normu na vztahy vůči 
jednotlivcům bez dalšího aplikovat. 
závazek, povinnost, nutnost něco konat, jednat vůči někomu nebo něčemu, vyplývající ze 
slibu nebo ze smlouvy, kterou na sebe člověk do budoucna bere, a to buď výměnou za nějaký 
prospěch, nebo z pohnutek mravních. Neplnění právního závazku bývá spojeno se sankcemi, 
následkem nesplnění mravního závazku je  vina. 
zdraví, podle definice  Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o stav tělesné, duševní 
a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu a prostředí; 
nejde tedy o pouhou nepřítomnost nemocí. 
země původu, země, jejímž je žadatel o  azyl státním příslušníkem. V případě, že jde o osobu 
bez státní příslušnosti, je to  stát jejího posledního trvalého bydliště. Tím se rozumí stát, kde 
osoba bez státního občanství před vstupem na naše území pobývala a vytvořila si k tomuto 
státu vazby trvalejší povahy. 
zlaté pravidlo, označení etického principu, vyjadřovaného už ve starověkých a biblických 
dobách: „všeho s mírou“ ( Solón), „odplácej křivdu ctností“ ( Lao-c’), „co nechceš, aby ti jiní 
činili, nečiň ty jim“ ( Konfucius), „co sám nenávidíš, nikomu nečiň“ (Tob 4,15) nebo „jak 
byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“ (Mt 7,12); a v novověku 
kategorickým imperativem Immanuela  Kanta: „Jednej tak, abys používal lidství jak ve své 
osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek.“ 
zlatý věk, označení nejlepšího počátečního období lidských dějin, kdy údajně na světě ještě 
nebylo  zlo a  smrt a mezi lidmi panovaly harmonické vztahy; postupným úpadkem nastal pak 
věk stříbrný, bronzový a železný. Toto mínění, jako součást zakladatelských mýtů a raných 
filozofických a etických učení (například  taoismus) je rozšířeno transkulturně: „Když vládla 
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Veliká spravedlnost, byla země společná. Tehdy byli vybíráni moudří a schopní, spoléhalo se 
na důvěru a zachovával se mír a svornost. Lidé se proto chovali jako k blízkým nejen ke svým 
příbuzným a považovali za své děti nejen své vlastní děti. Starci měli na sklonku života oporu, 
dospělí našli uplatnění, mladí vyrůstali, ovdovělí, osiřelí, osamělí a nemocní měli obživu. 
Muži dostávali svůj podíl a ženy nalézaly útočiště. Lidé byli spíše ochotni zanechat bohatství 
na zemi, než aby si je začali ukrývat. Spíše by se vůbec nenamáhali, než aby užívali svých sil 
jen pro svůj vlastní prospěch. Proto nevznikaly žádné špatné úmysly, nebylo krádeží ani 
loupeží, dveře se nezavíraly. (…) Nyní, když Veliká spravedlnost mizí, lidé se dívají na svět z 
hlediska zájmů své rodiny, jako k blízkým se chovají jen ke svým příbuzným, za své děti 
považují jen vlastní děti. Bohatství a síly používají jen pro sebe samy“ (úryvek z čínského 
starověkého traktátu Ta Taj Li-ťi, „Sebraná společenská pravidla staršího Taje“). Avšak z 
archeologie pravěkých společností i z etnologie takzvaných přírodních národů víme, že to je 
značně idealizované, nereálné pojetí, že taková společenská situace nikdy neexistovala. 
zóna bezpečnosti, časově definované a vymezené teritorium, jehož účelem je ochránit civilní 
občany a jiné zranitelné skupiny (jako zraněné vojáky a nemocné) před ozbrojenými útoky 
a umožnit distribuci humanitární pomoci mezi civilisty během ozbrojeného konfliktu. 
zranitelnost (anglicky: vulnerability), v rámci terminologie humanitární pomoci stupeň 
rizika, kterému čelí rodina nebo jedinec v okamžiku ohrožení svého života, majetku a systému 
výživy před možnou katastrofou. Tento stupeň odpovídá také stupni obtížnosti související 
s regenerací po dané katastrofě. 
 
Ž 
židovská civilizace (judaismus), označení monoteistického náboženství, kultury, vzdělanosti, 
životní filozofie a etiky židovského etnika, jejichž základy se vytvářely v pravlasti na Předním 
východě. Zásady a dějiny judaismu vytvářejí historické základy mnoha jiných náboženství 
včetně  křesťanství a  islámu. Židé tradičně neoznačují judaismus jako náboženství, ale jako 
kulturu s vlastní historií, jazykem (hebrejštinou), zemí předků, liturgií, filozofií, souborem 
etických zásad, náboženských praktik, a podobně. Námětem hebrejské Bible (Tanach anebo 
nepřesně  Starý zákon) je popis vztahu Izraelitů (také nazývaných Hebrejci) s Bohem, jak je 
zobrazen v jejich historii od počátku času až do stavby druhého chrámu (515 př. n. l.). 
Židovství vždy uznávalo řadu principů židovské víry, nikdy ale nevytvořilo závazný 
katechismus. Objevila se řada formulací židovské víry, z nichž většina má hodně společného, 
přesto se ale v některých bodech liší. Během posledních dvou století se židovská komunita 
rozdělila do několika větví, které tyto principy chápou velmi odlišně. Většina ortodoxního 
židovství obvykle tvrdí, že pravidla jsou neměnná a povinná, neortodoxní formy židovství 
naopak obvykle tvrdí, že tato pravidla se vyvíjejí v čase, a tak povolují více odchylek ve víře 
každého jednotlivce. Základní etické principy nalezneme v Desateru (Dekalogu), 
dochovaném v knihách Mojžíšových na dvou místech (Ex 20, 1–17; Dt 5, 6–22). Morální 
principy vztahu k Bohu a lidského soužití zde na rozdíl od jiných sbírek zákonů starověkého 
Předního východu z konce 3. a ve 2. tisíciletí př. n. l. (sumerský Ur-Nammu, babylónský 
Chammurapi) nejsou formulovány kazuisticky jako prohlášení, ale apologicky jako příkazy 
bez rozumového opodstatňování. Tyto příkazy vycházejí z nového vztahu člověka k Bohu, 
který v nejstarším monoteistickém náboženství není jenom jedním z božstev, ale jediným  
Bohem – stvořitelem světa i člověka (Gn 1, 1–2, 7). Šest z deseti přikázání Dekalogu 
reflektuje odvěké zvykové právo lidského společenství, bez něhož by člověk sotva mohl 
přežít. Chrání například manželství (Gn 2, 24) a rodinu. První čtyři předkládají základní 
pravidla pro novou víru a bohoslužbu. Biblické etické učení hledá morální vodítka u 
Hospodina, a nikoliv u lidských obyčejů. Bůh je dokonalým a důsledným učitelem morálky, 
neboť je totožný se svou vůlí, kterou člověku zjevuje (Ex 33, 19; Ex 34, 6–7). Také v textech  
Nového zákona poznává člověk ze zjevení Boží vůle, co je správné (Ř 2, 18; Ř 12, 2). Boží 

 131

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrej%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/515_p%C5%99._n._l.


svatost je na mnoha místech  Starého zákona identická s morálními hodnotami dobroty, 
milosrdenství (Dt 7, 7–9), lásky a věrnosti, přecházejícími z Boha na člověka na základě 
Božího zákona a smlouvy (Ex 24). Etika starého Izraele byla teocentrická a úzce spjatá, či 
dokonce přímo splývající s vírou v jediného Boha, jenž položil jasné a pevné základy 
morálky, které lidé jenom dobře či špatně rozvíjejí. Smlouva s Bohem vyvolala silné cítění 
solidarity mezi jednotlivcem a širší rodinou („domem“ či rodem; Sd 9, 1–5) a sociální etiku 
(ochranu vdov, sirotků, cizinců a chudých; Ex 22–23; Dt 24), do té doby na Předním východě 
( civilizace Předního východu) spíše jenom deklarovanou než životnou. Zvláštností je 
například i možnost sňatku s krásnou zajatkyní, s případným pozdějším zapuzením (Dt 21, 
10–14). Porušení Božího zákona znamenalo pád do hříchu a následující trest. Od 8. století př. 
n. l. patřili mezi vášnivé zastánce smlouvy proroci (zvláště Ámos, Ozeáš, Micheáš a Izajáš), 
kteří reagovali na konkrétní morální problémy své doby a snažili se je vysvětlovat 
v konfrontaci přechodné lidské zkaženosti s trvajícími principy Boží milosti. U proroka 
Ezechiela (Ez 18) se poprvé objevuje názor, že před Bohem každý jednotlivec odpovídá za 
všechno, co dělá, a nemůže špatné jednání ospravedlnit žádnými osobními ani společenskými 
nepříznivými okolnostmi. Mezi biblisty převládá názor, že Boží zákon spatřuje v lidské 
sexualitě špatnost a zkaženost. Přesto se setkáváme se zajímavými případy, kdy se krásné 
ženy stávají předmětem mužské žádostivosti: Faraon a Sára (Gn 12), David a Bat-šeba (2 S 
11). Muži byli naopak ženami sváděni: Josef a Potífarova žena (Gn 39), Támar a Amnón (2 S 
13). S typem femme fatale se však nesetkáváme; Bůh stvořil ženu jako družku muže a 
předurčil oběma manželský vztah (Gn 2, 24), v němž muž bude mít nadvládu (Gn 3, 16). 
Muži před svatbou a ženiši byli osvobozeni od povinnosti bojovat (Dt 20, 7; 24, 5). Intaktní  
manželství vyžadovalo věrnost a muži měli být velmi obezřetní před svody cizích žen, měli se 
radovat v náručí svých manželek (Př 5). Tak jako v Mezopotámii byl i v Izraeli 
mimomanželský pohlavní styk trestán smrtí, ovšem v rozdílném přístupu k mužům a ženám. 
Muži mohli souložit s prostitutkami: o existenci prostituce a jejím tolerování v židovské 
společnosti svědčí několik pasáží v Bibli. Jako protihodnota za tyto služby se mohly vybírat i 
naturálie: například Juda nabídl Támar, kterou považoval za nevěstku, kůzle ze svého stáda, ta 
přijala a jako zástavu si od něho vyžádala jeho pečetidlo a hůl (Gn 38, 15–19); chrámovou 
prostituci však Židé odmítali, protože by jí narušili svůj vztah k Bohu. Za nevěru byl pokládán 
jenom styk s vdanou ženou. Manželství bylo tak chráněno z obavy o jeho rozbití a následné 
spory o paternitu, rozdělení majetku a nejasná dědictví (Př 6–7). Zákon pamatoval i na nároky 
potomků druhé, „nemilované“ ženy (Dt 21, 15–17). Manželství bylo však ve starém Izraeli 
monogamní a mnohoženství ve větším měřítku nezaznamenáváme. Až do konce 11. století př. 
n. l. měl otec jako suverénní vládce rodiny právo rozhodovat o osudech dcer. Tak se mohlo 
stát, že dcery byly nabízeny cizincům (Gn 18–19, Sd 19). Jestliže někdo svedl nezasnoubenou 
pannu, musel se s ní oženit nebo zaplatit výkupné ve výši věna (Ex 22, 14–16; Dt 22, 28–29). 
Zákon chránil dobré jméno, cudnost a čest neprovdaných dívek i žen (Dt 22, 13–30). U 
znásilnění záleželo na okolnostech činu a postavení oběti, rozlišovalo se mezi pannou, 
zasnoubenou dívkou a vdanou ženou.  Incest, kterému věnují starozákonní texty velkou 
pozornost (Lv 18 a Lv 20, Dt 27), patřil k nejtěžším proviněním proti „řádu pohlavního 
života“, spojeným s prokletím. S tím ovšem kontrastuje známý příběh o Lotových dcerách, 
které beztrestně spaly a otěhotněly se svým otcem, aby zachovaly a rozmnožily rod (Gn 19, 
30–38).  Starý zákon zakazoval a přísně trestal i sexuální deviace, označované za „ničemnost, 
zkaženost“ a „smilstvo“. Zmiňuje se o sodomii (Ex 22, 28; Dt 17, 21; Lv 18, 23, 20, 15–16) a 
homosexualitě, stíhané smrtí (Lv 18, 22; 19, 13). Vztah zamilovanosti a lásky muže a ženy 
nejlépe vyjadřuje biblická Píseň písní, jedna z nejkrásnějších skladeb ve světové literatuře. 
životní forma, určitý typ vhodně přizpůsobených organismů v dané adaptivní zóně. 
Například vznik rodu  Homo je velmi dobrým příkladem nové životní formy u primátů.  
Člověk má celou řadu zvláštních, mezi primáty specifických znaků. Vedle znaků 
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morfologických spojených s výkonnou bipedií a zvětšováním mozku jsou to (i pro primáty 
neobvyklé) parametry ekologické, sociální a faktory kulturní. Výsledkem je, že člověk je 
velmi efektivně přizpůsoben (morfologicky, fyziologicky i behaviorálně) k životu v široké 
škále ekosystémů. Stal se všežravým predátorem, který si, díky svým adaptivním 
schopnostem a  kultuře, spoluvytváří niku v téměř každém typu ekosystému. Důkazem je i 
velmi časná migrace první skutečně lidské formy, Homo ergaster, z tropických oblastí Afriky 
do mírného pásma západní Asie. 
životní historie (anglicky: life history), [biologie, ekologie aj.] Realizace adaptivního 
potenciálu organismu (včetně aspektů behaviorálních) v souvislosti s růstem, přežíváním v 
obecném slova smyslu, reprodukcí, vychováváním potomstva, až k jeho nezávislosti a 
vyhýbání se situacím ohrožujícím život. V přeneseném slova smyslu se jedná o vývoj určité 
populace v určitém časovém úseku, který musí zahrnovat vícenásobnou výměnu generací. U 
savců je to strategie, která registruje, kdy je nejvhodnější doba pro narození mláděte, kdy ho 
odstavit, kdy a za jakých podmínek bude ukončen jeho růst, kdy se může začít reprodukovat a 
kdy a jak dlouhá by měla být optimální délka života jedince v dané populaci. Charles Jansen a 
Carl van Schaik (1993) přišli v teorii „vyhýbání se ekologickému risku“ s rozšířením teorie 
životní historie o ontogenetickou populační dimenzi, podle níž ontogenetický vývoj, včetně 
ontogeneze chování a sociální struktury, slouží jako specifický nárazníkový mechanismus, 
jakýsi dolaďovací mechanismus, který může podstatným způsobem snížit nebezpečí vlivu 
„náhlých“ ekologických změn, ať při fluktuačních či periodických změnách v ekosystémech. 
U člověka pak ukazuje, že významnými faktory jsou  kultura, nástroje a nástrojové chování. 
Tento mechanismus může mít jak adaptivní, tak exaptivní charakter. Současné pojetí životní 
historie chápe danou populaci jako jakýsi dlouhověký hyperorganismus, který se vyvíjí, 
reprodukuje a adaptuje v určitém ekologickém prostředí a může být (přímo či nepřímo) 
předmětem přírodního výběru. Pro toto pojetí evolučních procesů se pak z hlediska 
genetického stává inkluzivní fitness (předpokládá působení přírodního výběru i na populační 
úrovni a vysvětluje geneticky i takové mechanismy, jako je  altruismus nebo příbuzenská 
selekce, které klasický neodarwinismus nebyl schopen objasnit) klíčovým genetickým 
mechanismem. Teorie životních historií (life histories) bude zřejmě rozpracovávána i na 
vyšších úrovních, jako jsou společenstva, a tím umožní vysvětlení určitých koevolučních 
procesů, které mají v současnosti ještě dost mysteriózní charakter (například teorie Gaia). 
životní prostředí, soubor všech vnějších podmínek (přírodních i společenských), které 
obklopují jedince, poskytují mu podmínky k životu, jsou jím ovlivňovány a samy na něj 
působí (například zkaženou půdou, vodou, ovzduším, ozónovou dírou); společenské prostředí 
se člení na makroprostředí (sociálně ekonomický systém společnosti) a na mikroprostředí 
(rodina, školní, studijní, pracovní a jiné kolektivy); v současnosti stále víc vystupuje do 
popředí úsilí o vytvoření biofilního prostředí člověka jako základny pro trvale udržitelný 
život. 
životní prostředí v Evropské unii, označení hlavních principů politiky  Evropské unie 
v oblasti životního prostředí, jimiž jsou zejména prevence, předpoklad, že škoda má být 
napravena u zdroje a že znečišťovatel škody zaplatí. Kromě ochrany a vylepšení kvality 
životního prostředí se zabývá také hospodařením s přírodními zdroji. Na dosažení cílů 
souvisejících se životním prostředí dohlíží Rada Evropské unie. 
životní styl, charakteristika sociálních, ekonomických, ale zejména rodinných, zvykových, 
pracovních a jiných běžných denních okolností, návyků a oblastí činnosti člověka; souvisí se 
vzdělaností (světovým a životním názorem), úrovní zájmů, socioekonomickým zařazením, 
členstvím v různých skupinách i s účastí na životě společnosti; významně je formován  
tradicemi národa, země i jejich hodnotovou orientací; typy životního stylu: konzumní, 
parazitní, pasivní, aktivní, tvůrčí aj. 
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životní vyprávění (anglicky: life story), biografické vyprávění, jehož význam pro  
antropologii spočívá nikoli v jeho historické pravdivosti nebo realistickém zachycení 
chronologie událostí v rámci života jednotlivce, nýbrž v jeho hermeneutickém charakteru. 
Odhaluje proces interpretace jednotlivých životních událostí jedincem, a tak zpřístupňuje 
výzkumníkovi symbolické procesy, jež jedinci umožňují smysluplně definovat své vlastní 
místo ve společnosti. 
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