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Abstrakt : Etnografie dělnictva představovala ve 2. polovině 20. století jednu z nejpozoruhodnějších 

badatelských orientací tehdejší etnografie a folkloristiky pěstované v rámci Akademie věd i vysokých škol. Přes 

nepochybné dílčí ideologické manipulace dosáhlo etnografické studium zejm. továrních dělníků a horníků řady 

mezinárodně srovnatelných pozoruhodných výsledků. Řada výzkumů byla přitom orientována na historiky v té 

době poněkud opomíjená témata (dělnická každodennost, hmotná kultura bydlení, folklor atd.) i metody. Řada 

výzkumů – vč. rozsáhlých kolektivních – zůstala zcela nepublikována či je dodnes „skryta“ v takřka 

nedostupných interních sbornících a monografiích. Po roce 1989 pak lze zaznamenat absolutní odklon etnografů 

(etnologů, sociokulturních antropologů) od studia dělnictva, což je situace nekorespondující s aktuálními zájmy 

těchto disciplín např. v západní Evropě. V příspěvku jsou charakterizovány základní tematické a metodologické 

trajektorie etnografického studia dělníků a horníků v rámci vývoje národopisného/etnografického oborového 

diskurzu a je rámcově upozorněno na málo známé či nezveřejněné výstupy, ze kterých je i v dnešním bádání 

možno produktivně vycházet. Zároveň se autor zamýšlí nad současnými možnostmi (de facto neexistující) 

etnografie dělnictva v ČR a možnostmi spolupráce etnografických institucí, které disponují bohatými často 

nezpracovanými fondy k této problematice, s historickou obcí. 
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Úvod 

Etnografii dělnictva je možno hodnotit jako v určité době klíčovou badatelskou specializaci 

českého resp. československého národopisu. Studium hornické a dělnické kultury prováděné 

částečně deskriptivně, částečně metodami, které jsme dnes zvyklí „moderně“ označovat jako 

antropologické či orálně-historické, přineslo řadu pozoruhodných mezinárodně srovnatelných 

badatelských výsledků. V posledním dvacetiletí jsme však konfrontováni s nezájmem, až 

systematickou negací výsledků naší etnografie ve 2. polovině 20. století, což se snad 

nejvýrazněji týká právě na první pohled ideologicky údajně nejzmanipulovanějšího výzkumu 

tzv. dělnické třídy. Podrobnější rozbor publikovaných textů i archivních fondů ovšem 

ukazuje, že na řadu výzkumů by bylo možné, ba vhodné navázat, že řada nepublikovaných 

rukopisů by i dnes stála za zveřejnění, že zkrátka a jednoduše zmizení etnografie dělnictva ze 

stránek odborných etnografických periodik, výzkumných záměrů i vysokoškolské výuky bylo 

nepříliš šťastným, i když snad pochopitelným výsledkem revolučního vědeckého kvasu 

počátku 90. let 20. století. Skromným cílem tohoto příspěvku tedy je zasadit tento mezi 

etnografy zavržený, mezi hospodářskými a sociálními historiky – doufejme – jen 

polozapomenutý směr výzkumu do dějin české etnografie, upozornit na jeho hlavní přínosy a 

částečně jej rehabilitovat. Záměrně se přitom soustředím na „čistě“ etnografické studium a 

jsem si přitom dobře vědom, že ve stejné době probíhaly tematicky i metodologicky často 

velmi blízké výzkumy historické či sociologické. Na komparaci všech těchto přístupů však, 

domnívám se, zde není dostatek prostoru. 

 



Národopis, etnografie a etnologie v Čechách a Československu ve 20. století 

Studium kultury, a do značné míry i dějin, neelitních vrstev obyvatelstva (tehdy hlavně 

vesnice) v raném novověku a novověku se u nás v době počínající specializace a 

institucionalizace vědeckého bádání v 80. a 90. letech 19. století, stalo doménou nového 

oboru – národopisu.1 Kořeny etnografického bádání jsou samozřejmě starší, nicméně nám zde 

postačí soustředit se na dějiny disciplíny právě od této doby, kdy se ukázalo, že historiky 

soustředěné na „velké“ hlavně politické dějiny život prostých lidí příliš nezajímá a 

uměnovědci příliš lpí na projevech elitního umění. Ve stejném čase se lidová venkovská 

kultura ocitla po dlouhém vývoji v mezní situaci, namnoze mající podobu jejího zániku či 

transformace ve specifickou kulturu dělnickou či hornickou. Národopis tedy měl být z 

hlediska objektivně existující společenské objednávky převážně historickou disciplínou, která 

by studovala hmotnou, duchovní a sociální kulturu obyvatel venkova v dlouhém časovém 

úseku od středověku do (tehdejší) současnosti. Takovému zaměření pak odpovídaly i teorie a 

metody: převážně deduktivní (až intuitivní) způsob uvažování, evolucionistická a 

difuzionistická představa o vývoji kultury, deskriptivní až muzeologicko-sběratelský přístup k 

materiálu, důraz na studium archaických jevů.2 

 Zároveň, a tento moment zůstává stále diskutovaným „bolavým místem“ disciplíny, se 

národopis stal – byť nikoliv pro všechny badatele, což jednoznačně platilo i v dalších letech a 

desetiletích – hlavně ve sféře politických interpretací výsledků bádání disciplínou skutečně 

národní či spíše nacionální.3 V době zjitřeného nacionalismu sklonku 19. století, v zemi, která 

nebyla multietnická (což by otupovalo či alespoň výrazně štěpilo nacionální propagandu), ani 

koloniální (což by vedlo, jako např. ve Velké Británii, Francii či USA, k soustředění 

etnologického a antropologického studia nikoliv na domácí obyvatelstvo, ale na „divochy“),4 

ale naopak se vyznačovala soupeřením dvou národnostních stran – české a německé, byly 

národopisné výzkumy ideálně využitelné v nacionálním zápase. 

                                                 
1 Základními i když dosti zastaralými přehledy jsou Jiří HORÁK, Národopis československý. Přehledný nástin, 
in: Československá vlastivěda II. Člověk, Praha 1933, s. 305–472 a Antonín ROBEK, Nástin dějin české a 
slovenské etnografie, Praha 1964. Velmi kritickou reflexi vývoje národopisu v českých zemích podává též Josef 
KANDERT, Poznámky k dějinám národopisu/etnografie v českých zemích: soupeření „etnografie“ s „etnologií“, 
in: M. Holubová – L. Petráňová – J. Woitsch (Eds.), Česká etnologie 2000, Praha 2002, s. 157–178. 
2 Počáteční fázi formování národopisu jako vědecké disciplíny a její společenský kontext přehledně shrnuje 
Stanislav BROUČEK, České národopisné hnutí na konci 19. století, Praha 1979. 
3 Nacionální aspekty formující se etnografie, jejichž existence je objektivní skutečností se nicméně někdy stávají 
odrazovým můstkem k iracionálním a ideologickým kritikám oboru jako takového i v celém jeho dalším vývoji. 
Typickým příkladem je text, který uveřejnili David Scheffel a Josef Kandert v roce 1994 v časopise 
Anthropological Quarterly. Jeho český překlad vyšel jako David SCHEFFEL – Josef KANDERT, Politika a 
kultura v české etnografii, in: M. Holubová – L. Petráňová – J. Woitsch (Eds.), Česká etnologie 2000, Praha 
2002, s. 213–229. Viz též diskusi k tomuto článku, do které přispěli Petr Skalník, Olga Skalníková, Ludvík 
Baran, Josef Vařeka, Alena Plessingerová, Jiří Langer, Helena Bočková, Lydia Petráňová a Jiří Woitsch, in: 
tamtéž, s. 231–270. 
4 K vývoji sociokulturní antropologie srov. přehledně Ivo T. BUDIL, Za obzor západu. 
Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly pro Franze Boase, 2. vydání, Praha 2007; Václav 
SOUKUP, Dějiny antropologie. Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleontologie, sociální a 
kulturní antropologie, Praha 2004. 



 Národopis jako vědecká disciplína se nicméně rychle etabloval a zejména v souvislosti 

s Národopisnou výstavou českoslovanskou v roce 1895 získal bohaté institucionální zázemí. 

Na podzim roku 1891 tak byl založen Čeňkem Zíbrtem a Luborem Niederlem dodnes 

vycházející klíčový oborový časopis Český lid,5 mezi lety 1891–1895 se zformovala 

Národopisná společnost jako profesní organizace, ve které jsou opět dodnes sdruženi jak 

profesionální badatelé, tak řada laických zájemců o lidovou kulturu. Ze sbírek vystavených na 

Národopisné výstavě bylo v roce 1896 zřízeno samostatné Národopisné muzeum, které (jako 

součást Národního muzea) funguje dodnes. Konečně sestavením českého a moravského 

pracovního výboru pro lidovou píseň pod vedením Otakara Hostinského a Leoše Janáčka, 

které byly součástí rozsáhlé akce směřované ke sběru a studiu folkloru v habsburské 

monarchii (Das Volkslied in Österreich), se v roce 1905 institucionalizovalo i bádání 

folkloristické.6 

Všechny tyto nesporné úspěchy, badatelské, publikační i organizační posílily 

představu o správnosti nastoupené cesty převážně na minulost orientovaného studia lidové 

kultury. Kritické hlasy některých folkloristů (Václav Tille, Jan Jakubec) či samotného Lubora 

Niederleho volající po větším důrazu na sociologicky (a tedy na současnost) a komparativně 

zaměřené výzkumy zůstávaly povětšinou oslyšeny. 

 Na tomto místě nemá smyslu detailně popisovat metodologické, institucionální či 

personální peripetie, kterými národopis jako vědecká disciplína prošel během celého dalšího 

století, případný zájemce najde dosti informací – byť někdy ostře protichůdných – v příslušné 

literatuře. Dodejme však alespoň několik základních či spíše praktických postřehů. Předně nás 

nesmí překvapit změny v názvu oboru, způsobované jak pokroky ve výzkumu, tak (a možná 

častěji) politickými či symbolickými důvody. V období první československé republiky se tak 

vedle dominantního pojmu národopis objevovaly termíny lidopis a lidověda. V letech 1948–

1989 jednoznačně převládlo dvojslovné označení etnografie a folkloristika, od 90. let 20. 

století se obor dominantně nazývá etnologie. Po celou dobu se však paralelně byť významově 

ne zcela přesně užívalo i termínu národopis. 

 Přes symbolický až magický význam názvů je však podstatné se zaměřit i na předmět 

a výsledky studia. Ty byly a stále jsou do značné míry ovlivněny specifickou středoevropskou 

intelektuální tradicí, která je výrazně nekomplementární situaci např. v anglofonních zemích. 

Tam se – i díky specifickému koloniálnímu diskurzu v počátcích zájmu o neelitní kultury – 

etnologie jako studium života neprivilegovaných vrstev vlastní země nikdy nerozvinula. 

Domácí terén zůstal, ke škodě věci, mimo pozornost celých generací vědců, či se mu 

                                                 
5 K dějinám časopisu přehledně Milena SECKÁ – Jiří WOITSCH, Nástin dějin časopisu Český lid, dostupné na 
http://eu.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/eu/Casopisy/cesky_lid/FILES/dejiny_cesky_li
d.doc (accessed 14. 7 2011). 
6 Z pracovních výborů se ve svobodném státě v roce 1919 ustavil Státní ústav pro lidovou píseň, který 
organizoval a podporoval folkloristické bádání v českých zemích, aby později přešel (co se týče personálu i 
nesmírně bohatých fondů) do v letech 1952–1954 po složitých institucionálních peripetiích ustaveného Ústavu 
pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Viz Lubomír TYLLNER – Marcela SUCHOMELOVÁ (Eds.), Etnologický 
ústav Akademie věd České republiky 1905–2005, Praha 2005, zejm. s. 11–44. 



věnovaly poměrně marginální obory označované za native či heritage studies, pěstované 

v rámci dějin umění, architektury, archeologie či geografie, v případě dělnické kultury pak 

samozřejmě (a intenzivně) zejména hospodářské a sociální dějiny, snad s výjimkou 

Skandinávie, kde se „etnografie dělnictva“ též stala důležitou částí etnografického resp. 

sociálně-antropologického bádání. 

Vývoj bádání v Českých zemích se ovšem ubíral jinými cestami. O významu tradice a 

pozitivně přijímaných (a někdy v národním zápase i bohužel zneužívaných) výsledcích 

výzkumu lidové kultury rozvinutého na sklonku 19. století již byla řeč. Na historicky 

orientované národopisné studium, byť rozhodně nikoliv – alespoň v rámci teoretických 

postulátů – čistě národnostně české či slovanské problematiky, výrazně navázali badatelé 

působící v období první československé republiky. Tehdy vznikla řada národopisných 

regionálních monografií i metodických příruček pro studium lidové kultury7 a v neposlední 

řadě se prohloubila institucionalizace oboru jeho plnoprávným uvedením na univerzity.8 

Dalším vývojovým obdobím, co do možného hodnocení asi nejkontroverznějším a ani 

v empirické rovině dosud dostatečně nezmapovaným a přitom pro naše téma nejdůležitějším, 

jsou léta 1945 (1948)–1989.9 Během nich došlo k určité petrifikaci předchozí tématické a 

metodologické orientace českého resp. československého národopisu.10 Na všech úrovních, 

včetně od roku 1954 fungujícího samostatného ústavu Československé akademie věd,11 se tak 

pokračovalo především v převážně historicky orientovaném studiu hmotné a duchovní kultury 

českých zemí a např. výzkumy na poli studia tradiční architektury či zemědělství byly 

prováděny na vysoké úrovni v širší evropské komparativní perspektivě. To ovšem neznamená, 

že by obor fungoval bez problémů. 

Z nich je předně nutné jmenovat ideologicko-politické vlivy, které měly v lepším 

případě sice jen podobu rétorických figur, někdy však výrazně negativně zasáhly do podoby 

                                                 
7 Viz Drahomíra STRÁNSKÁ, Příručka lidopisného pracovníka, Praha 1936; František ROUBÍK, Příručka 
vlastivědné práce, Praha 1947. 
8 Národopisné pracoviště vzniklo na počátku 20. let 20. století zásluhou Karla Chotka na Komenského univerzitě 
v Bratislavě, k osamostatnění národopisu na pražské a brněnské univerzitě dochází až ve 30. letech resp. 40. 
letech 20. století, na německé části Karlovy univerzity byly etnografické přednášky až do jejího zániku součástí 
historických a filologických oborů. 
9 Vedle již citované literatury k dějinám oboru je nutné upozornit zvláště na texty přinášející zajímavá věcná data 
či stavící národopis do širších středo- a východoevropských kontextů. Srov. Lydia PETRÁŇOVÁ, Lid, národ a 
český národopis v letech 1953-1963, in: Věda v Československu v letech 1953-1963, Praha 2000, s. 305–322; 
František BAHENSKÝ, Zpráva o struktuře základních etnografických a folkloristických periodik v rozmezí let 
1953–1963, in: Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 
1999), Praha 2000, s. 553–664; Olga SKALNÍKOVÁ – Lydia PETRÁŇOVÁ, Etnografické studium v letech 
1964–1975, in: Věda v Československu v období normalizace (1970–1975), Praha 2003, s. 287–304; František 
BAHENSKÝ – Jiří WOITSCH, Analýza hlavních národopisných periodik v letech 1970-1975 s přihlédnutím k 
období 1964–1969, in: Věda v Československu v období normalizace (1970–1975), Praha 2003, s. 555–569; 
Chris HANN – Mihály SÁRKÁNY – Petr SKALNÍK (Eds.), Studying Peoples in the People’s Democracies. 
Socialist Era Anthropology in East-Central Europe, Münster 2005 (zejm. statě P.Skalníka a O. Skalníkové). 
10 Na tomto místě je ovšem nutné upozornit, že podoba národopisu v Čechách a na Slovensku, zejména co do 
teoretické reflexe oboru či recipování podnětů ze zahraničí byla odlišná a slovenskou etnografii lze hodnotit jako 
v určitém směru progresivnější. 
11 K vývoji ústavu v dalších desetiletích a jeho badatelské orientaci viz L. TYLLNER – M. SUCHOMELOVÁ 
(Eds.), Etnologický ústav, s. 45–104. 



české a československé etnografie. Jednalo se zejména o zkreslování, omezování či 

znemožňování některých orientací národopisného studia (např. výzkum lidové zbožnosti) a 

personálně vedené útoky vůči nepohodlným badatelům charakteristické zejména pro aktivity 

tzv. marxistického kroužku na počátku 50. let. V současné době je však jako 

nejkontroverznější vnímán nezájem o teoretický vývoj příbuzných – zejména kulturně a 

sociálně antropologických oborů v zahraničí. Zároveň – a poněkud paradoxně – to byla právě 

jednoznačná politická objednávka, či snaha vymezit se proti tzv. buržoazní etnografii, která 

od 50. let vedla k profilaci výrazných, průkopnických a mimořádně produktivních 

výzkumných orientací: montánní etnografie a etnografie dělnictva. 

Poslední vývojové období oboru po roce 1989 je charakterizováno zejména 

institucionálním nástupem sociokulturní antropologie angloamerického střihu,12 

pokračováním ve výzkumu či znovuotevíráním tradičních národopisných témat (lidová 

architektura, zbožnost) i bouřlivými diskusemi nad vývojem národopisu/etnografie a 

folkloristiky v uplynulých desetiletích.13 Některé, až hysterické kritiky předchozího období 

totiž zcela pomíjejí už tolikrát zmíněnou specifickou badatelskou tradici střední Evropy a tedy 

i to, že národopis je konstituován jako disciplína převážně historická a v rámci vybraných škol 

dosti synchronně a na terénním výzkumu založená sociální a kulturní antropologie je ve své 

ryzí podobě částečně nekomplementární evropskému terénu a stav oboru např. v Německu 

(kde se pro hojně pěstované diachronněji orientované studium užívá pojmu „evropská 

etnologie“)14 či ještě výrazněji ve Skandinávii ukazuje, že omezený zájem o antropologickou 

teorii  nemusí vždy souviset s vládnoucí ideologií.15 

                                                 
12 Pokusem o rozhraničení národopisu a sociokulturní antropologie, který měl rozpoutat širší diskusi o této 
problematice byl příspěvek Zdeňka Nešpora a Marka Jakoubka z roku 2004. Jak však oba autoři přiznali v textu 
který celou dosti chabou (co do počtu příspěvků otištěných v mezidobí na stánkách Českého lidu) výměnu 
názorů uzavřel, zájem národopisců i antropologů o řešení těchto otázek je bohužel minimální a obě strany se 
vyznačují malou snahou o vzájemné porozumění. Viz Zdeněk NEŠPOR – Marek JAKOUBEK, Co je a co není 
kulturní/sociální antropologie? Námět k diskusi, Český lid 91, 2004, s. 53–79; TÍŽ, Co je a co není 
kulturní/sociální antropologie po dvou letech. Závěr diskuse, Český lid 93, 2006, s. 71–85. K úzké spolupráci 
národopisu a antropologie se přihlásil např. Chris Hann, přední britský specialista na antropologii 
postsocialismu. Viz Chris HANN, Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost 
ve střední a východní Evropě, Sociologický časopis 43, 2007, s. 15–30; TÝŽ, Odpověď: nikoli nevýrazný 
hybrid, ale partnerství, které má říz, Sociologický časopis 43, 2007, s. 209–220. 
13 Z množství textů, které někdy vedle věcných informací obsahují i řadu dle mého názoru silně problematických 
soudů je jako nejzásadnější třeba jmenovat: Juraj PODOBA, Antropologizácia etnológie, t. j. post-národopisu 
v stredovýchodnej Európe: medzi orientáciou na zmenu, rezintenciou a rezignáciou, in: Ivo T. Budil – Tereza 
Zíková, Antropologycké sympozium V., Plzeň 2007, s. 128–137; David SCHEFFEL, Slovak ethnology in the 
post-socialist era, Ethnologies 21, 1999, s. 55–65; Petr SKALNÍK, Politika sociální antropologie na české 
akademické scéně po roce 1989. Zpráva pozorujícího účastníka, Sociologický časopis 38, 2002, s. 101–115; 
TÝŽ (Ed.), A Post-Communist Millennium: The Struggles for Sociocultural Anthropology in Central and 
Eastern Europe, Praha 2002. Srov. též velmi symptomatické monotematické číslo Sociologického časopisu 43, 
2007, č. 1. 
14 Srov. jak je studium domácího terénu prezentováno v příslušných německých úvodech do disciplíny. Viz. 
Wolfgang KASCHUBA, Einführung in die Europäische Ethnologie, 2. Auflage, München 2003; Rolf W. 
BREDNICH, Grundriss der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder Europäischen Ethnologie, Berlin 
1994. Obě knihy obsahují i důležité pasáže k dějinám oboru ve střední Evropě. 
15 Interpretativní koncept evropské etnologie se do našeho odborného prostředí pokusil nejnověji uvést Petr 
LOZOVIUK, Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě, Pardubice 2005. 



Snahu o totální negaci badatelských výsledků etnografie a folkloristiky posledního 

půlstoletí, přes veškerou jeho (ať objektivní či s nejrůznějšími úmysly dodatečně 

konstruovanou) ideologičnost, služebnictví vládnoucí moci, intelektuální sterilitu, 

parochiálnost, teoretickou nedostatečnost vedoucí k neopozitivistické popisnosti atd. je tak dle 

mého názoru třeba odmítnout. Z takové negace totiž vyplývá i neuvážené zavrhování 

kvalitních badatelských výstupů, přerušování slibně rozběhnutých výzkumů, ztráta 

elementárního povědomí o nejrůznějších informačních zdrojích (vedoucí k absurdní snaze 

„vybádat již vybádané“). A jestliže pohlédneme na badatelské výsledky zejména české 

etnografie a folkloristiky 2. poloviny 20. století výše řečené se ničeho nebude týkat tak 

palčivě jako právě etnografie dělnictva: tato badatelská specializace po roce 1989 

z etnologického bádání prostě a jednoduše zmizela!  

 

Etnografie dělnictva jako badatelská specializace a její výsledky 

Výše zmíněný dominantní zájem formujícího se národopisu na sklonku 19. a počátku 20. 

století o venkov a „selskou“ kulturu samozřejmě zapříčinil, že odborných etnografických 

prací o dělnictvu a obecně nezemědělském obyvatelstvu je z této doby minimum16 a 

pohlédneme-li např. na stránky ústředního národopisného periodika tj. Českého lidu 

shledáváme např. jen články F. Velce.17 Specializovaná výstavka o dělnictvu pak dokonce 

nebyla ani realizována (přes jasně deklarované záměry) na Národopisné výstavě 

českoslovanské v roce 1895, ze které se stala oslava právě a jen kultury venkovské. Tento fakt 

– tedy nezájem o jiné neelitní skupiny společnosti než obyvatelstvo vesnice – byl dokonce 

předmětem dobové kritiky formující se etnografie např. ze strany J. Jakubce, který obor přímo 

vyzýval ke studiu dělnické a hornické každodennosti, sociálních hnutí atd. 

 Podobný nezájem o kulturu dělníků či opět obecně o kulturu ne-venkovskou můžeme 

v československém národopise (českém i německém, byť v rámci Volkskunde se nejednalo o 

tak výraznou ignoraci)18 pozorovat i ve 20. a 30. letech 20. století, kdy se předmětem 

etnografického bádání stal hlavně zajímavý vesnický terén Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

Zájem o městské obyvatelstvo zůstal vyhrazen progresivně se rozvíjející sociologii a 

samozřejmě historii. 

K zásadnímu obratu a konstituování celé nové badatelské specializace tak došlo až po 

roce 1948 ruku v ruce – a odtud jistě pramení i částečně oprávněná nedůvěra k celé etnografii 

dělnictva v době polistopadové – s nástupem mladé generace rétoricky i některými činy 

militantních marxistů do čela etnografického výzkumu. Od počátku 50. let tak můžeme 

jednoznačně hovořit o postupné profilaci zprvu zejména montánní etnografie (etnografie 
                                                 
16 Jak jsem již upozornil v úvodu, pomíjím zde práce historiků, vlastivědných badatelů, stranických publicistů i 
čistě amatérská (byť dnes heuristicky cenná) pojednání např. o dělnických a řemeslnických slavnostech, kterých 
ve 2. plovině 19. století vznikla celá řada. Stejně tak stojí stranou mé pozornosti i jakási dělnická autoetnografie 
– srov. např. Ernst BERNER, Die Steinkohlengräber des Ostrau Karwiener Bergrevier, Ostrau 1898. 
17 F. VELC, Uhlí nalezené na Slánsku změnilo tvářnost lidového života, Český lid 28, 1928, s. 370–373. 
18 Přehledně Petr LOZOVIUK: Interethnik im Wissenschaftsprozess - Deutschsprachige Volkskunde in Böhmen 
und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen, Leipzig  2008. 



horníků) a později i etnografie dělnictva jako takového. Vývoj příslušného bádání však 

rozhodně neprobíhal bez určitých paradoxů. Jak totiž upozornil již v 70. letech 20. století A. 

Robek,19 mladí marxismem se zaštiťující badatelé, kteří chtěli studovat dělnickou třídu, se 

ocitli mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně se opakovaně odvolávali na sovětskou 

vědu – její import do Československa však reguloval a filtroval hlavní koryfej oboru Otakar 

Nahodil, jehož chápání etnografie jako historické vědy zaměřené na studium tzv. přežitků 

(zejména náboženských) bylo výzkumům horníků a dělníků na hony vzdáleno. Zároveň se 

nastupující generace chtěla vyrovnat s tradicemi tzv. buržoazní etnografie zaměřené, jak bylo 

naznačeno, na tradiční kulturu venkova, a ukázat, že etnografické studium města, resp. 

dělníků a horníků je možné a potřebné. 

Co bylo výsledkem těchto diskusí a názorových střetů odehrávajících se zejména na 

celostátních národopisných konferencích v lednu 1949, dubnu 1952 a říjnu 1953? Předně 

etnografie se měla nadále pěstovat na centralizovaném pracovišti (Kabinetu pro národopis, 

založeném v říjnu 1952 a po sloučení tohoto pracoviště s Kabinetem pro lidovou píseň od 1. 

1. 1954 v Ústavu pro etnografii a folkloristiku) nově ustanovené ČSAV a to právě m.j. 

s důrazem na otázky „života lidu“ v průmyslových oblastech. Vnitřní struktura ústavu však 

zůstala přes „papírové“ proklamace poměrně nepřehledná a výzkum dělnictva se 

uskutečňoval v podstatě v ad hoc tvořených týmech. Proměnila se zároveň i publikační 

základna – nově založeným (po sovětském vzoru) ústředním časopisem byla do r. 1962 

Československá etnografie a k popularizaci se dočasně obrátil Český lid.20 

V rovině konkrétní badatelské praxe však máme pak co do činění s jakousi podivnou 

formou sice formulačně marxistického, avšak metodologicko-metodicky veskrze na starší 

deskriptivní tradice navazující národopisu přeneseného jen z vesnice do prostředí odlišné 

sociální skupiny,21 vycházejícího ovšem z rozsáhlých a poctivě prováděných terénních 

výzkumů. Tón takto zaměřeného studia udávalo samozřejmě ústřední akademické pracoviště 

koordinující zejména rozsáhlé výzkumy – tedy pražský ÚEF a jeho pobočka v Brně a dále 

Katedra etnografie a folkloristiky FF UK, kde byla až do počátku 90. let 20. století 

systematicky a promyšleně zadávána řada diplomových a rigorózních prací zaměřených právě 

na hornickou a dělnickou kulturu.22 A dodejme hned na tomto místě, že z důvodů, 

společenských, politických i čistě personálních, na Slovensku k vykrystalizování silného 

                                                 
19 Antonín ROBEK, K otázkám etnografického studia města a vesnice kapitalistické a socialistické společnosti, 
ZKSVI 1976, Praha 1976, s. 4. 
20 Obecné kontexty vývoje tohoto období, vč. směřování akademických a univerzitních pracovišť k etnografii 
dělnictva kriticky hodnotí Lydia PETRÁŇOVÁ, Lid, národ a český národopis v letech 1953-1963, in: Věda v 
Československu v letech 1953-1963, Praha 2000, s. 305–322; František BAHENSKÝ, Zpráva o struktuře 
základních etnografických a folkloristických periodik v rozmezí let 1953–1963, in: Věda v Československu v 
letech 1953-1963. Sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999), Praha 2000, s. 553–664; viz též L. 
TYLLNER – M. SUCHOMELOVÁ (Eds.), Etnologický ústav, s. 39–44. 
21 Tedy přesně ve stylu snahy militantních marxistů ukázat, že i dělnictvo má svou tradiční kulturu. Ta však byla 
definována a studována povýtce „buržoazně“. 
22 Ke kvalifikačním pracím obhájeným na FF UK v Praze viz bibliografickou příručku Miloš TOMANDL, 
Tradiční lidová kultura v pracích „Pražské etnografické školy“, Praha 2005. 



směru etnografie dělnictva v této chvíli ani později nedošlo a z naší rámcové analýzy tedy 

můžeme problematiku Slovenskou i když samozřejmě s vědomím jistého ochuzení výkladu 

vypustit.23 

První ze záplavy prací24 o dělnictvu v duchu nastíněného přenosu starších formálně 

zavrhovaných avšak reálně uplatňovaných metod a témat výzkumu tak rozebírají (historicko-

komparativně, případně s důrazem na sledování sociokulturních změn při přechodu od 

tradiční společnosti k moderní) naprosto stejné problémy, jako předválečný národopis: 

dělnickou píseň, poezii, stravu a bydlení.25 A též výběr konkrétních skupin dělníků je 

v uvedeném kontextu nepřekvapivý – byli to ti „nejtradičnější“, tedy horníci a hutníci. 

Výstupem z takto traktovaných výzkumů a sběrů byly jednak dílčí časopisecké studie, jednak 

monumentální kolektivní monografie charakteristické zejména pro montánně etnografické 

výzkumy zaměřené na tradiční hornické oblasti. V Čechách tak byl pod vedením O. 

Skalníkové průkopnicky zmapován a v „zakladatelském“, byť patrně marxistickou 

schematizací některých problémů nejpoznamenanějším díle prezentován kladenský revír.26 Na 

Moravě pak podobnou úlohu sehrává výzkum K. Fojtíka a O. Sirovátky rezultující v 

monografii o Rosicku-Oslavansku.27 S ohledem na výše diskutované paralely s předválečnou 

etnografií není ani zde na škodu upozornit, že jak výběrem témat, strukturou a třeba i 

grafickým provedením, zmíněné monografie nápadně připomínají práce o tradičních 

etnografických regionech (Plzeňsko, Moravské Slovensko, Chodsko) publikované v 1. 

polovině 20. století. 

Ve stejné době se rozběhly intenzivní etnografické výzkumy i na Ostravsku 

prezentované četnými texty na Stránkách etnografických časopisů (Český lid, Československá 

etnografie, Radostná země), bohužel nikdy nezakončené (v rukopise nicméně existující) 

shrnující monografií,28 stejně tak zůstaly neuzavřené výzkumy industrializace Vsetínska, 

                                                 
23 Nelze ovšem nezmínit alespoň velkým českým monografiím více než komplementární dílo Ján MJARTAN 
(red.), Banícka dedina Žakarovce, Bratislava 1956, na kterém se opět podílela mj. řada špičkových slovenských 
etnografů nastupující marxistické generace (Božena Filová, Ján Podolák, Jarmila Pátková, Michal Markuš, Soňa 
Kovačevičová, Emília Čajanková, Mária Kosová, Soňa Burlasová, Jozef Markov). 
24 Přítomná studie samozřejmě nemůže sloužit ani jako rámcový bibliografický přehled etnografických prací o 
dělnictvu, příslušné údaje je nutno hledat zejména v příslušných oborových a dalších bibliografiích. Z těch 
nejdůležitějších jmenujme především: Hanka MÜLLEROVÁ, Bibliografie k etnografii a folkloristice dělnictva, 
ZKSVI 1976, Praha 1976, s. 1–16; TÁŽ, Česká národopisná bibliografie za léta 1953-62. I. a II. díl, Praha 1976; 
TÁŽ, Česká národopisná bibliografie za léta 1963-70, Praha 1978; Jiří NOVOTNÝ – Milena SECKÁ – Kateřina 
SEDLICKÁ – Jiří WOITSCH, Český lid : Etnologický časopis 1946–2000. Bibliografie, Praha 2009; Jiřina 
VESELSKÁ, Bibliografie Národopisného věstníku a dalších periodik Národopisné společnosti, Praha 2008. Data 
vydání jednotlivých prací – na což je třeba obzvláště upozornit – z řady důvodů ne vždy korespondují s dobou, 
kdy byly realizovány příslušné výzkumy, a mohou se i výrazně (až o několik let) lišit od doby odevzdání 
rukopisů k tisku. Množství prací vydaných např. v 60. letech je tak jen výsledkem cca o 10 let dříve 
realizovaných výzkumů. 
25 Lidová poesie hornická, Praha 1950; Vladimír KARBUSICKÝ, Naše dělnická píseň, Praha 1953. 
26 Olga SKALNÍKOVÁ a kol., Kladensko. Život a kultura lidu průmyslové oblasti, Praha 1959. Autorský 
kolektiv dále tvořili Jaromír Jech, Josef Spilka, Vladimír Karbusický, Buhumír Nušl a Irena Janáčková. 
27 Karel FOJTÍK – Oldřich SIROVÁTKA, Rosicko-Oslavansko: život a kultura lidu v kamenouhelném revíru, 
Praha 1961. 
28 K jejímu projektu viz Olga SKALNÍKOVÁ, Ostravsko – monografie průmyslové oblasti, Slovenský 
národopis 16, 1968, s. 613–617. 



Rožnovska a Valašskomeziříčska či Slezským studijním ústavem ČSAV v Opavě prováděné 

výzkumy Těšínska. Zejména pro brněnskou etnografii (a urbánní antropologii) 80. a 90. let 

20. století však řada i nepublikovaných teoreticko-metodologických prací zobecňujících 

výsledky zmíněných šetření znamenala určité východisko, posléze však vystřídané jinými 

paradigmatickými směry.29 Jen o málo později se zejména montánně-etnografické výzkumy 

přesunuly i na Radnicko, Příbramsko, Svatoňovicko, Mostecko a celý severočeský 

hnědouhelný revír.30 

Zároveň, tedy již na sklonku 50. a počátkem 60. let 20. století lze – ovšem stále na 

stejné metodické a tematické úrovni – pozorovat i zájem o takříkajíc nehornickou 

problematiku: etnografové se začali obracet ke sklářským a textilním dělníkům, k tzv. 

zemědělskému dělnictvu a v neposlední řadě se v rámci hledání nových a neotřelých témat 

začínají zajímat o život ve větších městech Praha, Brno, Gottwaldov/Zlín).31 Specifickou 

kapitolou byly konečně i tzv. záchranné výzkumy v oblastech ohrožených těžbou nerostů či 

velkými stavbami (např. přehrad), v jejichž rámci se někteří osvícení badatelé (J. Vařeka, V. 

Tůmová) pokusili o zachycení nejen mizející tradiční venkovské kultury, jak jim bylo 

předepsáno, ale např. i o každodennost tisíců dělníků kteří „stavby socialismu“ budovali. 

Výsledky těchto výzkumů však nikdy – krom krátkých sumativních referátů – nebyly 

publikovány. 

K určitému útlumu etnografie dělnictva došlo v českých zemích ve 2. polovině 60. let 

a jako v době předchozí i následné stály v pozadí důvody nevědecké, resp. manipulace 

s oborem ze strany politicko-ideologické. Etnografie této doby se sice v atmosféře jistého 

společenského uvolnění začala rozhlížet i na západ od železné opony, zároveň však vytanula 

potřeba výzkumu mimoevropského (zejména afrického) prostoru v zájmu vývozu ideologie 

do dekolonizovaných území. Patrně na přímou objednávku Moskvy se tak i naši etnologové (z 

nichž někteří se později stali slavnými „západními“ antropology jako např. Ladislav Holý) 

začali zabývat cizokrajnou etnografií a ke studiu Afriky se třeba na čas přiklonila i přední 

představitelka dělnické etnografie O. Skalníková.32 Lze přitom konstatovat, že obrat 

k exotičnu a částečně antropologickým metodám se při zachování souběžně pěstovaného 

výzkumného programu tradiční etnografie stanovovaného státními výzkumnými plány (dějiny 

lidové kultury, tzv. záchranné výzkumy) odehrál z největší části právě na úkor etnografie 

                                                 
29 Srov. např. publikace Národopisné studie o Brně, Brno 1990 či Oldřich SIROVÁTKA, Město pod 
Špilberkem: o lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí, Brno 1993. 
30 K oblastem, kde výzkumy probíhaly přehledně Karel FOJTÍK – Olga SKALNÍKOVÁ, Výzkum 
průmyslových oblastí v československé etnografii, Český lid 52, 1965, s. 131–143 či Antonín ROBEK, 
K problematice etnografického studia českého dělnictva, Praha 1966. 
31 Vanda TŮMOVÁ, Pražské nouzové kolonie, Praha 1971; Karel FOJTÍK, Dům na předměstí. Etnografická 
studie o životě obyvatel činžovního domu v Brně, Brno v minulosti a dnes 5, 1963, s. 45–68; TÝŽ, Tři typy 
dělnických obydlí v Brně, Brno v minulosti a dnes 1, 1959, s. 23–40; Jarmila ŠŤASTNÁ, Příspěvek k rodinnému 
životu tkalců a továrních dělníků na Náchodsku, Český lid 56, 1969, s. 216–224. 
32 Olga SKALNÍKOVÁ, Etnografické poznámky z Guineje, Československá etnografie 10, 1962, s. 281–298 a 
další práce autorky z této doby. 



dělnictva. Ve vrcholné syntéze lidové kultury z této doby v rámci ediční řady Československé 

vlastivědy se nicméně kultuře dělnictva přeci jen dostalo relativně velkého prostoru.33 

Posledním a po stránce teoreticko-metodologické i publikační nejpozoruhodnějším a 

zároveň nejkontroverznějším obdobím vývoje etnografie dělnictva na našem území byla 70. a 

80. léta 20. století.34 Tato oborová specializace totiž byla na jedné straně de facto záchranou 

celého oboru (a zejména institucionální existence Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 

který byl vlnou perzekucí přímo ohrožen), neboť posléze vydáním monografie Stará dělnická 

Praha35 úspěšně završený závazek vytvořit velkolepou syntetickou práci o pražském dělnictvu 

u příležitosti 30. výročí osvobození Československa a 15. (resp. s ohledem na průtahy ve 

vydání 16.) sjezdu KSČ se stal takřka neprůstřelným argumentem v řadě diskusí vedených 

nejen na nejvyšší vědecké ale zejména stranické úrovni. Zároveň a tento fakt nelze pominout 

byla „revitalizace“ a zmasovění výzkumu dělnické kultury jedním z prostředků pro důslednou 

ideologickou kontrolu nad etnografickým bádáním v době tzv. normalizace, a to zejména na 

půdě Akademie věd a Univerzity Karlovy. Zároveň je opětovný a systematický výzkum 

dělnictva spojen s takřka neomezeným vládcem oboru v této době, osobností mimořádně 

mnohovrstevnatou, kontroverzní, často démonizovanou a přitom dosud objektivně 

nezhodnocenou – Antonínem Robkem. Zejména poslední dvě zmíněné skutečnosti (spojení 

etnografie dělnictva s normalizací a její zaštítění A. Robkem) dozajista zapříčinily poněkud 

zbrklé a radikální odmítnutí celé této badatelské orientace na počátku 90. let. Na kvalitě – 

odvažuji se tvrdit, že většiny – provedených výzkumů z této doby a pozoruhodném množství 

výstupů to ale nic nemění. 

V uvedené době, zejména v 70. letech 20. století, bylo etnografické studium dělnictva 

posunuto na kvalitativně vyšší úroveň hned v několika směrech. Předně byl v Ústavu pro 

etnografii a folkloristiku ČSAV ustanoven po vlně prověrek a vnitřních reorganizací v letech 

1971–1972 stabilní badatelský tým (tzv. Oddělení etnografie dělnictva),36 průběžně 

doplňovaný absolventy etnografického studia na UK, kterým byly neomezeným vládcem 

katedry A. Robkem systematicky přidělovány práce na témata z etnografie dělnictva, a 

četnými vědeckými aspiranty. Na výzkumu dělnictva se dále ad hoc podílela i řada 

špičkových badatelů z dalších oddělení ÚEF a jiných pracovišť – někteří z nich de facto 

z donucení, přičemž výzkum dělnictva pro ně byl jedinou cestou, jak si místo v těchto 

institucích udržet. Jistě šlo o situace lidsky velmi kruté a vlastně odsouzeníhodné, na druhou 

                                                 
33 Československá vlastivěda. Díl 3, Lidová kultura, Praha 1968. 
34 K obecnějším kontextům vývoje oboru a publikační činnosti v této době srov. zejména: Olga SKALNÍKOVÁ 
– Lydia PETRÁŇOVÁ, Etnografické studium v letech 1964–1975, in: Věda v Československu v období 
normalizace (1970–1975), Praha 2003, s. 287–304; František BAHENSKÝ – Jiří WOITSCH, Analýza hlavních 
národopisných periodik v letech 1970-1975 s přihlédnutím k období 1964–1969, in: Věda v Československu v 
období normalizace (1970–1975), Praha 2003, s. 555–569. 
35 Antonín ROBEK – Mirjam MORAVCOVÁ – Jarmila ŠŤASTNÁ (red.), Stará dělnická Praha. Život a kultura 
pražských dělníků 1848–1939, Praha 1981. Krom výše uvedené trojice tvořili autorský kolektiv díla, které bylo 
do tisku odevzdáno již v roce 1977, Dagmar Klímová, Jaroslav Markl, Vladimír Scheufler, Olga Skalníková, 
Jiřina Svobodová a Josef Vařeka. 
36 L. TYLLNER – M. SUCHOMELOVÁ (Eds.), Etnologický ústav, s. 63–66. 



stranu stati špičkových etnografů původně specializovaných na úplně odlišnou problematiku 

(J. Vařeka, 37 V. Scheufler) či folkloristů (D. Klímová, B. Beneš) patří už jen kvůli aplikaci 

neotřelých metod výzkumu (např. antropologický strukturalismus) k tomu nejlepšímu, co bylo 

k tématu publikováno. Zároveň lze v této době sledovat mnohem intenzivnější spolupráci a 

výměnu poznatků s historiky. 

Dalším podstatným rysem byla důsledná snaha metodické a tematické sjednocení 

prováděných výzkumů. Co se týče výběru témat a metod studia, lze, myslím, konstatovat, 

dosti značný posud oproti 50. a 60. letům 20. století – tradiční etnografický zájem o témata 

z oblasti hmotné kultury (oděv, bydlení, strava) či folkloru sice zůstal zachován, avšak (jistě 

částečně pod vlivem některých historiků – jmenujme namátkou J. Kořalku, J. Havránka, 

P. Horskou či M. Bělohlávka) se nově mnohem pozorněji studovaly rodinné a příbuzenské 

struktury, sociální organizace dělníků, procesy kulturní změny atd. tedy otázky, které spadají 

již spíše do sféry zájmu historické demografie, antropologie a sociologie. 

Hlavním „terénem“ se od počátku 70. let nově stala Praha, případně další 

komparativně vyhodnocované velké aglomerace, v 80. letech se pak výzkumy opět rozšířily 

takřka na celé české země. Příslušná šetření přitom měla (alespoň teoreticky) vycházet 

z centrálně připravené Rukověti.38 Takřka každoročně se konaly větší či menší konference a 

semináře, často se zahraniční účastí a konečně etnografie dělnictva získala svou stabilní, i 

když poněkud svéráznou, publikační platformu. V rámci ediční řady ÚEF Národopisná 

knižnice (NK) tak vyšlo mezi léty 1974–1987 12 svazků sborníků a monografií jednoduše 

nazvaných Etnografie dělnictva (ED) a redigovaných A. Robkem.39 Částečně se jednalo o 

                                                 
37 Kupříkladu Josef Vařeka byl již v této době evropsky respektovaným specialistou na venkovskou lidovou 
architekturu raného novověku a novověku, byl to hluboce věřící nestraník a mimořádně čestný a pracovitý 
člověk. O jakémkoliv ideologickém zápalu pro výzkum dělnictva v jeho případě proto nemůže být řeči, přesto 
však k tématu vytvořil – víceméně z donucení – celou řadu objevných studií. K J. Vařekovi srov. Jiří WOITSCH 
– Marie BAHENSKÁ (eds.), Josef Vařeka české etnologii, Praha 2007. Z nejdůležitějších a dodnes ceněných 
Vařekových studií k dělnické a hornické každodennosti jmenujme např. Josef VAŘEKA, Doplňková zaměstnání 
horníků na Mostecku se zvláštním zřetelem k dnes už zaniklé obci Souš, Český lid 56, 1969, s. 1–8; TÝŽ, 
K otázce vzniku a vývoje etnografického regionu v průmyslové oblasti severních Čech (Druhá etnografická 
studie ze Severočeského hnědouhelného revíru), Český lid 57, 1970, s. 190–198; TÝŽ, Vývoj dělnického 
interiéru a způsobu bydlení horníků v oblasti Mostu a Duchcova (Třetí etnografická studie ze Severočeského 
hnědouhelného revíru se zvláštním zřetelem k dnes už zaniklé obci Souš a Ledvice), Český lid 58, 1971, s. 1–15 
či celou sérii statí o dělnickém bydlení v Praze, která rezultovala Vařekovou kapitolou (s. 152–182) ve Staré 
dělnické Praze. 
38 Rukověť etnografického výzkumu českého dělnictva, in: Výzkum českého dělnictva. ZKSVI 1979, Příloha 2, 
s. 1–25. Jako autoři Rukověti jsou uvedeni S. Brouček, B. Chvátalová, R. Havránková, V. Klevetová, J. Kořalka, 
M. Moravcová, J. Svobodová, J. Šťastná, M. Turková a J. Vařeka tedy vesměs pracovníci Oddělení etnografie 
dělnictva ÚEF, kteří se na výzkumech dlouhodobě podíleli. Rukověť má podobu podrobně strukturovaného 
návodu k terénnímu a archivnímu výzkumu (de facto se jedná převážně o návod k polostrukturovaným 
rozhovorům), přičemž, jak již bylo naznačeno, převážná část otázek se věnuje etnograficky pojímané 
každodennosti (strava, bydlení, odívání), ale též rodinnému životu, příbuzenství, výběru partnerů, sociálním 
vztahům. Výzkum se neměl zjevně vyhýbat ani „negativním vlivům“ a „morálně problematickým“ jevům – 
alkoholismu, rozpadu dělnických rodin apod. Minimálně v rovině výzkumné tedy byla tzv. dělnická třída 
studována až v antropologické holističnosti, beze snahy ji nějak výrazně idealizovat. Je ovšem samozřejmě 
dědictvím doby, že do „oficiálních“ publikací se podobná témata nedostávala. 
39 Většinou šlo o sborníky statí či kolektivní a individuální monografie. Jejich struktura byla vcelku 
nepřekvapivě velmi podobná – po obsahově plytké předmluvě A. Robka následovaly příslušné stati. Viz 



rozsáhlé empirické studie, podstatné byly ovšem i teoreticko-metodologické stati. Snaha o 

rychlé plnění publikačních výzkumných plánů v době absolutní nepružnosti oficiálních 

vydavatelství a v jistě nevýznamné míře i důvody de facto autocenzurní (zveřejňování 

ideologicky ne zcela přijatelných zmínek např. o kriminalitě či prostituci v dělnickém 

prostředí) zároveň rezultovaly v opakované vydávání tzv. maket, konferenčních sborníků, 

studií, monografií či bibliografických příruček v rámci přísně interní publikační řady 

Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku (ZKSVI v 

letech 1974–1989 celkem 19 relevantních svazků).40 Mnoho desítek etnografických studií 

bylo dále zveřejněno na stránkách oborových časopisů (Český lid, Národopisná revue, 

Národopisný věstník, Slovenský národopis) a v časopisech a sbornících regionálních či 

oborově blízkých – dominantně samozřejmě historických. 

 Všechny uvedené skutečnosti oceňované – paradoxně – nejvyššími domácími 

stranickými místy i cizími badateli (publikace Stará dělnická Praha je jednou z mála dodnes 

na západ od našich hranic častěji citovaných etnografických prací) tak v poměrně krátké době 

zformovaly intelektuálně podnětnou a produktivní „pražskou školu etnografie dělnictva“. Ta 

vycházela z bohatých domácích tradic národopisných, částečně byla (či alespoň dle některých 

textů mohla být) ovlivněna i soudobým stavem etnografie a historie zejména západoněmecké 

a skandinávské41 a přes jisté rozmělnění tématické i metodologické, ke sterému došlo ve 2. 

polovině 80. let 20. století, ještě rozhodně nebyla v dané době za zenitem. Nastávající 

bouřlivé společensko-politické změny jí však v neuvěřitelně krátké době smetly z povrchu 

zemského (etnografické studium dělnictva se neobjevuje hned v prvních koncepčních 

dokumentech reorganizovaného ÚEF z let 1990–1991)42 a z protěžované specializace se stala 

až kuriózní marginálie. K posledním dvěma desetiletím pak není možné dodat nic jiného, než 

že systematická etnografie dělnictva (ale i případně kulturně/sociálně antropologické studium 

této společenské skupiny) zmizela. 

 

                                                                                                                                                         
Etnografie dělnictva I. (NK 9), Praha 1974; Etnografie dělnictva II. (NK 10), Praha 1974; Etnografie dělnictva 
III. (NK 12), Praha 1975; Etnografie dělnictva IV. (NK 13), Praha 1975; Etnografie dělnictva V. (NK 14), Praha 
1975; Etnografie dělnictva VI. (NK 16), Praha 1975; Etnografie dělnictva VII. (NK 17), Praha 1976; Etnografie 
dělnictva VIII. (NK 18), Praha 1977; Etnografie dělnictva IX. (NK 19), Praha 1977; Etnografie dělnictva X. (NK 
20), Praha 1978; Etnografie dělnictva XI. (NK 35), Praha 1983; Etnografie dělnictva XII. (NK 36), Praha 1987. 
40 Ucelenou řadou ZKSVI disponuje pouze nástupce někdejšího vydavatele, tedy dnešní EÚ AV ČR, v.v.i. 
Některé svazky jsou nahodile dostupné i v jiných veřejných knihovnách. Vzhledem k mimořádně zmatenému 
způsobu označování této řady (s řadou příloh a dílů vydávaných někdy i s chybným vročením a s neúplnými či 
nepřesnými názvy) se omezuji pouze na základní bibliografická data a příslušné svazky řadím chronologicky. 
ZKSVI 1974, Příloha 1, Praha 1974; ZKSVI 1975, Etnografie pražského dělnictva. Maketa, s. I/1, I/2, II, III, 
Praha 1975; ZKSVI 1975, Příloha 4, Praha 1975; ZKSVI 1976, Praha 1976; ZKSVI 1978, Příloha 4, Praha 1978; 
ZKSVI 1979, Příloha 2, Praha 1979; ZKSVI 1982, č. 5, Praha 1982; ZKSVI 1983, č. 4, Praha 1983; ZKSVI 
1986, č. 2, Praha 1986; ZKSVI 1986, č. 3, Praha 1986; ZKSVI 1986, č. 5, Praha 1986; ZKSVI 1987, č. 2, Praha 
1987; ZKSVI 1988, č. 4, Praha 1988; ZKSVI 1988, č. 10, Praha 1988; ZKSVI 1989, č. 2, díl 1–2, , Praha 1989. 
41 Viz účast A. Robka a K. Fojtíka na konferenci o dělnické kultuře ve Švédsku v roce 1986. L. TYLLNER – M. 
SUCHOMELOVÁ (Eds.), Etnologický ústav, s. 72. 
42 L. TYLLNER – M. SUCHOMELOVÁ (Eds.), Etnologický ústav, s. 79–81. 



Závěr 

Rozvoj etnografie dělnictva se – bohužel – kryje s obdobími, která jsou společensky, politicky 

a kulturně oprávněně považována ve 2. polovině 20. století na našem území za nejtemnější – 

50. léty a normalizací. Impulzy ke studiu hornické a dělnické kultury můžeme skutečně 

považovat za veskrze politické a ideologické (nejprve snaha o radikální marxizaci oboru, pak 

marginalizace na úkor studia mimoevropského terénu, posléze jedna z cest k záchraně 

národopisu jako svébytně institucionalizovaného oboru prostřednictvím studia ideologicky 

„záslužné“ problematiky) a potud souhlasit s těmi, kteří zmizení etnografie dělnictva považují 

div ne za bohulibou skutečnost. Výrazně negativní roli pak samozřejmě sehrávají i nepěkné 

reminiscence na některé „sekerníky“ let 50. či kontroverzní osobnost iniciátora rozvoje 

etnografie dělnictva v 70. letech, tedy A. Robka. Takový pohled, domnívám se, je však nutně 

omezený a chybný, neboť se soustředí pouze na dílčí příčiny a vnější okolnosti určitého 

vývoje, nikoliv na jeho průběh a už vůbec ne na výsledky. Zdá se mi totiž, že při pominutí 

(jistě nemalé) řady vulgárně povrchních agitačních textů, nezdařených výzkumů a ideologické 

vaty, která se vyskytovala snad ve všech publikovaných dílech, je možno etnografii dělnictva 

hodnotit pozitivně v celé řadě ohledů. 

 Etnografie dělnictva předně otevřela a obrovským množstvím empirických dat zaplnila 

tematickou niku, která během sledovaného období zůstávala na okraji čistě historického 

výzkumu. Příslušná témata, jak jsme si ukázali, do značné míry korespondující se zájmy 

tradiční etnografie, lze shrnout pod všeobjímající kategorii každodennost. Žádný jiný obor 

neshromáždil tolik údajů o odívání, stravě, bydlení, doplňkových způsobech obživy, folkloru, 

náboženském životě, vzdělávání, volnočasových aktivitách, rodinném životě a 

demografickém chování, sociální organizaci atd. továrního a zemědělského dělnictva a 

horníků jako právě etnografie. Řada z uvedených poznatků byla přitom publikována v dílčích 

studiích či dokonce shrnuta do na svou dobu moderně pojatých syntéz. 

Ve všech pracích sice dominovala etnografická deskripce, nicméně (a do značné míry 

nezávisle na dění v západních humanitních a sociálněvědních disciplínách) některé ze studií či 

jejich dílčí interpretační závěry (zaměřené na procesy sociokulturních změn, kolektivních 

identit apod.) se nesou již např. v 70. letech 20. století v duchu těch oborů, které si dnes 

zvykneme nazývat historickou antropologií a historickou sociální vědou. Etnografie dělnictva 

tedy tvořila a tvoří významný korpus dat, teorií a metod, které byly, jsou – či mohou být – 

přínosné nejen etnografům samotným, ale jak se zdá, tak zejména historikům hospodářských 

a sociálních dějin novější doby. 

 Dalším výrazným přínosem etnografie dělnictva (částečně spolu s výzkumem tzv. 

socialistické vesnice) bylo narušení národopisu často – i když neoprávněně – dodnes vytýkané 

zahleděnosti do minulosti. Právě z okruhu badatelů věnujících se dělnické a hornické kultuře 

se totiž rekrutovali nemnozí výrazní teoretici oboru, kteří a nutno dodat že částečně v rozporu 

s dominantní ideologickou linií diskutovali o problematice tzv. etnografie současnosti (K. 



Fojtík, O. Sirovátka, O. Skalníková).43 A koneckonců i zmíněný specifický způsob 

zveřejňování závěrů výzkumů i teoretických zobecnění, spočívající zejména v 70. a 80. letech 

ve vydávání širší (a to ani odborné) veřejnosti zcela nedostupných interních sborníků a 

monografií vedl k určité formulační a tematické otevřenosti. Stručně řečeno, dělnická třída 

zobrazovaná etnografy dělnictva rozhodně nebyla bezchybným a idealizovaným hybatelem 

dějin. 

 Zbývá se tedy ptát, kam tato badatelská orientace – kterou jsem, pravda, možná vylíčil 

v až příliš růžových barvách – zmizela a co výsledky několika desítek let intenzivní práce 

mnohačlenných týmů mohou poskytnout dnešním etnografům, antropologům a historikům. 

Převrat roku 1989 sehrál ve vnímání etnografie totiž jednoznačně negativní úlohu a z řady 

příčin (byť někdy naprosto zcestných) byla právě tato badatelská orientace z těch do té doby 

pěstovaných opuštěna a marginalizována nejvýrazněji a příslušná oddělení ÚEF ČSAV při 

vynucené reorganizaci pracoviště doslova rozprášena. Po roce 1990 se na stránkách již 

několikrát zmíněného Českého lidu žádná studie o dělnické / hornické kultuře neobjevila a 

první vlaštovkou – symptomaticky z pera historika – se stal až nedávno publikovaný text M. 

Jemelky.44 Někteří etnografové, zejména brněnští (dnes např. J. Pospíšilová, J. Kosíková, 

J. Nosková, K. Altmann), zabývající se urbánní etnografií/antropologií se sice tu a tam této 

problematiky dotknou, o systematickém navazování na starší tradice ale nemůže být po roce 

2000 řeči. Současná urbánní etnografie/antropologie u nás totiž programově vychází 

z odlišných paradigmatických (německých a angloamerických) pozic,45 než naše někdejší 

etnografie dělnictva, která měla blízko zejména ke způsobům etnografického výzkumu 

dělníků ve Skandinávii. Pro mladé adepty oboru je etnografické a antropologické studium 

dělníků něčím až odpudivým, jejich povědomí o soudobých hojných výzkumech dělnictva 

v rámci současné evropské etnologie a sociokulturní antropologie (o historii nemluvě) je 

nulové. Zdá se, jakoby jeden extrém byl nahrazen jiným, což je už více jak po 20 letech zcela 

svobodného bádání skorem smutné.  

Nalijme si však čistého vína: rozhodně nezmizeli etnografové dělnictva.46 Řada z nich 

má sice již postavení emeritních badatelů, mnozí však v oboru (či oborech blízkých) dále 

aktivně působí a pouze se k někdejší participaci, patrně v obavě z určité stigmatizace, na 

studiu dělníků a horníků nehlásí. Za další, naštěstí nezmizely veškeré publikované výstupy, 

byť některé lze dohledat, jak bylo uvedeno, výhradně v Knihovně Etnologického ústavu AV 

ČR, v.v.i. a obecně vzato mezi etnografickou a historickou obcí je povědomí o příslušných 

sbornících a monografiích až na několik málo specialistů minimální. 

                                                 
43 Souhrnně Olga SKALNÍKOVÁ – Karel FOJTÍK, K teorii etnografie současnosti, Praha 1971. 
44 Martin JEMELKA, Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě, Český lid 98, 2011, s. 1–30. Autor se 
přitom částečnou inspirací některými pracemi starší české etnografie netají. 
45 Srov. např. Jana NOSKOVÁ a kol., Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-
21. století, Brno 2009. 
46 Považuji za korektní neuvádět zde konkrétní jména, jednalo by se nutně o subjektivní výběr. I jen letmým 
nahlédnutím do příslušných oborových bibliografií však lze identifikovat řadu dnešních etnografů a antropologů, 
kteří se řadu let aktivně věnovali studiu „dělnické třídy“. 



Konečně dosud nijak nevytěženou studnicí informací a významným dědictvím 

etnografie dělnictva jsou zdroje nepublikované, představující celou škálu dokumentů 

nejrůznější povahy – od kvalifikačních prací a kartoték folklorních syžetů, přes přepisy a 

nahrávky rozhovorů a sbírky originálních dokumentů (např. dělnické noviny, plakáty, letáky, 

osobní dokumenty) získaných během výzkumů, po nezveřejněné rukopisy článků i celých 

monografií. Řada z těchto fondů přitom obsahuje informace mimořádně cenné, dnešním 

historickým či etnologickým výzkumem nezískatelné (zejména vzpomínky pamětníků) a 

nabízí se tedy široká škála možností k jejich vytěžení a (re)interpretaci s využitím soudobé 

historické epistemologie. Z těch nejdůležitějších sbírek dokumentů si závěrem dovolím 

historickou obec zaobírající se studiem dělnictva upozornit alespoň na některé.47 Třebas 

takový krok a následný zájem historiků bude impulzem k přehodnocení povýtce negativního 

obrazu, který etnografie dělnictva má na své domácí půdě. 

V dokumentačních sbírkách EÚ AV ČR, v.v.i. v Praze a Brně je tak k dispozici celý 

fond někdejšího Oddělení etnografie dělnictva o rozsahu 39 kartonů;48 nezpracovaná sbírka 

Ostrava (2 b.m.); několik desítek osobních pozůstalostí badatelů, kteří se dělnictvem 

zaobírali; sbírka rukopisů (115 kartonů) s množstvím studií právě k hornické a dělnické 

kultuře vč. např. rukopisu monografie o Ostravsku; dále několik tisíc fotografií, map, plánů 

(např. dělnických kolonií) a kreseb; sběry a katalogy písní, pověstí a pohádek z dělnického 

prostředí. Archivy Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity a příslušné oborové 

(katederní) knihovny uchovávají desítky často vysoce kvalitních kvalifikačních prací, 

kandidátské a disertační práce jsou pak opět uloženy ve fondech Etnologického ústavu. Na 

většinu ze zmíněných fondů jen zvolna sedá prach a čekají na své znovuobjevení. Doufejme, 

že k němu brzy dojde a že etnografie dělnictva, ať už bude oživena v jakékoliv podobě, 

nebude muset být považována za specializaci zmizevší definitivně... 

                                                 
47 Ne všechny fondy a sbírky jsou uspořádané a přístupné, nicméně jejich studium je za určitých okolností 
samozřejmě možné. 
48 Srov. Marcela SUCHOMELOVÁ, Dělnictvo – oddělení etnografie dělnictva. Dokumentační sbírka oddělení. 
Inventární seznam, Praha 1997. 


