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Etnometodologický workshop

Univerzita Karlova, Praha, 24.–26. 6. 2006

Po dvou předchozích workshopech v Sýrii 
k tématu Arabs in the Media: Wars, Identities 
and Public Space se třetí etnometodologický 
workshop pod názvem Ethnomethodology 
and Media: Wars, Borders and Identities konal 
v Praze (o syrských workshopech viz zprá-
vu J. Nekvapila v Sociologickém časo pise / 
Czech Sociological Review 41, 2005: 343–346). 
Volba Prahy jako místa konání nebyla čis-
tě náhodná. Díky hlavnímu organizátoro-
vi workshopu, Jiřímu Nekvapilovi z Kar-
lovy univerzity, navštívila většina zúčast-
něných Prahu již dříve. V říjnu 2004 před-
nášel v Praze Baudouin Dupret (Sýrie), or-
ganizátor syrských setkání a spoluorgani-
zá tor pražského workshopu, a pražskému 
publiku tehdy představil výzkum, jejž po-
pr vé prezentoval právě na etnometodo-
lo gickém workshopu v syrském Damaš-
ku (týkal se reklamních sebeprezentací tří 
arab ských televizních stanic). Část agen-
dy syrského workshopu se tím přenesla do 
Prahy. V prosinci 2004 přednášeli v Praze 
japonští badatelé Ron Korenaga a Yoshi-
fumi Mizukawa o svém etnometodologic-
kém výzkumu recepce reklamy a v prosin-
ci 2005 přijel do Prahy Dušan Bjelić (USA) 
s přednáškou o masmediální praxi „edito-
vání sociálních identit“. Častým hostem 
v Pra ze bývá blízký spolupracovník Jiřího 
Ne kvapila a též spolupořadatel pražského 
workshopu Ivan Leudar (Velká Británie), 
kterého mohli zájemci o analýzu diskurzu 
vidět v Praze již před deseti lety na kon-
ferenci Dialoganalyse VI (viz stejnojmen-
ný sborník z konference, ed. S. Čmejrková, 
J. Hoffmannová, O. Müllerová a J. Světlá, 
Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1998). Vět-
šině proto nebylo zatěžko přijmout návrh 
Leny Jayyusi (Spojené arabské emiráty), 
aby se třetí workshop konal v Praze. Jedi-
ným smolným okamžikem akce bylo, že je-
den ze spoluorganizátorů, B. Dupret, musel 
na poslední chvíli odříct svou účast.

Hlavní zaměření pražského work-

shopu zůstalo stejné jako v Damašku: bylo 
jím ověřování nosnosti etnometodologické-
ho přístupu ke zkoumání masmediál-
ní komunikace. I tentokrát byly v popředí 
kon  ceptuální otázky mediální konstrukce 
so ciál ních identit aktérů v konfl iktních si-
tua cích či hledání povahy intertextových 
vzta hů mezi mediálními texty s využitím 
pojmu dialogické sítě. Tematicky však již 
nebyl pražský workshop výlučně zamě-
řen na arabský svět a jeho mediální pre-
zentaci, nýbrž se věnoval též mediálním 
pre zentacím marginalizovaných a stigma-
ti zovaných sociálních skupin v Evropě 
(rom ských přistěhovalců ve Velké Británii, 
marocké mládeže v Amsterdamu), mediál-
ní konstrukci ohrožení Japonska nemocí ší-
lených krav aj.

Většina příspěvků se zabývala jevy, ja-
ko je konfl ikt, vytváření hranic, teritorií 
a formulování rozdílných společenských 
identit v konfl iktní (např. válečné) si tuaci. 
Ukázalo se, jak důležitou roli hraje v těch-
to situacích lidské tělo – existence fyzic-
kého těla je předpokladem vzniku teri-
torií a vytváření hranic, přitom aktuální 
podmínky jeho existence se mohou do stat 
(chtělo by se říct „s jistou ironickou para-
doxností“) do ostrého konfl iktu s diskurzy, 
jejichž úkolem je hranice a teritoria defi no-
vat a podrobovat si tělesnou existenci člo-
věka. Za jistých podmínek se tak jedinec 
či celá sociální skupina mohou octnout 
vně hranic území, přestože fyzicky na teri-
toriu setrvávají. Příkladem by mohly být 
situace státního ignorování či utlačování 
etnických menšin, situace občanské vál-
ky či procesy genocidy. V mediální praxi 
je zásadní role fyzických těl v konfl iktních 
situacích refl ektována fi lmovým či fotogra-
fi ckým obrazem, tj. materiálem, který je 
schopen reprezentovat trojrozměrnou rea-
litu našeho světa. Mnozí účastníci tak kro-
mě verbálních dat analyzovali a interpre-
tovali také obrazová data. Téma tělesnosti 
patřilo spolu s multimodálností analyzo-
vaných diskurzů k významným přínosům 
workshopu.
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Naznačenou myšlenkovou linii rozví-
jel ve svém příspěvku především Dušan 
Bjelić (University of Southern Maine, Port-
land), známý čtenářům Sociologického časo-
pisu / Czech Sociological Review jako autor 
eseje o etnometodologickém vyjasňování 
baudrillardovské teorie médií (viz Sociolo-
gický časopis / Czech Sociological Review 42, 
2006: 403–427). Bjelić vyložil genezi hra-
nic a její souvislost s lidským tělem na pří-
kladu fotografi e zachycující počáteční fázi 
utváření hranice mezi východním a západ-
ním Berlínem (na fotografi i brání zápa-
do berlínští policisté vlastním tělem pro-
niknutí davu z východního Berlína). Jeho 
hlav ním tématem pak byl roz bor Clinto-
novy válečné rétoriky a analýza americ-
kého zpravodajství o válečných aktivitách 
NATO v Srbsku a Černé Hoře. Jako inspi-
rační zdroj Bjelićovi posloužila hollywood-
ská kinematografi e. Ukázal, jak je ve wes-
ternovém fi lmu Johna Forda The Searchers 
(s Johnem Waynem v hlavní roli) rekon-
struována genealogie státu a státních hra-
nic a jak je táž koncepce využívána v Clin-
tonových projevech a ve zpravodajství. Po-
dle Bjeliće lze v západní civilizaci hovořit 
o dvou typech hranic: hranice národních 
států, které se utvářely historicky za pomo-
ci právních prostředků, a hranice vytvá-
řené osadníky, které mají tendenci se stá-
le posouvat a v jejichž ideových zákla-
dech stojí (historicky zformovaný) kon cept 
rodiny se všemi představami o mo rálních 
závazcích jejích členů.

Zajímavý pandán k Bjelićovu příspěv-
ku vytvořila Lena Jayyusi (Zayed Universi-
ty, Dubai), autorka dnes již klasické etno-
metodologické monografi e Categorization 
and the Moral Order (London: Routledge 
& Kegan Paul 1984), jejíž francouzský pře-
klad se nyní připravuje k vydání. Ve svém 
příspěvku analyzovala aktivity a diskur-
zy, které konstituují prostor izraelského 
kon trolního stanoviště (checkpoint) na sil-
nici z Ramalláhu do Jeruzaléma. Pokusi-
la se o celostní pohled na tělesné, institu-
cionální a diskurzní aktivity, stranou nezů-

staly ani fyzické předměty a zařízení. Pro-
stor kontrolního stanoviště představila jako 
konfl iktní prostředí, v němž se zásadním 
způsobem problematizují a transformují 
každodenní aktivity (cesta do práce, náv-
štěva bratrance aj.). Ukázala, jak se ve změ-
něné situaci mění sociální kategorizace (již 
ne „matka veze syna do nemocnice“, ale 
„pa lestinská matka veze syna do nemoc-
nice“; již nikoli „přítel jede navštívit příte-
le“, ale „Palestinec jede navštívit přítele“). 
Izraelský checkpoint se spolu s řadou ana-
lyzovaných mediálních narativů stal odra-
zovým můstkem pro autorčinu obecněj-
ší úvahu o vytváření nové morální eko-
nomie a nové morální geografi e na izrael-
sko-palestinském území.

Ivan Leudar (University of Manches-
ter) a Jiří Nekvapil (Univerzita Karlova 
v Praze) analyzovali diskurzní prakti ky 
so  ciální exkluze v českých a britských mé-
diích, a to na příkladu diskriminace Romů. 
Navázali při tom na svůj dřívější projekt 
Obraz Romů v středoevropských masmé diích 
po roce 1989 (viz recenzi stejnojmenného 
sborníku v Sociologickém časopise / Czech So-
ciological Review 41, 2005: 175–178). Nega-
tivní obrazy Romů nemají podle I. Leu-
dara a J. Nekvapila svůj původ v každo-
denní zkušenosti z interakcí mezi Neromy 
a Romy, ale jsou příkladem „typizací na 
velmi vysokém stupni vzdálenosti a ano-
nymity“ (A. Schütz). Většinová populace 
konstruuje identitu Romů na základě dis-
tinkce mezi blízkým „my“ a vzdáleným 
„oni“, vlastní identita a identita „těch dru-
hých“ jsou tak vzájemně propojeny. Jeli-
kož chybí osobní kontakt a zkušenost me-
zi majoritou a Romy, je veřejná identita 
Romů konstruována především pomocí 
mediálních narativů. V kolektivní diskusi 
nad sebraným materiálem se pak I. Leudar 
a J. Nekvapil pokusili ukázat, jak je veřej-
ná identita Romů propojena s praktikami 
sociální exkluze.

Ron Korenaga (Rikkyo University, To-
kyo), Shinichiro Sakai (Rikkyo University, 
Tokyo) a Yoshifumi Mizukawa (Hokusei 
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Gakuen University, Sapporo) se ve svém 
pří spěvku věnovali japonskému televizní-
mu zpravodajství o zákazu dovozu hově-
zího masa z USA do Japonska kvůli hroz-
bě BSE. S využitím pojmu (mediální) dia-
logické sítě, který vypracovali I. Leudar 
a J. Nekvapil (viz např. jejich články v So cio-
logickém časopise / Czech Sociological Review 
38, 2002: 483–499; 42, 2006: 353–377), re kon-
struo vali vývoj tohoto mediálního tématu. 
Problém se zákazem dovozu americké ho 
hovězího do Japonska eskaloval až na me-
zistátní úroveň. Přednášející ukázali, jakou 
roli v rozvoji tématu sehrály mezikulturní 
rozdíly.

Tamah Sherman (Univerzita Karlova 
v Praze) analyzovala postupy amerických 
mormonských misionářů v Česku při zís-
kávání nových přívrženců. Mormonská cír-
kev vysílá vyškolené mladé lidi do různých 
zemí světa, aby vyučovali a šířili evangeli-
um. Při své misijní činnosti, při níž se mno-
zí misionáři cítí jako „vojáci boží armády 
ve válce dobra se zlem“, pak postupně vy-
užívají nabytých znalostí o druhé kultuře 
k provedení interakcí s místními obyvateli. 
Autorku zajímal vztah mezi instrukcemi, 
které misionáři získali, a konkrétními prů-
běhy interakcí. V situaci prvního kontaktu 
(oslovování lidí na ulici) odhalila tři speci-
fi cké praktiky (a jim odpovídající úkoly): 
zahájení konverzace, udržení konverzace, 
přechod k tématu náboženství. Ukázala, 
jak se používání kategorií jako „Ameri čan“, 
„ci zinec“, „dobrovolník“ nebo „mi sio nář“ 
stává součástí tohoto procesu. Ve svém vy-
stoupení čerpala z řady komplementár-
ních dat získaných prostřednictvím růz-
ných metod – nahrávek verbálních inter-
akcí, interakčních a následných interview, 
instruktážních materiálů církve.

Sebastian Abdallah (Amsterdam) se 
za býval problematikou marocké mládeže 
vy růstající „na ulici“ v Amsterdamu. Ve 
svém výzkumu využil svých pracovních 
zkušeností jako „social worker“. Na zákla-
dě svých poznámek z terénu zkoumal, jaké 
jsou normy jednání mladých Maročanů 

a jak chápou své jednání ve vztahu k me-
diál ním kategorizacím jako „problémová 
mládež“, „riziková mládež“ aj. Odhalil re-
gulativní praktiky uvnitř skupiny, které 
uka zují na jiné pojetí normálnosti: mladí 
muži běžně regulují sami sebe prostřednic-
tvím nadávek, vysmívání a fyzické převa-
hy. Jejich morální řád se odlišuje od morál-
ního řádu většiny. Toto napětí se projevuje 
nejen v mediálních kategorizacích, ale také 
v interakci těchto mladých lidí s příslušní-
ky většiny.

Poslední vystoupení patřilo Michelu 
Barthélémymu (Centre d‘Etude des Mou-
vements Sociaux, Paris), sociálnímu věd-
ci, který má zásluhy na šíření etnometo-
dologické literatury ve francouzské kul-
turní oblasti: do francouzštiny přeložil 
výše zmíněnou knihu Leny Jayyusi Cate-
gorization and the Moral Order a nyní pra-
cuje na francouzském překladu klasic-
ké knihy za kladatele a vůdčího teoretika 
etnometodologie Harolda Garfi nkela Stud-
ies in Ethnomethodology (Boston: Prentice-
Hall, 1967). Příspěvek M. Barthélémyho byl 
věnován kritice mediálního zpravodajství. 
Autora zajímalo, které aspekty mediální 
pra xe umož ňují kritiku médií. Analyzoval 
pří pad rozhlasového zpravodajství o jed-
né udá losti a pozdější kritické reakce na ně 
(událost byla nejprve popsána jako odvrá-
cení hrozby islamistického teroristického 
útoku: ve voze pracovníka letiště, „Fran-
couze alžírského původu“, byly objeveny 
zbraně a výbušniny; později vyšlo naje-
vo, že podezřelý „terorista“ je ve skuteč-
nosti oběť rodinné intriky). Ukázal, že kri-
tik a novinář přistupují k události dvěma 
odlišnými způsoby: kritik jako k transcen-
dentálnímu objektu se stabilní identitou, 
kte rý je přístupný našemu (opakovanému) 
pozorování, novinář jako k neurčitému ob-
jektu, jehož identita a povaha je průběžně 
vyjasňována řadou operací. Na přednášce 
se organizačně spolupodílel pražský fran-
couzský institut CEFRES.

V závěrečné rozpravě účastníků work-
shopu mj. zaznělo, že etnometodologický 
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přístup ke studiu médií má svou hodnotu 
jako teoreticky zajímavá alternativa k exis-
tujícím analytickým přístupům mediálních 
studií a že stojí za to jej rozpracovávat. Řeč 
se pak pochopitelně stočila k otázce, kde 
by se mělo konat příští setkání. Jako žha-
vý kandidát se tenkrát všem jevil libanon-
ský Bejrút. Je smutnou ironií, že několik 
týdnů poté vtrhla do Libanonu válka a Bej-
rút přestal být místem, které by přálo aka-
demickým aktivitám. Účastníci worksho-
pu se v těch okamžicích jistě cítili zasko-
čeni tím, že válka jako sociální realita, kte-
rá byla předmětem jejich výzkumu, vtrhla 
i do jejich praktických profesních životů. 
Překazila jim naštěstí jen plány.

Pražský etnometodologický workshop 
se uskutečnil mj. díky grantu GA ČR Jazyk 
a diskurz (reg. č. 405/03/H053).

Petr Kaderka

Letní škola Metod a technik ECPR

Ljubljana, 6.–18. 8. 2006

Letní škola pořádaná Evropským konzorci-
em pro politický výzkum (European Con-
sortium for Political Research – ECPR) 
v Ljubljani proběhla ve dnech od 6. 8. do 
18. 8. 2006 a šlo o první ročník této akce. Or-
ganizace letní školy se ujali prof. Bernhard 
Kittel (University of Amsterdam) a Benoît Ri-
houx (Université catholique de Louvain) spolu 
s prof. Anuškou Ferligoj z Univerzity v Lju-
bjani. Její zaměření bylo od počátku jasně 
defi nované: metodologie sociálního výzku-
mu se zaměřením na dialog mezi kvalita-
tivními a kvantitativními přístupy. Je tře-
ba říci, že organizátorům se tento záměr 
podařil naplnit, a to přinejmenším na dvou 
úrovních. Deklarovaná šíře variant sociál-
něvědního výzkumu byla reprezentována 
jednak jednotlivými kurzy, jejichž variabi-
lita se rozprostírala od formálního modelo-
vání po interpretativní metody, jednak ple-
nárními přednáškami, které tvořily spojo-
vací články mezi jednotlivými hledisky.

Lokace letní školy do hlavního města 
rozvíjející se země se ukázala být poměr-
ně šťastným řešením. Nejen proto, že Lju-
bljana je „the smallest capital in Europe“, 
takže orientace v novém prostředí a obje-
vování nových možností zábavy neubíralo 
zúčastněným příliš energie na studium...; 
fakulta sociálních věd Univerzity v Ljublja-
ni, která celou akci hostila, nedávno získa-
la zcela nové budovy s nejmoderněj ším vy -
bavením učeben, počítačových la bo ra to ří, 
kni hov nou a veškerým technickým záze-
mím. Z or ganizátorů i hosti te lů vyzařova-
la ochota a snaha o co nejhladší průběh, 
a pokud je nám známo, neobjevil se v prů-
běhu dvoutýdenní výuky žádný závažný 
problém. Na opak, všech ny organizač ní zá-
 ležitosti i drob né komplikace se prompt-
ně řešily: po celý den byla studentům i vy-
učujícím k dispozici kancelář letní školy, 
elektronické materiály do výuky byly ke 
stažení na interních stránkách jed notli vých 
kurzů, nejdůležitější informace se předá-
va ly na společných přednáškách a pro-
střednictvím lokálního e-mailového systé-
mu. Ostatně vybavení informačními tech-
nologiemi se za řa dilo mezi věci, které vel-
kým dílem při spívaly ke komfortu a hlad-
kému průběhu výuky i mimoškolního ži-
vota zúčastněných. V budově školy fungo-
vala síť pro bezdrátové připojení k inter-
netu, velkokapacitní počítačové laboratoře 
byly otevřeny po celý den až do večerních 
hodin, několik počítačů pro rychlé připo-
jení na internet bylo k dispozici přímo na 
chodbách v blízkosti učeben. 

Jádro studia na letní škole tvořila na-
bíd ka několika specializovaných kurzů, 
v nichž se předávaly základní informa ce 
o da né oblasti sociálněvědní metodologie 
„Mathematical concepts and formal model-
ling“ (Rebecca Morton), „Expert interview“ 
(Beate Littig), „Cross-national survey de-
sign and analysis“ (Bruno Cautrès), „Mul-
tivariate regression analysis“ (Bernhardt 
Kittel), „Interpretive methods“ (Dvora Ya-
now), „Quantitative textual analysis“ (Ro-
berto Franzosi), „Systematic comparative 
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