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p�ev�žně na�historii Čechů v�zahra-
nič�, byla zdůrazněna významn� role 
krajanů zejména za�prvn� a�za�druhé 
světové v�lky. V�refer�tech z�stupců 
krajanů, kte�� referovali o�součas-
ných krajanských aktivit�ch, o�jejich 
spolc�ch ve�vztahu k�ČR, vyplynula 
nap��klad st�le�aktu�ln� pot�eba kra-
janů v�pokračov�n� podpory aktivit 
zamě�ených na�udržov�n� českého 
jazyka. Velmi pozitivně byl hodnocen 
projekt České školy bez hranic, který je 
zamě�en p�edevš�m na�mladé rodiny 
s�dětmi. Českých škol v�různých st�-
tech je již na�120 a�prošlo jimi několik 
tis�c českých dět�.

�ad�le zůst�v� nedo�ešen n�vrh 
korespondenčn�ho hlasov�n� pro 
občany ČR žij�c� v�zahranič�, jakož 
i�Čechy s�dvoj�m občanstv�m p�i vol-
b�ch v�ČR. Rovněž se diskutovalo 
o� vztahu starš� generace krajanů 
a�novodobých Čechů, kte�� odj�ž-

děj� do�zahranič� za�prac�, studovat 
atd. a�o�spolkovou činnost nejev� 
větš� z�jem. Byla zm�něna též po-
t�eba zjednodušen� administrativy 
p�i n�vratů krajanů do�ČR aj. Jak 
uvedl J. �r�tký z��ZV, p�ipravuje 
se pl�n činnosti v�oblasti krajanské 
problematiky na� dobu pěti let, 
v�němž budou konkretizov�ny úkoly 
a�postupy p�i jejich realizaci.

�o�organizačn� str�nce konferenci 
úspěšně zajišťovala tajemnice St�lé 
komise Sen�tu �ČR pro krajany 
Bronislava Vackov� s� týmem spo-
lupracovn�ků. �onference se měla 
konat již v�roce 2020, ale vzhledem 
k�pandemické situaci byla p�eložena 
na�rok 2021. I�tak počet účastn�ků 
bylo nutné limitovat. Avšak původ-
ně p�ihl�šené refer�ty byly pohotově 
vyd�ny v�publikaci S. Broučka a�kol.: 
Místo a úloha zahraničních Čechů v bi�
laterálních vztazích, �elh�imov 2021.

Naďa Valášková, Praha

Antropologie ve službách společnosti

��edstava, že by Lesy ČR, s.p., 
Severomoravské vodovody a� ka-
nalizace, a.s., �ražské služby, a.s., 
Agentura ochrany p��rody a�kraji-
ny, �inisterstvo zdravotnictv� ČR, 
Česk� katolick� charita, ČEZ, a.s., 
nebo t�eba magistr�t města Hradec 
�r�lové vypisovaly výběrov� ��zen� 
na�antropology, aby jim pomohli 
analyzovat problémy v�oblastech 
jejich činnosti a�navrhovat �ešen�, 
kter� zlepš� poskytované služby, 

zvýš� ekonomickou a�ekologickou 
udržitelnost, zamez� konfliktům 
s�m�stn�mi obyvateli a�rozš��� služby 
k�co největš�mu počtu potenci�ln�ch 
uživatelů, je zat�m, bohužel, z���še 
snů. �aštěst� tomu tak jinde ve�světě 
nen�, a�můžeme tak hledat inspiraci 
pro to, jak bohaté pozn�n� a�jedi-
nečné metody antropologie trans-
formovat do� společensky ceněné 
a�popt�vané pr�ce i�v�podm�nk�ch 
České republiky.
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Jedn�m takovým zdrojem in-
spirace je výročn� setk�n� americ-ýročn� setk�n� americ-etk�n� americ-
ké Společnosti pro aplikovanou 
antropologii (Society for Applied 
Anthropology). Letos se konalo 
v�Salt Lake City v�Utahu ve�dnech 
22.–26. b�ezna. Setk�n� m� dlouhou 
tradici, letos to byl již 82. ročn�k. 
��zvem a�leitmotivem setk�n� byl 
Revolučn� potenci�l společenských 
věd (The Revolutionary Potential of 
the Social Sciences). Zúčastnilo se ho 
cca 1�500 lid�, ať už on-line nebo 
osobně p��mo na�m�stě. Hybridn� 
forma konference občas sice trochu 
technicky pokulh�vala (nefungo-
val internet, nefungoval mikrofon, 
nebyla vidět prezentace – sl�va in-
formačn�m technologi�m!), celkově 
se ale pětidenn� ud�lost s�v�ce jak  
120 sekcemi běž�c�mi paralelně 
každý den od�r�na do�večera orga- orga-
nizačně, tematicky i�lidsky vyda�ila.

Vzhledem k�obrovskému počtu 
účastn�ků nen� možné adekv�tně po-
psat pestrost všech prezentovaných 
témat a�p��stupů. Jen samotný pro-
gram konference m� 94 stran. Do-
vol�m si nicméně vyp�chnout nosn� 
témata, kterým byl věnov�n hlavn� 
prostor. �rvn�m z�nich byl Covid-19, 
respektive p��spěvky věnované do-
padům epidemie na� nejrůznějš� 
skupiny ve�společnosti, od�obyvatel 
Los Angeles v��alifornii po�domo-
rodé kmeny v�Amazonii. ��edn�-
šej�c� p�edstavili zaj�mavé metody 
zkoum�n� š��en� epidemie a�analýzy 
jej�ch dopadů, včetně posouzen� vli-
vu vl�dn�ch opat�en� a�spont�nn�ch 
adaptačn�ch mechanismů na�m�stn� 

komunity. Rétorick� ot�zka č. 1: �ro-
b�hala by epidemie v�Česku jinak, 
kdyby se vl�da zeptala antropolo-
gů, jak jsou jej� na��zen� aplikov�na 
v�praxi a�jaké dopady maj� na�život 
rodin a�fungov�n� firem? 

Dalš�m nosným tématem byla 
ekologick� udržitelnost a�ochrana 
p��rody. Zvl�štn� pozornost byla 
věnov�na vztahům mezi lidskými 
a�mimo-lidskými aktéry, zejména 
pak rostlinami, v�menš� m��e zv�-
�aty. ���spěvky prezentovaly prů-
běh a�výsledky různých ochran��-
ských projektů a�nab�zely terénn� 
zkušenosti s�praktickou ochranou 
p��rody v� různých č�stech světa, 
nam�tkou t�eba v��amibii, USA, 
Švédsku, Indonésii, �anadě, �eru 
či, v�mém p��padě, České republice. 
Etnoekologie st�la v�pop�ed� většiny 
těchto výzkumů. Rétorick� ot�zka 
č. 2: �ohla by být ochrana p��rody 
v�Česku úspěšnějš� a�méně konflikt-
n�, kdyby se ochran��i prost�ednic-
tv�m antropologů zeptali lid�, jak 
rozum� světu a�p��rodn�m procesům, 
co o�nich věd� a�jakým problémům 
a�obav�m v�souvislosti s�ochranou 
p��rody čel�? 

���buzným tématem, kterému se 
také věnovaly na�dvě des�tky sek-
c�, byla problematika klimatických 
změn a�jejich dopadů na�společnost, 
ekonomiku a�politiku. Vedle resili-
ence a�adaptace dominovalo téma 
dostupnosti pitné vody pro obyva-
telstvo i�užitkové vody pro průmy-
sl, zemědělstv� a�lesnictv�. J�drem 
z�jmu byl pochopitelně jihoz�pad 
USA, který již �adu let čel� inten-
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zivn�mu suchu projevuj�c�mu se po-
lopr�zdnými p�ehradami, klesaj�c� 
hladinou podzemn� vody, odum�r�-
n�m lesů a�častými a�st�le rozs�hlej-
š�mi pož�ry. Udržitelné hospoda�en� 
s�vodou je však problém celosvěto-
vý, což reflektovala cel� �ada p��-
spěvků. Rétorick� ot�zka č. 3: �� 
antropologie co ��ci ke�společenské 
resilienci?

Dalš� významn� témata zahrnova-
la nap��klad dostupnost zdravotn� 
péče, migraci, vzděl�v�n� či metody 
výzkumu. �olitika moc z�jmu nevy-
volala, jedna sekce ale byla bizarně 
unik�tn�. Jmenovala se �olitick� 
polarizace v�post-Trumpovské době 
(�olitical �olarization in the �ost-
-Trump Age) a�byla věnov�na analý-
ze hodnot a�myšlen� voličů Donalda 
Trumpa. Tento „exotický kmen“, 
jeho starosti a�jeho tužby zjevně zcela 
unikly pozornosti soci�ln�ch vědců, 
kte�� se pak divili, kdo to v�roce 2016 
vyhr�l prezidentské volby. Odtrže-

nost č�sti antropologie od�soci�ln� 
reality a� jej� soust�eděn� na� st�le 
margin�lnějš� témata reputaci naš� 
discipl�ny rozhodně neprosp�v�. �e 
že bychom se menšin�m či menšino-
vým tématům neměli vůbec věnovat. 
�en� ale možné, abychom ignorovali 
většinové procesy a�nechali se znovu 
zaskočit lidmi jako Donald Trump, 
antivaxery, stoupenci Vladim�ra 
�utina, rozmachem konspiračn�ch 
webů či odpůrci Zeleného údělu. 
Teprve tehdy, když bude antropo-
logie umět promlouvat k�většinové 
společnosti a�tematizovat jej� pro-
blémy a�obavy, vznikne, snad, také 
společensk� popt�vka po� našich 
služb�ch. Jak naši relevanci zvýšit, se 
můžete inspirovat nap��klad na�dal-
š�m výročn�m setk�n� Společnosti 
pro aplikovanou antropologii, kte-
ré se uskutečn� v�Cincinnati v�Ohiu 
na�p�elomu b�ezna a�dubna 2023. 
Tématem bude Aplikovan� antro-
pologie na�rozcest�.

Přemysl Mácha (EÚ AV ČR, v. v. i., Brno)


