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Člověk a kultura jako předmět 
antropologické imaginace
Man and Culture as a Subject of žnthropological Imagination

ANTROPOLOGIE JAKO VĚDA O LIDSKÉM TĚLE: P íBĚH FyZICKÉ 
ANTROPOLOGIE  
U ívání pojmu antropologie bylo zpočátku velice nejed-
noznačné a zahrnovalo různé aspekty studia člověka. 
V průběhu 16.–18. století se nejčastěji s tímto pojmem 
setkáváme v pracích přírodovědcůš lékařů a ilozofů. Ve 
druhé polovině 18. století se v ak antropologie primár-
ně konstituovala jako biologická disciplína. Zásluhu na 
tom má zejména německý lékař a přírodovědec Johann 
Friedrich Blumenbachš který v roce 1775 v předmluvě ke 
třetímu dílu svého díla Kniha o přirozené rozmanitosti lid-
ského rodu navrhl u ívat pojem antropologie jako ozna-
čení pro přírodopis člověka. S odstupem času je mo né 
právě tento rok pova ovat za datum zrození fyzické an-
tropologie – vědyš která se programově zabývá přírodo-
vědeckým výzkumem biologické rozmanitosti lidstva. 
Blumenbach přispěl také k rozvoji antropometrie. Velmi 
vlivná byla zejména jeho učebnice srovnávací anatomie 
a kraniologické výzkumy lidských lebekš ve kterých vě-
noval pozornost tvaruš vý ce a klenutí čelaš obrysu teme-
neš velikosti jařmových obloukůš hloubce a postavení oč-
nic a řadě dal ích morfologických znaků (Sussman 2014). 
Mezi průkopníky antropometrie patřil v 18. století také 
nizozemský lékař Petr Camper (1722–1789)š který zavedl 
nové antropometrické metody při studiu rozdílu proilu 
obličeje u lidských ras. Na základě vlastních empirických 
etření Camper popsal morfologické rozdíly mezi bělochy 

a černochy a navrhl lícní úhel jako pomůcku pro rozli ení 
mezi jednotlivými rasami (Stocking 1991š Soukup 2004).

Paralelně s postupným konstituováním antropologie 
jako vědy studující biologickou variabilitu člověkaš byly 
v průběhu 17. a 18. století zahájeny výzkumyš jejich  cí-
lem bylo vymezit vztah člověka k na im nejbli ím pří-
buzným v ivoči né ří i – lidoopům. K zformulování 
tohoto vědeckého problému přispěl svými výzkumy nizo-
zemský lékař a anatom Nicolaes Tulp (1593–1674)š který 

komparativním studiem anatomie lidoopů a člověka po-
lo il základy srovnávací anatomie (Carlino 1999). Ve Vel-
ké Británii rozpracoval problematiku úzké příbuznosti 
lidoopů a člověka lékař a anatom Edward Tyson (1651–
1708)š na základě pitvy mláděte impanze. Výsledky své-
ho výzkumu publikoval v práci Orangutan neboli lesní člo-
věk aneb anatomie pygmeje komparovaná s anatomií opice, 
lidoopa a člověka (1699).

Tulpovy a Tysonovy výzkumy člověka jako součás-
ti ir í ivoči né ří e do značné míry otevřely problém 
stanovení speciiky člověka jako biologického druhu 
a vymezení jeho místa v ivoči né ří i. To vy adovalo vy-
budování jednotné klasiikace rostlinných a ivoči ných 
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druhů podle pevně stanovených kritérií a jednoznačné odborné termi-
nologie. Za zakladatele novověké biologické taxonomie je pova ován 
védský přírodovědec Carl Linné (1707–1778) díky knize Systém přírody 

(1735). Kritériem pro členění ivoči né ří e mu byla vnitřní stavba nebo 
struktura těla ivočichů. Podle vlastností srdce a krveš které pova oval 
za významné taxonomické charakteristikyš Linné vymezil est tříd ivo-
čichů – savce (Mammalia)š ptáky (Aves)š oboj ivelníky (Amphibia)š ryby 
(Pisces)š hmyz (Insecta) a ostatní bezobratlé (Vermes). Z antropologické-
ho hlediska je důle itéš e do prvního řádu ivoči né třídy savcůš řádu 
primátůš vedle opicš poloopic a netopýrů zařadil příslu níky rodu Homo 

(Pratt 1999). 
Významnou roli při budování základů fyzické antropologie v průbě-

hu 18. a 19. století sehrál spor o evoluci druhů. Nástup evolucionismu 
a vývojových teorií předpokládajících proměnlivost rostlinných a ivo-
či ných druhůš anticipoval ji  Linnéův současníkš francouzský přírodo-
vědec – Georges Louis Leclerc de Buffon (1707–1788). Buffon jako je-
den z prvních novověkých učenců formuloval hypotézu o evoluci druhů 
v čase. Zásadní podíl na vývojové proměnlivosti ivých organismů měly 
podle jeho názoru změny prostředí (podnebíš druh potravy a posléze zá-
sahy člověka do světa přírody). Ve svém monumentálním díle Obecný 
a speciální přírodopis (1749–1789) upozornil na změny klimatuš ke kte-
rým docházelo v různých geologických obdobích a pokusil se historicky 
objasnit odli ný charakter lóry a fauny různých kontinentů jako důsle-
dek postupného osídlování a migrace ivočichů v průběhu dějin Země 
(Wichler 1961).

Buffonovým velkým oponentem a kritikem teorie evoluceš byl vý-
znamný francouzské přírodovědec a paleontolog Georges Léopold Cuvi-
er (1769–1832)š jen  jako přesvědčený kreacionista odmítal evolucio-
nistický přístup ke studiu přírody. Ideu neměnnosti druhůš která byla 
v rozporu s paleontologickými fosilními nálezy vyhynulých rostlin 
a zvířatš obhajoval prostřednictvím teorie kataklyzmat. Podle jeho ná-
zoru v průběhu historie postihlo Zemi několik katastrofš při nich  byly 
v určitých oblastech původní lóra a fauna zničeny. V některých částech 
Země se v ak ivot zachoval a odtud byly zničené oblasti znovu osídle-
ny jinou zvířenou a rostlinstvem.

V opozici ke kreacionismu a Cuvierově teorii kataklyzmatš rozpra-
coval základy evoluční teorieš francouzský přírodovědec Jean Baptis-
te de Monet Lamarck (1744–1829). Lamarck své názory na evoluci dru-
hů a její hybné příčiny nejdůkladněji vylo il v knize Zoologická ilozoie 
(1809). Na základě svých vlastních výzkumů zde provedl kritiku teorie 
o neměnnosti druhů a předlo il hypotézu o postupné změně klimatic-
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kých podmínek a nepřetr itosti ivota na Zemi. Lamarck evoluci chápal 
jako biologickou posloupnost ve vývoji druhů – jako odvozování nových 
druhů z původních zdokonalováním. Podle Lamarcka pod vlivem vněj í-
ho prostředí dochází u ivých organismů k utváření nových vlastnostíš  
které jsou dědičné a mohou ve svých důsledcích vyústit a  ve zformová-
ní nových druhů. Příčinou proměnlivosti druhů je předev ím tlak pro-
středí a schopnost organismů aktivně reagovat účelnou adaptací. Zá-
sadní slabinou Lamarckovy koncepce byl ale předpokladš e v eš co 
jedinec za svého ivota ve své anatomické stavbě získal nebo jakkoli 
proměnilš se zachovává a při rozmno ování dále přená í na potomstvo. 
Kritice byl podroben také Lamarckův teleologický výklad vývoješ zdů-
razňující skrytou účelovost evolučních procesů (Lamarck 1809). 

Zásadní ře ení příčinš mechanismů a zákonitostí evoluce druhů před-
lo il ve druhé polovině 19. století britský přírodovědec Charles Darwin 
(1809–1882)š který v díle O původu druhů přirozeným výběrem aneb za-
chování zvýhodnělých ras v boji o život (1859) shromá dil důkazy o exi-
stenci biologické evoluce. Darwin vy el při budování teorie evoluce 
druhů ze skutečnostiš e jedinci tého  druhuš přes svoji celkovou vzá-
jemnou podobnostš nejsou zcela identičtíš ale navzájem se odli ují 
v morfologických a funkčních znacích. Tuto variabilitu organismůš která 
je nahodiláš doprovází přirozený (přírodní) výběr – selekce. Proto méně 
připravení jedinci v boji o ivot podléhajíš zatímco schopněj í pře ívají  
a narůstá jejich reprodukční způsobilost. Variabilita – selekce – dědičnostš  
proto představují hybné síly evoluce. Podle Darwina proměny vlastností  
organismů přírodním výběrem probíhají postupnými (graduálními) 
změnami po dlouhá časová obdobíš bez náhlých zvratů. Základním ry-
sem Darwinova gradualismu byl předpoklad kontinuální morfologic-
ké souvislosti evoluce organismůš v ní  lze následující vývojové stadium 
v dy odvodit od stadia předcházejícího (Darwin 2007). Problematikou 
antropogeneze se Darwin zabýval ve své druhé nejvýznamněj í prá-

ci – Původ člověka a pohlavní výběr (1871). Význam této knihy nespočívá 
v nových odvá ných hypotézách na téma evoluce člověkaš ale v syste-
matické prezentaci velkého mno ství poznatků a důkazů potvrzujících 
teoriiš e se lidský rod vyvíjel pod vlivem stejných přírodních zákonitos-
tí jako ostatní ivé organismy (Darwin 2006). 

Konstituování darwinismu roz ířilo výzkumný záběr fyzické antro-
pologie o evoluční perspektivu a přispělo ke vzniku paleoantropologie 
jako subdisciplíny fyzické antropologieš která se zabývá studiem evo-
luce lidského rodu. Evolucionistické paradigma umo nilo interpreto-
vat fosilní nálezy homininů v rámci vývojového kontinua a objasnit 
hybné síly a mechanismy antropogeneze. Na dynamickém rozvoji ev-
ropské fyzické antropologie jako vědyš zabývající se výzkumem biolo-
gické variability lidských populací v prostoruš měl ve druhé polovině  
19. století velkou zásluhu francouzský antropolog Pierre Paul Broca 
(1824–1880) a jeho antropologická kola. Broca se svými spolupracov-
níky a  áky rozpracoval metodologii měření fyzických znaků (antropo-
metrii) a zavedl do fyzické antropologie exaktní měřicí přístroješ sta-
tistické tabulky a grafy. Měl osobní podíl na institucionalizaci fyzické 
antropologie tímš e v roce 1859 přispěl k zalo ení Paří ské antropolo-
gické společnosti (1859) a časopisu Revue d´Anthropologie (1872). Ino-
vaceš které Broca zavedl do antropometrieš sice převzala řada fyzic-
kých antropologůš ale tento systém měření nebyl v eobecně přijat jako 
standardizovaná metodologie (LaPointe 2013). Významným počinemš 
jen  vedl ke sjednocení antropometrických metodš byla „frankfurtská  
dohoda“š uzavřená v roce 1882 německou antropologickou společností.  
Jednalo se o přijetí systému lebečních bodů jako závazné antropomet-
rické normy pro německé antropology. Počátkem roku 1890 vyzval 
francouzský antropolog René Collignon (1856–1932) k mezinárodní-
mu sjednocení antropometrických metod. Jeho iniciativa vedla k uza-
vření mezinárodních smluv v Monaku (1906) a enevě (1912)š které se 

Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Lamarck. Heliogravura, 1801. © wellcome Library. Charles Darwin. © ThoughtCo.
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staly základem v eobecně uznávané standardizované antropometrické 
metodologie (Spencer 1997). 

Budování základů moderní americké fyzické antropologie je spjato a  
se jménem Williama Henry Holmese (1846–1933)š který se na počátku 
20. století stal kurátorem oddělení antropologie United States National 
Museum of Natural History. Holmes řadu let působil jako ředitel vládní-
ho Bureau of žmerican Ethnologyš zaměřeného na výzkum indiánských 
kultur. Jeho zku enosti se studiem kultury jej vedly k tomuš aby rozvíjel  
iroké pojetí antropologieš zahrnující vedle fyzické antropologie také 

etnologii a archeologii. V roce 1903 Holmes přijal jako vedoucího od-
dělení fyzické antropologie žle e Hrdličku (1869–1943)š který z tohoto 
pracovi tě vybudoval centrum moderní americké fyzické antropologie 
a paleoantropologie s rozsáhlou osteologickou sbírkou (Littleš Kennedy  
2010). Hrdlička přispěl k institucionalizaci fyzické antropologie nejen 
svými terénními výzkumy morfologie indiánů a publikační činností vě-
novanou paleoantropologiiš ale také zalo ením časopisu American Jour-
nal of Physical Anthropology (v roce 1918) a žmerické společnosti fyzic-
kých antropologů (v roce 1930)š (Spencer 1997). Vedle žle e Hrdličky 
výrazně přispěl k rozvoji moderní americké fyzické antropologie také 
Earnest žlbert Hooton (1887–1954). Ten v první polovině 20. století 
rozpracoval vlivnou teorii klasiikace lidských ras a svými předná kami 
na Harvard University ovlivnil celou jednu generaci fyzických antropo-
logů (Tattersallš DeSalle 2011). 

Bouřlivý rozvoj zaznamenala v první polovině 20. století také evrop-
ská fyzická antropologie. Ve Velké Británii patřil mezi průkopníky mo-
derní fyzické antropologie skotský lékař a anatom žrthur Keith (1866–
1955) svými výzkumy komparativní anatomie ijících i vyhynulých 
primátů. Na fyzické antropology měla velký vliv jeho učebnice Lidská 
embryologie a morfologie (1902)š zatímco paleoantropology ovlivnil kni-
hami Pravěký člověk (1915) a Nová teorie lidské evoluce (1948).  Na evrop-
ském kontinentě sehrál vůdčí roli výcarský antropolog Rudolf Martin 
(1864–1925)š který provedl revizi tradičních antropologických metod 
a technikš sjednotil je a doplnil o základy variační statistiky. Své názory 
na předmět a cíle fyzické antropologie výsti ně formuloval ve své inau-
gurační předná ce Antropologie jako věda a studijní obor (1901). K zave-
dení moderních antropologických metod a přístupů přispěl svojí knihou  
Učebnice antropologie: systematický přehled (1914). V roce 1924 zalo il  
a a  do své smrti editoroval periodikum Anthropologischer Anzeiger (žn-
tropologický věstník)š které se v roce 1990 stalo oiciálním časopisem 

nově reorganizované Německé antropologické společnosti (Stocking 
1990š Spencer 1997).

Výrazným stimulem pro rozvoj fyzické antropologie byla populační ge-
netikaš její  poznatky ve spojení s teorií biologické evoluce vedly ve 40. le-
tech 20. století k rozvoji neodarwinismu. Za zakladatele neodarwinistické  
syntetické teorie evoluceš která výrazně ovlivnila paleoantropologiiš je 
mo né pokládat zejména amerického genetika Theodosia Dobzhanského 
(1900–1975) a britského genetika Johna Haldana (1892–1964). Předmě-
tem výzkumů fyzické antropologie se v průběhu 20. století stalo zejména 
studium vlivu dědičnostiš přirozeného výběru a vněj ího prostředí na pro-
měnlivost organismu ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji člověka. 
žntropologové při měření a popisu fyzických znaků pracují s komplexem 
metod a technikš který souhrnně označují jako heterograii. Ta se dále dělí 
na somatometrii (antropometrické charakteristiky fyzických znaků) a so-
matoskopii (deskriptivní charakteristiky fyzických znaků)š (Bene  1979š 
Singhš Krimbas 2000).

V druhé polovině 20. století do lo k rozvoji „nové fyzické antropolo-
gie“. Ta v 60. letech roz ířila tradiční spektrum antropologických me-
tod o molekulární a biochemické přístupy. U itečným metodologickým 
nástrojem se stala numerická systematika vyu ívající moderní výpo-
četní techniku. Jejím prostřednictvím antropologové dokázali stanovit 
koeicient podobnosti velkého mno ství proměnlivých znaků. Zákla-
dem vědeckého my lení ve fyzické antropologii ale zůstala hypotetic-
ko-deduktivní metodaš která je zalo ena na tvorbě pojmůš testování 
hypotéz a vyu ívá poznatků získaných prostřednictvím experimentuš 
analogie a paralelismu (Bene  1979š 1994). Na rozvoji fyzické antropo-
logie ve 2. polovině 20. století měly velký podíl etologie člověka a pri-
matologieš jejich  poznatky ve stále vět í míře pou ívají paleoantropo-
logové při formulování teorií lidské evoluce (Jolly 1985š Dunbar 1988š 
Fleagle 1998š Conroy 1990š Vančata 2012š Soukup 2015). Primatologové  
se specializují na studium evoluceš adaptaceš anatomie a sociálního 
chování primátů. Prostřednictvím terénních výzkumů opic a velkých 
lidoopů studují ekologické vlivy a modely chováníš které ovlivňovaly 
průběh evoluce na ich hominidních předků. Primatologie také výrazně  
přispěla k vědeckému porozumění mnoha aspektů lidského chování  
včetně sexualityš kooperaceš nástrojového chováníš agresivityš teritoriál- 

ního a potravního chování aj. Významnou úlohu při studiu biologické 
přirozenosti člověka a zákonitostí biologické evoluce sehrála také socio- 

biologie a evoluční psychologie. Dynamickým rozvojem v minulých  
desetiletích pro ly molekulární antropologie a paleogenetikaš které  
poskytují cenné informace o distribuci lidských genů v čase a prostoru.  
Vět ina biologických antropologů působí na univerzitách a ve vědeckých  
ústavech. Mnoho z nich se ale uplatňuje také v oblasti aplikované antro-
pologieš kde vyu ívají své znalosti lidské anatomie a fyziologie k ře ení  
praktických problémů. Například forenzní antropologové pomáhají při 
identiikaci lidských pozůstatkůš které jsou obětí zločinu nebo ne těstí.  
Forenzní antropologové také aktivně spolupracují s humanitárními  
organizacemi a vládními vy etřovateli při odkrývání hromadných hrobů  
a identiikaci obětí hromadného násilí vyvolaného genocidou nebo  
válečnými událostmi. Své vyu ití v oblasti aplikované antropologie  
nachází také lékařská antropologieš která se uplatňuje v programechš 
jejich  cílem je zlep ení lidského zdravíš kvality lékařských institucí 
a zdravotnických systémů (Dirkmaat 2014). 

Současnou fyzickou antropologii je mo né vymezit jako interdisci- 

plinární vědu zabývající se integrálním výzkumem biologické variability 
lidských populací v čase a prostoru (Steinš Rowe 1982š Relethford 2005š 
Katzenbergš Saunders 2008). V ohnisku jejího výzkumného zájmu je 
předev ím komplexní studium růstuš vývoje a funkce lidského organis-
mu v rámci různých rasovýchš etnickýchš kulturních a sociálních skupin. Aleš Hrdlička kolem roku 1930. © Smithsonian Institution Archives.
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Mezi dal í tematické okruhy fyzické antropologieš patří studium indi-
viduální variace tvaru a funkce lidského tělaš růstové změny v průběhu 
ontogenezeš proměny fyziologie a morfologie lidského rodu v průběhu 
fylogenezeš problematika pohlavního dimorismuš vztahy mezi tělesnou  
stavbou a vněj ím prostředím atd. Současná fyzická antropologie před-
stavuje komplexní disciplínuš která syntetizuje poznatky paleoantro-
pologieš etnické antropologieš vývojové antropologieš demograieš zoo-
logieš etologieš primatologieš genetikyš biologie a ekologie. Tradiční 
klasiikace a komparace lidského organismu zalo ená na empirické de-
skripci a měření tělesných znaků byla postupně roz ířena o moderní 
metody molekulární biologieš populační genetikyš biochemie a nume-
rické taxonomie.  

Charakteristickým rysem současné fyzické antropologieš je  dnes stá-
le častěji vystupuje pod alternativním názvem biologická antropologieš 
je snaha studovat člověka v interdisciplinární a biokulturní perspektivě.  
Tendence zasazovat poznatky fyzické antropologie do ir ího společen-
skovědního kontextu a konstituovat antropologii jako mezioborovou 
biokulturní věduš je typická zejména pro americkou antropologii (Rossi 
1980). Je to pochopitelnéš kdy  si uvědomímeš e ve Spojených státech 
fyzická (biologická) antropologie není ji  dávno chápána jako autonom-
ní oblast vědeckého výzkumu člověkaš ale tvoří spolu s kulturní antro-
pologií nedílnou součást obecné antropologie (Boas 1938š Harris 1997š 
Ingold 1998š Kottak 1991š Schultzš Lavenda 1995š Soukup 2011). Je to 
dáno tímš e ji  ve druhé polovině 19. století antropologie roz ířila svůj 
záběr o výzkum člověka jako tvůrce a produkt kultury. V ohnisku zájmu 
antropologů se tak ocitla vedle výzkumů biologické variability lidstva 
také kulturní rozmanitost různých lidských společností.

ANTROPOLOGIE JAKO VĚDA O KULTU E: P íBĚH SOCIOKULTURNí ANTROPOLOGIE
Klíčovou roli při vzniku antropologieš jako vědy studující člověka z hle-
diska jeho sociokulturních charakteristikš sehrál britský antropologš  
označovaný za otce moderní antropologieš Edward Burnett Tylor (1832– 

1917)š který ve své knize Primitivní kultura (1871) předlo il první for-
mální antropologickou deinici kultury: „Kultura neboli civilizace … je 

komplexní celekš který zahrnuje poznáníš víruš uměníš právoš morálkuš 
zvyky a v echny ostatní schopnosti a obyčeješ je  si člověk osvojil jako 
člen společnosti“ (Tylor 1871: 1). Tylorova deinice kulturyš která zá-
sadním způsobem roz ířila spektrum věcí a jevů zahrnovaných do to-
hoto pojmuš představuje počátek vědecké revoluce. Změnila toti  vztah 
pojmu kultura k dosavadní teorii a metodologii speciálních věd o kultu-
ře a učinila z něj nástroj kvalitativně nového přístupu ke studiu socio-
kulturních jevů. S odstupem času lze konstatovatš e Tylorova deinice 
kultury nikdy nezestárlaš ale naopak se stala výchozím bodem celé řady 
antropologických teorií kultury. Tímš e Tylor deinoval kulturu jako 
komplexní celek („complex whole“)š nastolil před antropologií holistic-
kou perspektivuš usilující o studium kulturních prvků a komplexů jako 
integrovanýchš sjednocených a totálních systémů. Jeho výčet konkrét-
ních oblastí kultury spojuje faktš e se primárně jedná o třídu lidských 
negenetických jevůš které nejsou výsledkem biologické dědičnostiš ale 
naopak produktem naučeného chování. Tylor ve své deinici v nepo-
slední řadě zdůraznil skutečnostš e kultura představuje nadindividuál-
ní sociální fenoménš jen  si jednotlivec na úrovni zvyků a obyčejů osvo-
juje jako člen společnosti. Takto vymezená kultura představuje základní 
atribut člověka a distinkční znakš odli ující třídu kulturních jevů od svě-
ta přírody (Tylor 1871).

Tylor polo il základy antropologie jako integrální vědy o člověkuš 
společnosti a kultuře v kontextu evolucionismu druhé poloviny 19. sto-
letí. Evolucionismus byl mezinárodním hnutímš je  zasáhlo vět inu  
evropských zemí i Spojené státy. K předním tvůrcům evolucionismuš 
který se dynamicky rozvíjel v letech 1860 a  1890š patřili vedle Edwarda 
Tylora také John Lubbockš William Robertson Smithš Henry J. S. Maineš 
James George Frazerš John Ferguson McLennanš Johann Jacob Bachofen 
a Lewis Henry Morgan. Tito vědci se programově zabývali rekonstrukcí 
univerzálních stadií dějin lidstvaš evolucí institucí a výzkumem vzniku 
a vývoje nejrůzněj ích forem materiální a duchovní kultury. Evolucio-
nisté také rozpracovali komparativní a statistickou metodu jako nástroj 
studia kulturních jevů a procesůš vymezili základní tematické okruhy 
antropologických výzkumů a vytvořili teoretické a metodologické před-
poklady pro konstituování jak evropské sociální antropologieš tak ame-
rické kulturní antropologie.

Ve druhé polovině 19. století patřil ve Spojených státech k předním 
průkopníkům etnologických a antropologických výzkumů kultury ze-
jména americký antropolog Lewis Henry Morgan (1818–1881). Morgan  
ve svých knihách podal evolucionistický výklad vývoje rodiny a dějin 
lidské kultury od divo ství přes barbarství k civilizaci (Morgan 1954). 
Značné zásluhy měl také na rozvoji antropologických výzkumů příbu-
zenských terminologií a příbuzenských systémů. 

Po Morganově smrti se vůdčí postavou americké antropologie stal 
první ředitel Bureau of žmerican Ethnology ve Washingtonuš geolog 
a etnolog John Wesley Powell (1834–1902). Powell proslul nejen dob- 

rodru ným průzkumem řeky Coloradoš ale zejména systematickým 
studiem indiánských kultur a jazyků. Ve spolupráci s kurátorem etno- 

logických sbírek v Smithsonian Institution – Otis Tufton Masonem 
(1838–1908)š se mu podařilo podnítit systematický sběr indiánských 
artefaktůš mýtů a folkloru a programově vytvářet informační databázi  
umo ňující pochopit svět mizejících indiánských kultur. Zvlá tní po-
zornost věnoval podpoře výzkumů zabývajících se sběrem a klasiikací 
indiánských jazyků. Powell programově navázal na Morganovy studie 
a obklopil se irokým týmem spolupracovníkůš kterým umo nil publi- 

kovat výsledky jejich výzkumů prostřednictvím periodik Smithsonian 
Institution.

Na institucionalizaci iroce koncipované obecné antropologie jako 
syntetické vědyš která zahrnuje poznatky fyzické antropologieš etnolo-Edward Burnett Tylor. © The Popular Science Monthly.
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gieš archeologie a lingvistiky se výrazně podílel americký přírodovědec 
a antropolog Frederick Ward Putnam (1839–1915). Ten své výjimečné 
organizační schopnosti uplatnil jako kurátor a ředitel antropologických 
sbírek a výstav a zakladatel antropologických odděleníš kde se vy kolila 
nastupující generace amerických antropologů (Conn 2004). K budová-
ní základů americké antropologie dále přispěli Daniel Garrison Brintonš 
William Henry Holmesš žlice Cunningham Fletcherová a Coxe Evans 
Stevensonová. Zvlá tní místo v dějinách americké antropologie druhé 
poloviny 19. století zaujímá americký etnolog a antropolog Frank Ha-
milton Cushing (1857–1900). Ten svým dlouhodobým pobytem mezi 
pueblanskými indiány kmene Zuñi anticipoval zrození základní metody  
kulturní antropologieš jí  je terénní výzkumš jeho  jádrem je zúčastněné  
pozorování a participace na aktivitách příslu níků zkoumané společ-
nosti (Cushing 1981). 

Přesto e evolucionisté přinesli mnoho nových my lenek ke studiu 
člověka a kulturyš na sklonku 19. století ji  bylo zřejméš e evolucioni-
stická antropologie vyčerpala svůj teoretický a metodologický poten-
ciál. V centru kritiky nastupující generace antropologů se ocitly takové 
nedostatky evolucionistické antropologieš jakými jsou spekulativnostš 
schematismusš nedůsledný historismusš nesystematický sběr antropo-
logických dat v terénuš jednostrannost evolučních modelů a podceňo-
vání difuzních a migračních procesů. Přesto je nezbytné evolucionismu 
přiznat pozitivní roli v dějinách antropologického my lení. Díky pra-
cím evolucionistů byla formulována teorie endogenní (vnitřní) kulturní 
změnyš jejím  zdrojem je lidská inovace a základní formou lidská inven-
ce. Charakteristickým rysem evolucionistických prací je snaha vysvětlit 
ka dou kulturní změnu inovací uvnitř dané kultury. Endogenní kulturní 
změna je v ak pouze jedním typem proměny kulturních systémů v čase.  
Neméně významnou formou kulturní změny je ale také změna exogen-
ní (vněj í)š která je zalo ena na vzájemném kontaktu různých kultur. 
K rozpracování teorie exogenní kulturní změny zásadním způsobem  

ale přispěla v prvních dvou desetiletí 20. století a  difuzionistická  
antropologie. Difuzionistéš stejně jako evolucionistéš věnovali primár-
ní pozornost studiu kulturní změny. Na rozdíl od evolucionistůš kteří 
se pokou eli kulturní změnu vysvětlit inovací uvnitř dané kultury (en-
dogenní změnou)š difuzionisté pova ovali za hybnou sílu dějin změnu 
vněj í (exogenní změnu). Za její zdroj označili kontakt mezi příslu níky 
různých kultur a íření kulturních prvků a komplexů z jednoho spole-
čenství do druhého. Proto také při studiu kultury zdůrazňovali (1) geo-
graický prostor proti časuš (2) konkrétní vývoj proti abstraktně stano-
veným stadiímš (3) migraci jednotlivých etnik a (4) difuzi kulturních 
prvků a komplexů. V centru zájmu antropologů a etnologů ji  nebyl  
výzkum evoluce kultury lidstvaš nýbr  empirické studium mechanismů 
difuze kulturních prvků a migrace etnických systémů v prostoru. Do po-
předí vystoupila problematika akulturace – analýza procesu kulturní 
změnyš ke které dochází prostřednictvím kontaktů dvou odli ných kul-
turš je  na sebe vyvíjejí nestejný tlak. Výzkumy mimoevropských kultur 
se ji  neopíraly o evolucionistický evropocentrismusš ale stále důrazněji 
vycházely z doktríny kulturního relativismu – studia cizích kultur jako 
jedinečných a neopakovatelných entitš které lze pochopit a popsat pou-
ze v kontextu jejich vlastních hodnotš norem a idejí. Charakteristickým 
rysem difuzionistických výzkumů byla snaha o konstituování integrál-
ního studia člověkaš kultury a prostředí jako celku (Langham 1981). 

V Evropě se difuzionismus se rozvíjel v prvních dvou desetiletí  
20. století v rámci německo-rakouské koly kulturních okruhů (Fritz 
Graebnerš Wilhelm Schmidt) a britské heliolitické koly (William H. R. 

Lewis Henry Morgan. © Union College. 

Frank Hamilton Cushing. © Indiana University – Purdue University Indianapolis.
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Riversš Grafton Elliot Smithš William J. Perry). Ve Spojených státech 
amerických měl největ í zásluhu na zformování difuzionismuš označova-
ného jako historický partikularismusš americký antropolog německého  
původu Franz Boas (1858–1942). Tento zakladatel moderní americké  
antropologie pova oval kulturní antropologii za integrální součást 
obecné antropologieš v ní  bylo studium kultury (kulturní antropologie)  
součástí výzkumů jazyka (lingvistická antropologie) a výzkumů biolo-
gické variability lidstva (fyzická antropologie). Pro Boasovu antropolo-
gickou difuzionistickou kolu byl typický induktivní empirický přístup 
ke studiu kulturních jevů a procesů s důrazem na deskriptivní popis 
zkoumaných nativních kultur. Boasovy áci žlfred L. Kroeber a Clark 
Wissler mají zásadní podíl na rozpracování difuzionistické teorie kul-
turních oblastí. Jednalo se o klasiikační principš jen  antropologům 
umo nil třídit kulturní prvky a kulturní komplexy ve vztahu k určitému 
geograickému území (Kroeber 1952). žmeričtí difuzionisté ve svých vý-
zkumech věnovali pozornost (1) lokalizaci a popisu kulturních oblastí  
domorodé žmerikyš (2) vymezení jejich kulturních center a periferiíš 
(3) stanovení kulturních typů charakteristických pro jednotlivé kultur-
ní oblasti a (4) posti ení vztahů mezi vzdálenostíš roz ířením a stářím 
kulturních prvků. Přesto e byla difuzionistická antropologie a etnolo-
gie na sklonku dvacátých let 20 století kritizována pro svoji jednostran-
nostš schematický výklad kulturních procesů a plochý empirismusš stala 
se silným stimulem pro vznik řady nových směrů v antropologii. Nej-
výrazněji se její vliv odrazil v koniguracionismu a výzkumech koly 
„osobnost a kultura“ (Personality and Culture žpproaches). Tyto antro-
pologické koly se konstituovaly ve 30.  letech 20. století dal ím rozpra-
cováním Boasových metodologických východisek. V tomto období se ji  

s deinitivní platností prosadil název kulturní antropologie jako označe-
ní pro americkou variantu výzkumů člověkaš společnosti a kultury.

V průběhu let 1930–1960 do lo v pracích Boasových áků (Ruth  
Benedictováš Clyde Kluckhohnš žlfred Kroeberš Morris Opler a Edward  
Sapir) k rozpracování nového antropologického paradigmatuš který 
dnes označujeme jako koniguracionismus. Předmětem koniguracio-
nistických výzkumů bylo předev ím studium (1) mechanismů integrace 
kulturyš (2) deskripce kulturních vzorců a (3) analýza procesů akulturace  
a kulturní změny. Podstata ka dé kultury byla spatřována v koniguraci  
hodnotš noremš idejí a vzorců chování charakteristických pro zkouma-
nou společnost. Koniguracionistické výzkumy představují pokus o sys-
témový výklad empiricky získaných kulturních prvků a komplexůš 
typických pro určitou kulturní oblast. Centrální kategorií koniguracio-
nistické analýzy kultury se stal pojem kulturní vzorecš jím  se antropo-
logové pokou eli vyjádřit skutečnostš e kultura nepředstavuje nahodi-
lé seskupení kulturních prvkůš ale je zalo ena na určitém organizačním 
principuš který plní integrativní a selektivní funkci (Soukup 2004). Ma-
nifestem koniguracionismu se stala kniha americké antropolo ky Ruth 
Fulton Benedictové (1887–1948) Vzorce kultury (1944)š v ní  předlo ila  
systémovou analýzu a interpretaci konkrétních kmenových kultur 
(Kwakiutlovéš Zuñiovéš Dobuané). Benedictová vy la z předpokladuš e 
ka dá kultura představuje systém kulturních vzorců. Ty jsou integrovány  
kolem jedné dominantní koniguraceš která kultuře vtiskuje její jedineč-
nou a neopakovatelnou podobu. žnalogicky je mo né koniguraci srov-
nat s uměleckým slohemš neboť dává kulturním prvkům osobitou logikuš  
řád a organizaci. Díky koniguraci představuje ka dá kultura funkční  
a integrovaný celek. Zahrnuje své vlastní cíleš směry a motivyš kolem 
nich  se koncentrují a kterým jsou přizpůsobeny v echny stavební prv-
ky daného kulturního systému. Podle Benedictové ka dá kultura před-
stavuje jev „sui generis“ –  relativně autonomní oblastš která se vyvíjí 
podle svých vlastních principů a zákonů a primárně determinuje chová-
ní a pro ívání člověka (Benedict 1999). 

Paralelně s koniguracionismem se od třicátých let 20. století rozvíje-
la etnopsychologicky orientovaná kola označovaná jako „osobnost  

Franz Boas v oděvu Eskymáka, kolem roku 1885. © American Philosophical Society, Philadelphia.

Alfred a Theodora Kroeberovi, 20. léta 20. století. © The Bancroft Library, UC Berkeley.
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a kultura“. Její představitelé (Margaret Meadováš žbram Kardinerš Cora 
Du Boisš Ralph Lintonš John Whiting aj.)  přispěli k aplikaci psycholo-
gických metod v antropologii a svými terénními výzkumy průběhu so-
cializace a enkulturace v transkulturní perspektivě polo ili základy 
doktríny kulturního determinismu (Linton 1945). Klíčovou roli zde se-
hrály zejména tichomořské terénní výzkumy Boasovy ákyně Margaret 
Meadové (1901–1978)š která se pokusila prokázatš e rozhodující roli 
při formování lidské osobnosti nehraje dědičnostš ale kultura. V roce 
1928 vydala knihu Dospívání na Samoaš je  zásadním způsobem při-
spěla k prosazení doktríny kulturního determinismu. Meadová v této 
práci prezentovala teoriiš podle ní  zásadní roli v ivotě člověka nehra-
jí biologické determinantyš nýbr  procesy socializaceš které formují lid-
skou osobnost v intencích dané kultury. Na základě svého výzkumu 
Meadová prezentovala samoanskou kulturu jako pohodovýš nenucený 
a bezstarostný způsob ivotaš pro který jsou typické takové vzorce cho-
váníš jako jsou sexuální svobodaš volné rodinné svazkyš neznalost viny 
a absence konliktů. Podle Meadové dospívání na Samoaš na rozdíl od 
průběhu puberty v západní společnostiš není obdobím krizí a stresůš 
ale dobou spořádaného rozvíjení soustavy pomalu dozrávajících zájmů 
a činností (Mead 1928). Meadová sehrála rozhodující roli při orientaci 
antropologických výzkumů na problematiku vztahů osobnosti a kultu-
ry. Od 30. let 20. stoletíš kdy byly publikovány její první práceš mů eme 
sledovat nárůst antropologické literaturyš která se zabývá problema-
tikou výchovy dětí a mezigeneračních vztahů. Charakteristickým rysem  
takto orientovaných výzkumů byla zejména snaha stanovit vztahy  
mezi metodami výchovy a typy dospělých osobností a mezi institucemi  
a určitou strukturou hodnot dané kultury. V průběhu svého ivota 
Meadová také významně přispěla k rozvoji studií národního charakte-
ru a k výzkumu národních tradic. Ve svých dílech rozpracovala iroké 
spektrum problémůš zahrnující otázky postavení eny ve společnostiš 
situace člověka v technické civilizaciš pou ití hromadných sdělovacích 
prostředkůš funkci rodiny a výchovyš proměn vztahu mu e a enyš sou-
vislosti mezi národním charakterem a kulturou atd. Na sklonku svého 
ivota ale Meadová musela čelit narůstající vlně kritiky svých raných 

prací. Přesto setrvala a  do své smrti na pozicích striktního kulturního  
determinismu. Navzdory v em sporům a polemikámš které vyvolalo její 
celo ivotní díloš je mo né konstatovatš e Meadová polo ila základy 
moderně koncipované psychologické antropologii a určila dal í směr 
výzkumů v této oblasti. 

K rozvoji antropologických výzkumů vztahu osobnosti a kultury ve 
30. a 40. letech 20. století významně přispěly také psychologické metody  

a přístupy rozvíjené v rámci psychoanalýzy a behaviorismu. Na kultur-
ní antropology zapůsobila předev ím hypotéza rakouského psychoana-
lytika Sigmunda Freuda o rozhodujícím vlivu raných dětských zá itků  
a institucionalizovaných výchovných metod na formování osobnosti 
člověka. Na uvedení Freudovy psychoanalýzy do antropologických  
výzkumů měl největ í podíl americký psychiatr a antropolog žbram  
Kardiner (1891–1981). Ten dlouhodobým výzkumem a psychoanaly-
tickou interpretací antropologických dat dospěl k závěruš e v ka dé ze 
zkoumaných kultur je mo né izolovat určitou osobnostní koniguraci –  
základní osobnostní strukturu („basic personality structure“)š která je 
sdílena vět inou členů společnosti jako výsledek společných zku e-
ností z dětství (Ericksonš Murphy 2003). Její existenci potvrdila svými 
terénními výzkumy alorské kultury v Indonésii také americká antro-
polo ka Cora žlice Du Boisová (1903–1991). Ta navrhlaš aby tento sta-
tisticky nejčetněj í soubor typických osobnostních rysů byl označován 
jako modální osobnost („modal personality“)š (Du Bois 1944). Na pře-
lomu 40. a 50. let 20. století pronikla do antropologie také behaviorální 
teorie učeníš kterou v antropologických výzkumech uplatnili zejména 
americký antropolog John W. M. Whiting a americký psycholog Irwin  
L. Child. Behavioristicky orientovaní antropologové se nesna ili inter-
pretovat pro ívání osobnostiš ale ve svých výzkumech se více soustře-
dili na empiricky pozorovatelné vněj í vzorce naučeného chování  
(jednáníš mimikuš gestikuš mluvený projev). Takto získaná data poté 
vyu ívali k ověření svých teorií a hypotéz. 

Po druhé světové válce se hraniceš které od sebe oddělovaly americ-
kou kulturní antropologiiš britskou sociální antropologii a evropskou 
kontinentální etnologii a etnograiiš značně uvolnily. Nejvýrazněji se 
ve Spojených státech amerických prosazoval vliv britského funkciona-
lismu a francouzského strukturalismu. Za zakladatele funkcionalismu 
v sociální antropologii je mo né pova ovat britské antropology Broni-

Clark wissler se sbírkovými artefakty v American Museum of Natural History, kolem roku 1908. © American 
Museum of Natural History Library.

Ruth Benedictová v roce 1937. © Library of Congress Prints and Photographs Division washington, D.C.
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slava K. Malinowského (1884–1944) a žlfreda 
R. Radcliffe-Browna (1881–1955). Tito sociál-
ní antropologové důsledně uplatnili při studiu 
sociálních systémů holistický přístup a rozpra-
covali funkcionální metodu výzkumu socio-
kulturních systémů. Charakteristickým rysem 
funkcionální antropologie je odvrat od histo-
rické perspektivy. Výzkum proměn společnos-
tí a kultur v čase (diachronní perspektiva) byl 
nahrazen ahistorickou analýzou způsobu fun-
gování sociokulturních systémů v přítomnosti  
(synchronní perspektiva). Zakladatelé funkci-
onalismu byli přesvědčeniš e ka dý prvek sys-
tému plní nezastupitelnou a pozitivní funkciš 
neboť přispívá k zachování celku. Podle Mali-
nowského je kultura tvořená systémem insti-
tucíš jejich  úkolem je uspokojovat v různých 
oblastech společnosti lidské potřeby. Hlub í 
pochopení a vědecké vysvětlení kulturních in-
stitucí je proto zalo eno na vymezení a ana-

lýze funkcíš které plní v rámci daného socio-
kulturního systému (Malinowski 1968). Velkou 
zásluhou Malinowského a Radcliffe-Browna 
byl jejich důraz na získání antropologických 
dat prostřednictvím dlouhodobých terénních 
výzkumů. Jejich výzkumy na Trobriandových 
ostrovech (Malinowski) a žndamanských ost-
rovech (Radcliffe-Brown) se staly vzorem pro 
nastupující generace evropských i amerických 
antropologů. 

Vzájemné ovlivnění evropské a americké  
antropologie vedlo ke sblí ení výzkumných 
přístupů britské sociální antropologie a ame-
rické kulturní antropologie. V kulturní antro-
pologii se tato tendence projevila v 60. letech 
20. století. Charakteristickým rysem tohoto 
období je kritické přehodnocování tradičních 
kol a směrů a formování nových přístupů ke 

studiu člověkaš společnosti a kultury. Význam-
nou roli při hledání nových východisek sehrála 

v této době strukturální antropologieš která  
zejména ve své francouzské verzi výrazně 
ovlivnila dal í vývoj antropologického my -
lení. Existují určité rozdíly mezi strukturali-
smem francouzskýmš americkým a britským. 
Pro francouzskou strukturální antropologiiš 
spjatou s dílem Claude Lévi-Strausseš byla ty-
pická snaha odhalit pod rozmanitostí empi-
rické skutečnosti univerzální struktury lidské 
aktivity. Oproti tomu brit tí sociální antropo-
logovéš kteří vycházeli z tradic strukturálního 
funkcionalismu ž. R. Radcliffe-Brownaš měli 
tendenci studovat sociální struktury jako em-
pirickou realitu. Pro americkou strukturálně 
orientovanou antropologii byla zase typická  
syntéza antropologickýchš lingvistických 
a matematických metod. Přes uvedené rozdíly 
je ale mo né vytyčit některé obecné principyš 
které různé varianty antropologického struk-
turalismu sjednocují. Pro reprezentanty struk-
turální antropologie je typickéš e při analýze 
sociokulturních systémů kladou důraz na  
prvotnost vztahů před prvky zkoumaného sys-
tému. Strukturalisté také preferují synchronní 
metodu výzkumuš přičem  za rozhodující de-
terminantu lidského chování a pro ívání pova-
ují nadindividuální objektivní strukturyš které 

podle jejich názoru tvoří podstatu sociokultur-
ní skutečnosti. 

V 60. a 70. letech 20. století měla na americ-
kou kulturní antropologii vliv zejména struk-
turální antropologie francouzského sociálního 
antropologa Claude Lévi-Strausse (1908–2009).  
Lévi-Strauss ve svém díle osobitým způsobem  
navázal na tradice evropské ilozoie (J. J. Rou-
sseauš K. Marxš E. Cassirer)š psychologie 
(S. Freud)š sociologie (ž. Comteš É. Durkheim)š 
etnologie (M. Mauss) a lingvistiky (F. de Sau-
ssureš N. S. Trubeckoj). Charakteristickým ry-
sem jeho prací je uplatnění systémového  
přístupu ke studiu kultury a snaha o sblí ení  
antropologie s exaktními vědamiš jakými jsou  
matematikaš kybernetikaš teorie informacíš  
lingvistika a teorie her. Podle Lévi-Strausse  
nemá ádný prvek systému smysl sám o soběš  
ale nabývá jej tímš e vystupuje v opozici ve  
vztahu k jiným prvkům (lingvistická inspirace).  
Opozice se tak stává kódemš který umo ňuje  
odhalit významy zkoumané sociokulturní 
struktury. Teorie binárních kontrastů vychází 
z Lévi-Straussova předpokladuš e spojení po-
mocí protikladu je v eobecným rysem lidské-
ho my lení a promítá se do v ech projevů lid-
ské činnosti. Lévi-Strauss strukturální analýzu 
nejdříve úspě ně aplikoval na studium příbu-
zenských systémů. Poté ji vyu il také k analýze  
symbolických systémůš jako jsou například to-
temismus nebo mytologie. Mýtus lze podle 
něho stejně jako jiné kulturní systémy rozlo it  

Bronislaw Malinowski během výzkumu na Trobriandových ostrovech v letech 1917 až 1918. © London School of 
Economics Library Collections. 

Margaret Meadová v roce 1968. © Annenberg School for Communication.
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na jednotlivé prvky (mýtémy) a analyzovat je 
z hlediska jejich vzájemných vztahů a kom-
binací (Lévi-Strauss 2006š 2011). V centru zá-
jmu amerických strukturalisticky oriento-
vaných kulturních antropologů (P. Marandaš 
I. Rossiš D. W. Readš F. E. Guindi aj.) byl přede-
v ím výzkum kulturních jevů v kontextu so-
ciální struktury s důrazem na studium logiky 
pravidel a principů klasiikaceš které organizují 
a determinují sociokulturní realitu. Obecně je 
mo né konstatovatš e strukturalismus sehrál 
významnou metodologickou úlohu při rozpra-
cování systémového přístupu ke studiu kultury 
a sjednocování humanitních a přírodních věd. 
Vyu ití lingvistických a matematických metod 
přineslo pozitivní výsledky v budování nových 
explanačních modelů nejen v antropologiiš ale 
také v sociologiiš psychologiiš archeologiiš lin-
gvisticeš ilozoii a historii. Z tohoto hlediska 
je mo né strukturalismus pova ovat za jednu 
z nejvlivněj ích orientací společenských věd 
druhé poloviny 20. století. 

Nezávisle na strukturální antropologii do lo  
v 60. letech 20. století v kulturní antropologii 
k obnovení zájmu o principy evolučního my -
leníš které pod útoky difuzionismuš funkciona-
lismu a strukturalismu částečně ustoupily do 
pozadí. Představitele neoevolucionistické an-
tropologie spojuje důraz na studium kulturní 
evoluce v kategoriích lidského pokroku. Neo-
evolucionistéš podobně jako klasičtí evolucio-
nisté druhé poloviny 19. století předpokládališ  
e kulturní evoluce představuje nepřetr itý  

růst a pokrok od jednoduchých ke slo itěj ím  
a diferencovaněj ím sociokulturním systémům.  
Zakladatelé neoevolucionismu americký antro- 

polog a kulturolog Leslie ž. White (1900–1975)  
a kulturní ekolog Julian H. Steward (1902–1972)  
obohatili ideje klasického evolucionismu  

o teoretický a metodologický potenciál moder-
ní antropologie a vytvořili tak kvalitativně  
nové antropologické paradigma. Jeho jádro  
tvoří předpokladš e kultura představuje nad-
biologický adaptivní systémš jeho  prostřed-
nictvím příslu níci rodu Homo přetvářejí vněj-
í prostředí a uspokojují své potřeby. Podle 

jejich názoru lze dějiny lidské kultury studovat  
z makroevoluční perspektivy jako evoluci 
obecných vývojových trendů v kontrole ener-
gie (L. ž. White) nebo z mikroevoluční per-
spektivy jako multilineární evoluci různých 
kultur v konkrétních ekosystémech (J. H. Ste-
ward). Whitea a Stewarda přitom spojuje před-
pokladš e rozhodující hybnou silou kulturní  
evoluce jsou materiální faktoryš předev ím 
technologická a ekonomická infrastruktura  
společnosti. Neoevolucionistická koncepce 
kultury jako systému extrasomatických pro-
středkůš jejich  prostřednictvím se člověk 
adaptoval k vněj ímu prostředíš nalezla své 
uplatnění v rámci směrů kulturní ekologieš 
kulturního materialismu a nové archeologie 
(White 1959).

V dílech ekologicky orientovaných kultur-
ních antropologů se spojují teoretická výcho-
diska neoevolucionistické antropologie se sna-
hou empiricky studovat člověka a kulturu jako 
součást konkrétního ekosystému. Zrození této 
teoretické orientace je spjato zejména s dí-
lem zakladatele kulturní ekologie Juliana Ste-
wardaš který rozpracoval koncepci kultury jako 
adaptivního systému v rámci svých výzkumů 
indiánského kmene o onů. Podle Stewarda 
příslu níci rodu Homoš na rozdíl od ostatních 
ivoči ných druhůš dosahují adaptace k vněj í-

mu prostředí prostřednictvím nadbiologicky  
vytvořených prostředků a mechanismů – po-
mocí kultury. Předmětem kulturní ekologie je 

podle Stewarda studium uspořádání vztahu 
kultury a přírodního prostředí. Kulturně-eko-
logická analýza přitom musí vzít v úvahu dvě 
kvalitativně odli né třídy jevů. První tvoří cha-
rakteristické rysy přírodního prostředíš druhou 
kulturní technologieš jejím  prostřednictvím 
daná společnost vyu ívá přírodní prostředí  
k uspokojování biokulturních potřeb svých 
členů (Clemmerš Myersš Rudden 1999). Nej-
významněj í pokus o uplatnění ekologického 
přístupu v kulturní antropologii představuje 
koncepce kulturního materialismu amerického  
antropologa Marvina Harrise (1927–2001)š 
který ve svém díle originálním způsobem spo-
jil historický materialismusš neoevolucio-
nismus a kulturní ekologii. Harris vymezuje 
kulturní materialismus jako procesuální a glo-
bální výzkumnou strategiiš která se při vysvět-
lování divergentníš konvergentní a paralelní  
evoluce kulturních systémů opírá o analýzu 
materiálních faktorů. Podle Harrise výrobní 
způsobš a způsob demograické reprodukce  
ivota společnosti („infrastruktura“) deter- 

minuje organizaci rodinyš příbuzenských sys-
témůš ekonomiky a politické organizace 
(„strukturu“)š které pak ovlivňují věduš uměníš  
literaturuš hudbuš tanecš rituályš hry a dal í 
symbolické systémy („superstrukturu“). Tento 
princip „kauzální priority infrastruktury“ pod-
le Harrise vy aduje věnovat při studiu kultury 
pozornost stimulujícíš limitující a determinu-
jící roli materiálních podmínek pro fungování 
sociokulturních systémů. Hartus byl přesvěd-
čenš e klíčovou roli při fungování kulturních  
systémů hrají demograickéš ekonomickéš 
technologické a ekologické faktory. Z tohoto 
hlediska je jeho kulturní materialismus označo-
ván jako demo-eko-techno-environtmentální  
determinismus (Harris 1968š 1979). 

Od počátku 60. let 20. století se v americké  
kulturní antropologii vedle ekologické antro-
pologie paralelně rozvíjí vědecko-výzkumná  
orientace označovaná jako nová etnograie. 
Nová etnograie zahrnuje iroké spektrum me-
tod a technik výzkumů člověka a kultury roz-
pracovaných předev ím v rámci směrů kogni-
tivní antropologieš symbolické antropologieš 
etnosémantiky a etnovědy. Charakteristickým 
rysem nové etnograie jako teoretické a meto-
dologické orientaceš která zásadním způsobem 
ovlivňovala antropologické my lení druhé po-
loviny 20. stoletíš byla snaha zú it pojem kul-
tury takš aby zahrnoval méně a odhaloval víceš 
tedy vytvořit kategorii u íš více specializova-
nou a gnoseologicky efektivněj í. V protikladu  
k irokému pojetí kultury jako adaptačního 
systémuš které bylo rozvíjeno reprezentanty 
kulturní ekologie a kulturního materialismuš 
tak vznikla řada koncepcí kultury jako kog-

Claude Lévi-Strauss v Amazonii, kolem 1936. © Getty Images.
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nitivního nebo symbolického systému. Z tohoto hlediska představuje 
nová etnograie řadu principůš metodš technik a postupůš je  vycházejí 
z předpokladuš e jednotlivé kultury jsou jedinečnými systémy znalostíš 
symbolůš kategoriíš pravidel a organizačních principů chováníš které si 
člověk osvojil jako člen určité společnosti. Přesto e reprezentanty nové 
etnograie spojuje studium kultury jako ideového systémuš lze uvnitř 
tohoto my lenkového proudu vymezit dva základní směry – kognitivní 
antropologii a symbolickou antropologii. Podle představitelů kognitiv-
ní antropologie (Ward Goodenoughš Stephen Tyler) dává znalost kogni-
tivního systémuš zejména pojmůš jejich  prostřednictvím členové dané 
společnosti vnímají a interpretují realituš a normativních principůš kte-
ré jim umo ňují adekvátně jednat ve standardních situacíchš mo nost 
pochopit a popsat zkoumanou společnost i predikovat chování jednot-
livce v rámci daného sociokulturního systému. Kategorie kultury je tedy 
zú ena na systém sdílených znalostíš které členové určité společnosti  
pou ívají k interpretaci zku enosti a vytváření sociálního chování. Do 
pojmu kognitivní systém antropologové zahrnují iroké spektrum po-
znávacích procesůš v něm  na jedné straně kontinua stojí percepce 
a deskripceš na straně druhé konceptualizace a interpretace jevů pří-
rodní a sociokulturní reality. Cílem výzkumů kognitivní antropologie je 
zjistitš jak příslu níci určité kultury vnímajíš popisují a vysvětlují svůj 
svět a jak tyto noetické struktury determinují interpretaci sociální zku-
enosti a chování člověka v dané společnosti. Z tohoto hlediska se kog-

nitivní antropologové pokou ejí odpovědět na dvě základní otázky: Jaké 
typy jevů jsou významné pro lidi dané kultury? Jak se tyto kategorie vy-
tvářejí a organizují? V dílech kognitivních antropologů se tak originál-
ním způsobem spojuje analýza významůš kterou domorodci přikládají 
světu (etnosémantika) s výzkumem kognitivních schémat a systémů vě-
děníš je  domorodci k výkladu reality pou ívají (etnověda). Také před-
stavitelé symbolické antropologie pova ují kulturu za ideový systém. 
Na rozdíl od kognitivních antropologůš kteří studují kulturu jako systém 
znalostíš symboličtí antropologové kulturu deinují jako systém symbo-
lů a významů. Z hlediska symbolické antropologie kultura představuje  
na jedinci nezávislou relativně autonomní vrstvu reality – sémiotický 
systém. Tento sdílený svět významů se konstituoval v procesu sociální  
interakce. Výzkum kultury proto vy aduje odhalit sdílené kódy symbolů 
a významůš podle kterých jednotlivci interpretují své zku enosti a řídí 
své chování. 

Z metodologického hlediska je nová etnograie spjata s lingvistikouš 
co  se projevuje aplikací lingvistických metod v antropologickém vý-
zkumuš zejména uplatněním komponentní analýzy. Představitelé nové 
etnograie předpokládajíš e jazykové struktury přímo odrá ejí principyš 
na nich  je zalo eno lidské my leníš a proto zkoumají domorodé klasii-
kační soustavy („folktaxonomie“). Tyto výzkumy přispěly ke vzniku et-
novědyš která se programově zabývá studiem principů klasiikace a kon-
ceptualizaceš jejich  prostřednictvím členové určité společnosti popisují 
a interpretují světš který je obklopuje. Pozornost je věnována systémům 
vědění a poznáváníš které jsou typické pro různé kultury. V centru zá-
jmu stojí předev ím domorodé klasiikační soustavy – folktaxonomie. 
Jedná se o systémy znalostíš je  příslu níci určité společnosti u ívají při 
klasiikaci rostlin (etnobotanika)š zvířat (etnozoologie)š nemocí (etno-
medicína)š du evních chorob (etnopsychiatrie)š léčivých rostlin (etno-
farmakologie)š čísel (etnomatematika)š barevš příbuzenských vztahů atd. 
S výzkumy etnovědy je úzce spjata etnosémantika (etnograická séman-
tika). Na rozdíl od etnovědyš která klade důraz na výzkum domorodých 
principů klasiikaceš se etnosémantika zabývá sémantickou analýzou 
terminologických systémů a studiem role významů pojmů a kategorií 
v kognitivních systémech různých kultur. Cílem etnosémantických vý-
zkumů je zjistitš jak příslu níci určité kultury vnímajíš popisují a hod-

notí přírodní a sociokulturní realituš respektive jaký význam připisují 
světuš který je obklopuje. Při analýze terminologických systémů antro-
pologové vycházejí z předpokladuš e existuje určitý pevný a omezený 
soubor principů a pravidelš které tvoří speciickou „kulturní gramatiku“ 
ka dé společnosti. Ve svých výzkumech se proto zaměřují na analýzu  
„vnitřních modelů reality“š tedy na toš jak členové určité společnosti 
vnímajíš poznávajíš hodnotí a interpretují světš ve kterém ijí.

Společným znakemš který spojuje různé směry a koly nové etnogra-
ieš je snaha antropologů o vnitřní tzv. emickou deskripci kultury.  
Koncepci „emického“ a „etického“ studia kultury zavedl do antropolo-
gických výzkumů americký lingvista Kenneth L. Pike (1912–2000). Vý-
chozím bodem Pikeovy koncepce byl předpokladš e metodologický  
aparát lingvistikyš konkrétně fonemická a fonetická analýzaš mů e být 
vyu it nejen při studiu jazykaš ale také při výzkumu kultury. Emické 
hledisko („emic“ z „phonemic“) představuje vnitřníš imanentní aspekt 
zkoumaného sociokulturního systémuš zatímco etické hledisko („ethic“ 
z „phonetic“) reprezentuje vněj í aspekt zkoumané reality. Etické hle-
diskoš které je typické pro tradiční antropologiiš představuje pokus o vy-
budování univerzální typologie kulturš přičem  důraz je kladen na vněj-
í popis konkrétních kultur a jejich komparaci podle jasného a předem 

stanoveného teoretického schématu. Podle představitelů nové etno-
graie je v ak tento typ výzkumů do značné míry omezen způsobem 
zpracování empirických datš předev ím jejich převodem do formalizo-
vaného jazyka vědy. Tím toti  dochází k deformaci autentických kultur-
ních významůš které původně tato data obsahovala. Proto také zastánci 
nové etnograie rozvíjejí irokou kálu metod a technikš které umo ňují 
vnitřníš tedy emickou deskripci kultury (Fellmanš Rahikainen 2012).

Ji  ve druhé polovině 20. století je ale mo né v rámci nové etnograie  
sledovat stále narůstající divergenci mezi symbolickou a kognitivní  
antropologií. Bylo to do značné míry způsobeno poněkud odli nou te-
matickou i metodologickou orientací těchto směrůš která se od 70. let 
20. století stále více prohlubovala. Tento trend se nejvýrazněji promítá 
do následujících oblastí:
1. Kognitivní antropologie ve svých výzkumech koncentruje svůj zájem 
na sdílené kognitivní obsahy lidského vědomíš zatímco symbolická  
antropologie akcentuje nejen mentální strukturyš ale také interakční  
situaciš v rámci které se konstituuje svět významůš a kulturní kontextš 
ve kterém komunikace probíhá.
2. Kognitivní antropologie vidí cíl svých výzkumů v posti ení organiza-
ce lidského my lení a logiky tzv. kulturní gramatiky dané společnostiš 
zatímco symbolická antropologie usiluje o výklad významů a struktury 
textů – hermeneutickou interpretaci dané kultury.
3. Kognitivní antropologie ve svých výzkumech preferuje analýzu vazeb  
mezi lexémy a jejich významy a sémantickými vztahy mezi oblastmi 
(doménami) určité kulturyš zatímco pro symbolickou antropologii je  
typický zájem o výzkum metaforických souvislostí mezi doménami 
v rámci textuš ánruš rituálu nebo kulturního systému.
4. Metodologicky se kognitivní antropologie opírá spí e o scientistický  
model vědy (matematickéš statistickéš kybernetické a lingvistické for-
malismy)š zatímco symbolická antropologie preferuje stále více huma-
nistické a interpretativní pojetí antropologie jako umění a literárního  
ánru a při analýze určité kultury vyu ívá literární a uměnovědné pří-

stupyš zdůrazňující zhu těníš polysémii a interpretační virtuozitu 
a tvůrčí představivost.

K expanzi symbolické antropologie v rámci americké kulturní antro- 

pologie přispěli zejména Mary Douglasováš Victor W. Turner a David  
Schneider. Za nejvýznamněj ího reprezentanta symbolické antropo-
logie lze ale označit amerického antropologa Cliforda Geertze (1926–
2006)š který nepova oval kulturu za konkrétní vzorce chováníš ale 
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chápal ji spí e jako soubor mechanismůš plánůš pravidel a instrukcí – 
analogii počítačových programůš které vystupují jako veřejně sdílené 
determinanty činnosti lidíš zapojených do symbolického jednání. Podle  
Geertze kultury existují v čase a prostoru prostřednictvím jednotlivcůš  
kteří jsou jejich nositeli. Ka dá kultura představuje systém symbolů  
a významů umo ňujících sociální interakci. V tomto smyslu kultura  
představuje na jedinci nezávislouš relativně autonomní vrstvu reality – 
sémiotický systémš jeho  základ tvoří veřejné symbolyš které se konsti-
tuovaly v procesu sociální interakce. Podle Geertze je kultura veřejnáš 
neboť veřejné jsou významyš které lidé přikládají svému jednání. Proto  
musí být kultury popsány z hlediska významůš jejich  prostřednictvím 
lidé vnímajíš pro ívají a interpretují realitu. Geertz označil svůj přístup  
ke kultuře za sémiotický a hermeneutický. Studovat kulturu pro něj 
znamenalo prostřednictvím „zhu těného popisu“ odhalovat sdílené 
kódy symbolů a významůš podle kterých jednotlivci interpretují své zá-
itky a řídí své chování. Geertzova symbolická antropologie ale také vý-

razně přispěla k postmodernistickým snahámš které odmítají redukovat 
lidské chování na skrytá pravidla a implicitní očekávání a vná ejí do an-
tropologie bohatě protkané popisy blízké umělecké výstavbě literárního  
díla. Geertzův názorš e nejlep í antropologická díla jsou předev ím for-
mou literárního uměníš výrazně ovlivnil způsob prezentování antropo-
logických dat. Součástí antropologických interpretací cizích kultur se 
díky Geertzovi stalo překvapeníš napětí a kouzlo pro itkuš tedy formální 
postupy typické pro díla autorů krásné literatury. Z tohoto hlediska Ge-
ertz přispěl ke konstituování a rozvoji postmoderní antropologieš která  
od konce 70. let 20. století programově dekonstruuje tradiční předmět 
i metody antropologických výzkumů. Postmoderní antropologové ve 
zvý ené míře vyu ívají prostředky umělecké literární tvorby a kulturu 
studují jako multidimenzionálníš polysémantickou a kaleidoskopickou 
realitu (Geertz 1998š 2000). 

Přesto e dějiny americké kulturní antropologie představují relativně  
samostatnou linii antropologických výzkumůš je nezbytné vidět vývoj 
této vědy v kontextu vývoje evropské sociální antropologieš etnograie  
a etnologieš které představují relativně nezávislé paralelní linie antropo- 

logických výzkumů člověkaš společnosti a kultury. Významné je zejmé-
na sblí ení výzkumných přístupů britské sociální antropologie a ame-
rické kulturní antropologieš které vedlo k tomuš e dnes pro ně stále  
častěji pou íváme jednotné označení sociokulturní antropologie. Za 
speciiku americké kulturní antropologie lze ale označit skutečnostš e 
je součástí ir ího komplexu antropologických věd. Jedná se o tzv. obec-
nou antropologiiš kterou tvoří čtyři základní antropologické subdisci-
plíny. Ka dá z nich představuje svébytný úhel pohleduš umo ňující za-
chytitš popsat a interpretovat čtyři dimenze lidské existence – čtyři 
základní elementy tvořící speciiku lidského rodu. žntropologickou vě-
dou studující biologickou dimenzi člověka je fyzická antropologie. Díky 
ní lze rekonstruovat průběh evoluce lidského rodu nebo pátrat po příči-
nách či důsledcích biologické rozmanitosti lidstva. žntropologickou vě-
dou studující historickou a prehistorickou dimenzi evoluce člověka je 
antropologická archeologie. Jejím prostřednictvím je mo né rekonstru-
ovat svět dávno zmizelých archeologických kultur.  žntropologickou vě-
dou studující kulturní dimenzi lidského rodu je kulturní antropologie. 
Na rozdíl od dávno zaniklých archeologických kultur je v centru jejího 
zájmu svět současných kulturš subkultur a kontrakultur – kulturní vari-
abilita dosud existujících společností. žntropologickou vědou studující  
vztah lidského jazykaš my lení a kultury je lingvistická antropologie. 
Jedná se o komplementární perspektivuš která roz iřuje antropologické  
výzkumy lidského tělaš artefaktů a kultury o dimenzi symbolické komu-
nikace. Lingvistická antropologie tak uzavírá fatální kruh čtyř klíčových 
antropologických disciplínš tvořený fyzickouš archeologickou a kulturní  
(sociokulturní) antropologií. Zvlá tní místo zaujímá v systému antropo-
logických disciplín aplikovaná antropologieš kterou je mo né označit  
za pátou subdisciplínu obecné antropologieš jejím  cíle je vyu ít antro- 

pologické poznatky v praxiš například k řízení procesů modernizace 
a sociokulturní změny. Vzhledem k irokému výzkumnému poli spolu-
pracuje kulturní antropologie s řadou dal ích vědních disciplín. Ze spo-
lečenských věd vyu ívá zejména poznatky folkloristikyš kulturní his-
torieš politologieš psychologieš religionistiky a sociologie. Z okruhu 
přírodních věd spolupracuje zejména s antropogeograiíš evoluční bio-
logiíš demograiíš ekologiíš etologiíš genetikou a paleoantropologiíš které  
jí poskytují informace o fylogenetickém a ontogenetickém vývoji člově-
kaš původu a roz íření lidských ras a antropologických typů v různých 
historickýchš geograických a klimatických podmínkách.

Obecně je mo né konstatovatš e současná kulturní antropologie 
představuje induktivníš empiricko-teoretickou věduš která na základě 
mezikulturních komparativních výzkumů usiluje o holistickou analýzu 
kulturních prvků a komplexů v ir ím kontextu studovaných sociokul-
turních systémů. Pozitivisticky orientovaná linie kulturní antropologie 
(ekologická antropologieš kulturní materialismus) usiluje o vědeckou 
explanaci kulturních jevů a stanovení obecných zákonitosti kulturních 
procesů. Oproti tomu reprezentanti interpretativně orientované antro- 

pologie (symbolická a interpretativní antropologie) kladou důraz na 
hlub í pochopení smyslu a významu studované kultury. Nezávisle na 
těchto trendech ale i dnes probíhá kritické postmoderní přehodnocování  
předmětu a metod antropologického výzkumu a hledání nové relexi-
vity (postmoderní antropologie). I kdy  se kulturní antropologie dosud 
nedokázala sjednotit v rovině přístupů ke studiu člověka a kulturyš i na-
dále představuje jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících společenských 
vědš její  výsledky vzbuzují značnou pozornost i v iroké veřejnosti. Na-
vzdory rozmanitosti antropologických kolš směrů a paradigmat jsou Clifford Geertz. © Institute for Advanced Study.
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kulturní antropologové jednotní v tomš e  
ka dý kulturní prvek nebo kulturní komplex 
je nutné studovat a interpretovat v ir ím so-
ciokulturním kontextu. Zále í ov em na kon-
krétním antropologovi (nebo antropolo ce)š 
zda při svém výzkumu budou klást vět í důraz 
na obsahš funkciš strukturu nebo význam kul-
turního fenoménuš který je předmětem jejich 
vědeckého zájmu. žntropologové také sami 
rozhodují o tomš zda objekt svého výzkumu 
budou studovat z diachronní nebo synchronní  
perspektivy. žntropology dnes také spojuje  
vědomíš e kulturu není mo né redukovat na 
pouhý adaptační mechanismusš slou ící uspo-
kojování lidských potřeb. Nad utilitární di-
menzí ka dého kulturního předmětu nebo 
jevu toti  existuje svébytný svět symbolů a vý-
znamůš které z kultury činí unikátní jev „sui 
genesis“ – relativně autonomní vrstvu realityš 
která se vyvíjí podle svých vlastních zákonů. 
Být kulturním antropologem proto předpoklá-
dá schopnost exaktně postihnout utilitární  
funkce kultury a současně umění ji číst jako 
svébytný sémiotický text. 

Navzdory proměnám antropologických pa-
radigmat i nadále zůstává základní metodou 
kulturní antropologie terénní výzkum zalo e-
ný na pobytu mezi příslu níky studované spo-
lečnosti. Sběrš popis a klasiikace empirických 
datš jsou pova ovány za etnograickou fázi an-
tropologického výzkumu. Teoretické zobec-
nění získaných empirických informací v his-
torické nebo mezikulturní perspektivě je 
označováno jako etnologická fáze antropolo-
gického výzkumu. žntropologové při sběru  

antropologických dat vyu ívají nejrůzněj í 
techniky empirického výzkumů jako jsou  
zúčastněné pozorováníš dotazníková etřeníš in-
terviewš psychologické testyš případové studieš  
fotograieš ilm aj. Nejefektivněj ím typem 
těchto výzkumů jsou klasické dlouhodobé  
pobyty v malých lokálních společnostechš vy-
adující od antropologa znalost domorodého  

jazykaš zvyků dané kultury a schopnost při-
způsobit se místnímu způsobu ivotaš geogra-
ickým a klimatickým podmínkám. Výchozím 
bodem terénního výzkumu je výběr studované  
kulturyš speciikace zkoumaného problémového  
okruhuš studium relevantní odborné literatury  
a základů domorodého jazykaš zabezpečení 
nezbytných materiálních zásob a prostředkůš 
včetně terénního a lékařského vybaveníš do-
pravy a povolení vést antropologický výzkum 
od místní (někdy i vlastní) vlády.

Následné zahájení terénního výzkumu vy-
aduje adaptaci antropologa na odli né socio- 

kulturníš klimatické a geograické podmínkyš 
zvládnutí potenciálního nebo aktuálního kul-
turního oku a dosa ení přijetí členy studované  
společnosti. V této fázi výzkumu je důle itéš  
aby antropolog získal důvěru domorodců  
a vybudoval si v novém prostředí sociální roliš 
která mu umo ní realizovat zúčastněné pozo-
rování. Vlastním jádrem terénního výzkumu  
je zúčastněné pozorování a participace na 
způsobu ivota členů zkoumané společnosti.  
Sběr empirických dat je obvykle zaji těn pro-
střednictvím práce s klíčovými informátoryš  
standardizovaných i nestandardizovaných roz-
hovorů s ostatními domorodciš analýzy do-

kumentůš případových studiíš dotazníkůš 
dokumentárního ilmuš videaš fotograiíš psy-
chologických projekčních testůš genealogické  
metodyš osobních biograiíš kreseb aj. (Bernard 
2011š Janeček 2014). Paralelně se sběrem dat 
musí antropolog vytvářet pečlivý záznam prů-
běhu výzkumu prostřednictvím terénních  
poznámekš provádět průbě nou analýzu a ve-
riikaci získaných informací a operativně for-
mulovat metodická rozhodnutí o dal ích  
výzkumných krocích. 

ANTROPOLOGIE JAKO BIOKULTURNí VĚDA
Významný podíl na konstituování antropolo-
gie jako syntetické a integrální vědyš která  
studuje člověka v biokulturní perspektivěš měl 
zejména americký antropolog německého pů-
vodu Franz Boas (1858–1942). Ten fyzickou 
antropologii pova oval společně s kulturní an-
tropologií za nedílnou součást iroce konci-
pované obecné antropologie. Od Boasova vy-
stoupení se ve Spojených státech prosadila 
tendence studovat člověka jako biologickou 
i kulturní bytost v rámci iroce koncipované  
obecné antropologieš která vedle fyzické  
a kulturní antropologie zahrnovala také  
lingvistickou antropologii a antropologickou 
archeologii. 

žntropologové si jsou přirozeně vědomi tohoš  
e není v silách jednoho člověka obsáhnout tak  

rozsáhlý předmět výzkumuš který před nimi 
obecná antropologie otevírá. Na těstí se v prů-
běhu své existence iroce koncipovaná antro-
pologie diferencovala do mnoha tematických  
oblastíš na které se mohou antropologové ve 
svých výzkumech zaměřit a specializovat. 
Obecnou antropologii tvoří čtyři základní antro- 

pologické subdisciplíny. Ka dá z nich předsta-
vuje svébytný úhel pohleduš umo ňující zachy- 

titš popsat a interpretovat čtyři dimenze lidské  
existence – čtyři základní elementy tvořící 
speciiku lidského rodu. Element první – lidské  
tělo. žntropologickou vědou studující biologic-
kou dimenzi člověka je fyzická antropologie.  
Díky ní lze vyprávět nikdy nekončící příběh  
o průběhu evoluce lidského rodu a pátrat po 
příčinách či důsledcích biologické rozmanitos-
ti lidstva. Element druhý – archeologické  
prameny. žntropologickou vědou studující 
historickou a prehistorickou dimenzi evoluce 
člověka je antropologická archeologie. Jejím  
prostřednictvím je mo né rekonstruovat svět 
dávno zmizelých archeologických kultur. Ele-
ment třetí – lidské kultury. žntropologickou  
vědou studující kulturní dimenzi lidského rodu  
je sociokulturní antropologie. Na rozdíl od 
dávno zaniklých archeologických kultur je 
v centru jejího zájmu svět současných kulturš 
subkultur a kontrakultur – kulturní variabilita  Antropologický výzkum. © Universiteit Leiden.
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dosud existujících společností. Element čtvrtý – lidský jazyk. žntropo-
logickou vědou studující vztah lidského jazykaš my lení a kultury je lin-
gvistická antropologie. Jedná se o komplementární perspektivuš která  
roz iřuje antropologické výzkumy lidského tělaš artefaktů a kultury 
o dimenzi symbolické komunikace. Lingvistická antropologie tak uzaví-
rá fatální kruh čtyř klíčových antropologických disciplínš tvořený fyzic-
kouš archeologickou a sociokulturní antropologií. Důraz na jazyk jako 
na čtvrtý element antropologického výzkumu má své hluboké opodstat-
nění. Jazyk je zrcadlem noremš hodnot a preferencí ka dé kultury. Sou-
časně je nástrojem umo ňujícím vstup do světa „těch druhých“. Podle  
této systemizaceš která je typická zejména pro současnou americkou 

antropologiiš tedy obor antropologie tvoří následující disciplíny: 1. fy-
zická (biologická) antropologieš 2. sociokulturní (sociální a kulturní) an-
tropologieš 3. antropologická archeologie (prehistorická a historická an-
tropologie)š 4. lingvistická antropologie (Boas 1938š Harris 1997š Ingold 
1998š Kottak 1991š Schultzš Lavenda 1991š Soukup 2011). Zvlá tní místo 
zaujímá v systému antropologických disciplín aplikovaná antropologieš 
kterou je mo né označit za pátý element moderní antropologie. Exis-
tence aplikované antropologie by v ak nebyla mo ná bez čtyř základ-
ních antropologických elementů. Vstup do páté dimenze antropologie 
toti  není ničím jiným ne  uměním aplikovat poznatky získané v oblasti 
teoretické antropologie v praxi.
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