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Úvod

Cílem tohoto textu je představit možnosti využití dramaturgické analýzy jako analytické-
ho rámce využitelného v české politologii. Přestože má dramaturgická analýza v sociálních 
vědách relativně dlouhou tradici a za půlstoletí jejího využívání získala na popularitě i v kri-
tických bezpečnostních studiích (viz např. Salter, 2008; Sylvester, 2003), mezinárodních 
vztazích (Schimmelfennig, 2002), analýze zahraniční politiky (Etheredge, 1976), studi-
ích veřejných politik (O’Brien et al., 2010; Hajer, 2005) nebo organizací (Boje et al., 2004), 
v české politologii je její využití stále spíše neobvyklé.1 Tento fakt je překvapivý i vzhledem 
k tomu, že tento přístup je velmi vhodně kombinovatelný s jinými využívanými technikami 
a výzkumnými strategiemi, zejména s těmi, jež zahrnují terénní výzkum. Politika je navíc 
prodchnuta metaforami odkazujícími na  divadelní prostředí (např. politická scéna, poli-
tici hrající před veřejností divadlo, zákulisní informace/politika/jednání, loutková vláda) 
a dramatický rozměr veřejných vystoupení politiků je v centru zájmu praktického politic-
kého marketingu/médií. Pomocí rámce dramaturgické analýzy je možné poskytovat nové 
odpovědi na některé závažné výzkumné otázky a samozřejmě, jak to je u většiny nepříliš 
využívaných přístupů, klást otázky nové. Z hlediska epistemologie rozhodně stojí za zmín-
ku skvělá kompatibilita na performativitě založených analytických rámců a dramaturgické 
analýzy (jako např. spojení dramaturgické analýzy a teorie sekuritizace v Salter, 2008), dobrá 
návaznost na analytické přístupy zabývající se politickými symboly v době masmédii zpro-
středkovávané politické participace (např. Edelman, 1985 nebo Welsh, 1985). Dále je vhodné 
poukázat na přímé spojení mezi dramaturgickou analýzou a dlouhou sociálně-vědní tradicí 
uvažování o rolích, které aktéři v rámci společnosti hrají. Dramaturgická analýza zároveň 
může sloužit jako silná výkladová protiváha současných kvantitativních trendů v sociálních 
vědách a kritizovaného přílišného příklonu k regresní analýze a matematickému modelová-
ní (viz např. Szelényi, 2015; Young, 2011). Bonusem námi ilustrovaného přístupu je také jeho 
jazyk, který je přístupnější širší veřejnosti, a výzkumy vycházející z  této perspektivy jsou 
tedy obvykle „čtivější“ a srozumitelnější.  

Pro ilustraci potenciálu tohoto rámce jsme zvolili dramaturgickou analýzu kolektivních 
událostí pozorovaných v  rámci obsahem souvisejících, nicméně na  sobě nezávislých vý-
zkumných projektů. Jednotlivé události byly zvoleny tak, abychom s  jejich pomocí mohli 
poukázat na specifi cké problémy, jimž je třeba při využití tohoto analytického rámce čelit, 
různé analytické úrovně, na nichž můžeme operovat, a samozřejmě i možnosti, které dra-
maturgická analýza při různých typech kolektivních událostí otevírá. Analyzované události 
nahlížíme čtyřmi základními způsoby. 

Za  prvé, jako veřejné spektákly, jejichž cílem je to, aby odehrávaly symbolický řád či 
představy kolektivní identity prosazovaný jejich hlavními aktéry před externím publikem 
- proto je možno je nahlížet jako hloubkovou sondu do fungování dominantního diskurzu 
klíčových aktérů (srov. Baumann, 1999)2, do toho, co se snaží svým veřejným představením 
říct, jakožto i do způsobů, jakými se s nastoleným diskurzem vyrovnávají různá publika, 
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jaké způsoby rezistence volí a vůči jakým částem představení se taková rezistence objevuje. 
Typickými příklady událostí, které se k takovému nahlížení hodí, jsou mítinky politických 
stran, masové demonstrace, veřejné oslavy při příležitosti státních svátků, nebo třeba veřej-
ná, masmédii přenášená zasedání zákonodárných orgánů. 

Druhá možnost spočívá v  nahlížení daných událostí jako vyjádření specifi ckých or-
ganizačních a  komunikačních rutin, symbolických arzenálů a  agend jejich organizátorů, 
které však nemíří primárně na externí publikum, ale na ostatní účastníky, tedy jako sondu 
do vyjednávání a odehrávání defi nice situace, sociálních hierarchií, představ o řádu dané 
události, o jejím cíli a obsahu, a samozřejmě do toho, jakými různými způsoby organizují 
různé typy aktérů obsahově podobně zaměřené události a  jak se vyrovnávají s odlišnými 
módy nastolenými jinými aktéry. Typickými příklady událostí, u  nichž se toto nahlížení 
nabízí, mohou být poloveřejná nebo neveřejná zasedání různých mezirezortních komisí, 
platforem a  sítí, na  specifi cké typy účastníků a participace omezené odborné workshopy, 
konference a sympózia, nebo třeba neveřejná jednání kolektivních orgánů. Analýza tohoto 
typu událostí zároveň může poskytnout unikátní vhled pod fasádu tvorby a realizace for-
mální politiky, jakožto i napomoct při identifi kaci skrytých aktérských vztahů a sítí. Tento 
typ nahlížení označujeme jako kolektivní ceremonie, v nichž se účastníci „neustále snaží 
vyjádřit a nalézt porozumění o tom, jak vlastně vypadá daná sociální struktura“ (Douglas, 
1966: 102).

Třetí možnost využití cílí na to, jak v rámci jednotlivých aktérských představení a v rám-
ci dramaturgie dané události adresují jednotliví herci různá publika (ať už se jedná o externí 
publikum či ostatní aktéry), popřípadě jak se v  jejich vystoupeních zračí hierarchizova-
né percepce publika – tj. jak herci svým představením diváky strukturují. Toto nahlížení 
je charakteristické soustředěním na  symbolické násilí, které je v  rámci akce vykonáváno 
na účastnících i ne-účastnících, a které má za účel klasifi kovat, hierarchizovat nebo vylučo-
vat (srov. Bourdieu & Wacquant, 1992: 92-94, 140-144; Bourdieu, 1991: 163-170). Označovat 
ho budeme jako dramatizaci symbolického násilí. Typickými případy vhodnými pro toto 
analytické zacílení jsou veřejné nebo poloveřejné prezentace, diskuse nebo ceremoniální se-
tkání organizované dominantními institucemi. 

Nakonec je tu poslední, čtvrtá možnost využití tohoto přístupu při analýze každo-
denních rituálů a rutin tvořících signifi kantní část praktik pozorovatelných v  jakémkoliv 
výzkumném terénu. U výzkumu v politologii toto využití směřuje logicky k porozumění 
tomu, jak se do pravidelně se objevujících praktik a odehrávaných rolí promítají mocen-
ské vztahy a hierarchie, jak se v rámci každodennosti odehrávají a vyjednávají mocenské 
nerovnosti, jak se v  nich reprodukují kategorie indikující podřízenost nebo dominanci, 
a jaké formy rezistence vůči existujícím mocenským vztahům se v daném kontextu objevují. 
Dramaturgická analýza je v  tomto smyslu skvělým nástrojem pro naplnění Bourdieuova 
(1998:10) imperativu kritického zaměření se na  to, co se jeví jako samozřejmé a  všední, 
a co obvykle zůstává mimo zorné pole sociálního analytika. Tento přístup se liší od těch 
předcházejících především v tom, že tu předmětem analýzy není jedna singulární a lehce 
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ohraničitelná událost, nýbrž se soustřeďuje na pravidelně se opakující vzorce chování a sou-
bory rolí, které se zpravidla dají identifi kovat až po delším pobytu/opakovaných návštěvách 
ve  výzkumném terénu. Podobně důležité jsou i  materiální a  temporální aspekty těchto 
rituálů a rutin, především organizace a časová rytmizace prostoru a to, do jaké míry je mate-
riální kontext daným rutinám a rituálům přizpůsobován. Tento přístup, který označujeme 
jako dramaturgie každodennosti je proto nejvhodnější pro výzkumné projekty postavené 
na stacionárním terénním výzkumu, snažící se o porozumění dlouhodobému praktickému 
fungování institucí, organizací, lokalit nebo skupin.

Všechny zmíněné způsoby nahlížení chápeme jako ideální typy, jež se ve výzkumné pra-
xi samozřejmě do větší nebo menší míry překrývají (a my se je budeme snažit kombinovat 
v  následujících podkapitolách také). Abychom demonstrovali co nejširší spektrum mož-
ností, které dramaturgická analýza poskytuje, budeme v našem textu analyzovat postupně 
události spadající do všech čtyř kategorií. První, na externí publikum namířený spektákl, 
představuje extrémistická demonstrace konaná v roce 2014 v Plzni. Do druhé a třetí katego-
rie, tedy představení namířená na výrazně omezené a hierarchicky strukturované publikum 
či jenom na  samotné účinkující, spadají dvě kolektivní události týkající se problematiky 
sociálního bydlení v regionální metropoli3 a  jedna událost zaměřená na bezpečnostní ex-
pertízu. Do poslední kategorie – dramaturgické analýzy každodennosti – pak spadá případ 
analýzy interakce různých bezpečnostních složek s obyvateli v tzv. sociálně vyloučené lo-
kalitě. Vycházet budeme z  dat vytvořených kombinací technik zúčastněného pozorování 
daných událostí, navazujících polostrukturovaných a terénních (neformálních) rozhovorů 
s  jejich aktéry a CAQDAS jejich mediálních reprezentací (v případě, že dané události re-
prezentovány v masmédiích byly) a souvisejících ofi ciálních dokumentů (zápisy z jednání 
a související ofi ciální komunikace před a po jednání, dokumenty předkládané, odkazované 
nebo projednávané v rámci událostí, záznamy příspěvků jednotlivých aktérů atd.), vlastní 
fotodokumentace událostí a poznámek z terénního deníku. 

Audio a videozáznamy událostí, navazující rozhovory, mediální reprezentace a doplňu-
jící dokumenty byly tematicky kódovány v MAXQDA 11 a 12 Plus, schematické grafi cké 
reprezentace byly vytvořeny v programu ArcGIS Explorer. 

1 / Charakteristika metodologického rámce Ervinga Goff mana

Metodologický rámec Ervinga Goff mana – dramaturgická analýza – je postavený 
na předpokladu, že veřejné události je možno nahlížet jako specifi cká divadelní představení 
s vlastní dramaturgií a řádem, v nichž aktéři před různými publiky odehrávají své role. Tato 
představení v tomto smyslu představují diskurzní nástroj umožňující aktérům, aby svými 
rolemi, stejně jako samotnou dramaturgií dané události, navozovali, vyjednávali, udržo-
vali či vstupovali do  konfl iktu se specifi ckými defi nicemi situace (srov. Goff man, 1999). 
Možno přitom smysluplně předpokládat, že podobně jako divadelní představení, i veřejné 
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události budou mít svůj specifi cký odkaz, normativní náboj, jenž se bude snažit apelovat 
na specifi cké publikum/publika, a jež bude vyjadřovat specifi cký symbolický řád zhmotně-
ný v organizačních principech dramaturgie. 

V sebeprezentaci herců takového představení sehrává klíčovou roli management dojmů 
(Šubrt, 2001: 245), jenž ovlivňuje způsob, do jaké míry se aktérům sehrávaných veřejných 
představení (ne)daří navodit a udržet požadovanou situační defi nici, jež je v souladu s orga-
nizačními principy řídícími logiku událostí (Goff man, 1986: 10). V politologickém výzkumu 
využívajícím tento rámec je proto obzvláště přínosné sledovat, jaké politické symboly, 
hodnoty a principy vyjadřuje dramaturgie události jako celku, jak se jednotliví herci s hod-
notovou zátěží a  technickými nároky své role před publikem vyrovnávají, a v neposlední 
řadě, jak reaguje samotné publikum jako celek či jeho specifi cké části. Jaký je hodnotový 
a mocenský odkaz mítinku politické strany nebo veřejných slavností u příležitosti státní-
ho svátku4? Co vlastně vyjadřuje spektákl demonstrace a protidemonstrace za mohutného 
policejního dohledu a  s  výraznou mediální přítomností a  pokrytím? Jak se snaží svými 
performancemi jednotliví aktéři – demonstranti, protidemonstranti, policisté, zástupci 
médií – defi novat vzniklou situaci či zpochybňovat nastolené defi nice jiných aktérů? Jaký 
hodnotový odkaz zprostředkovává zasedání kolektivního orgánu a jaké vize politiky, jaká 
rámování specifi ckých sociálních problémů se v jeho dramaturgii zračí? Co vlastně vyjad-
řují pravidelně se opakující představení vyplývající z praktických rutin administrativních či 
represivních institucí?

Při používání dramaturgické analýzy je vhodné brát v potaz tři možné dichotomie, jež 
je možné identifi kovat na  všech veřejných událostech. První dichotomizací je prostorové 
rozdělení analyzované události do  dvou základních ohnisek vizuální pozornosti – pro-
storových regionů. Ty jsou Goff manem (1999: 108) defi novány jako místa „do  určitého 
stupně ohraničené bariérami vnímání“. Při zachování divadelní terminologie pojmenovává 
Goff man tyto regiony jako jeviště5 a zákulisí. Jeviště slouží jako prostor, v němž se odehrává 
analyzovaná událost a probíhá zde interakce mezi účinkujícími a publikem. Naproti tomu 
zákulisí představuje prostor, ve kterém se účinkující připravují na svá vystoupení a z logiky 
věci by tak měl být skryt zraku publika (Goff man, 1999: 114). Z pohledu politologie se jeví 
důležitým zaměřovat se primárně na dění v regionu předním, jelikož ten slouží jako místo, 
kde se systematicky koncentruje diskurz těch, kdo danou událost organizují – tedy těch kdo 
se snaží předat publiku specifi ckou vizi symbolického řádu. Pokud přejdeme k bližší cha-
rakteristice dílčích prostorových regionů, tak můžeme navázat na to, co bylo řečeno výše, 
a sice že jeviště označuje místa, z nichž probíhá interakce účinkujících směrem k přihlížejí-
cím. Jednání aktérů, kteří odehrávají svá představení na jevišti, by mělo být adekvátní jejich 
roli. Snaží se o navození pocitu, že jejich představení naplňuje a vyjadřuje určité hodnoty 
a normy. Zde se tedy odehrává představení, jež má za úkol předložit určitou defi nici situace, 
pojí se k němu určité časové a prostorové limity a má jedno ohnisko vizuální pozornosti 
(viz Goff man, 1999). Jeviště může mít statický charakter – nehybný bod, ze kterého probí-
há interakce (což jsou například níže analyzované veřejné události týkající se problematiky 
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sociálního bydlení) a nezřídka je dokonce vědomě upraveno do podoby divadelního jeviště 
(např. u  politických mítinků nebo občanských shromáždění), charakter dynamický (na-
příklad pochod skupin demonstrantů, protidemonstrantů, policistů a médií) nebo situační 
(aktivizace dramaturgických rutin při specifi ckém kontaktu např. policistu a potenciálního 
delikventa, příslušníka stigmatizované menšiny nebo zástupce specifi cké profese). V rámci 
námi analyzovaných událostí lze konstatovat, že týmy, které jsou na nich přítomné, odehrá-
vají své defi nice situace jak na statických jevištích, tak na jevištích dynamických i situačních. 

Každý z  přítomných hereckých týmů může využívat jiné jevišťové prostředky, jejichž 
prostřednictvím se snaží navodit svoji situační defi nici. Pokud se toto pokusíme ilustrovat 
například na případu extremistické demonstrace, tak dojdeme k tomu, že tým demonstran-
tů navozuje situační defi nici mj. transparenty, skandováním, symbolikou zvoleného data 
a  místa, někteří nesou na  svém oděvu specifi cké symboly, odznaky apod. Tým státních 
aparátů předkládá svoji defi nici mj. interakcí s předchozí skupinou, počtem a charakterem 
nasazených prostředků, případně konkrétními zásahy proti týmu demonstrujících. Mediální 
tým navozuje situační defi nici svojí přítomností a  zprostředkováváním události směrem 
ke společnosti. Zákulisí – jakožto druhý prostorový region – slouží k tomu, aby se zde aktéři 
představení připravovali na odehrávání svých rolí v předním regionu. Při opuštění tohoto 
prostoru směrem k jevišti už musí být chování aktérů a jejich osobní fasáda v souladu s oče-
kávaným jednáním v předním regionu. Zákulisí plní v rámci analyzované akce podpůrnou 
roli ve vztahu k jevišti a jeho účelem je poskytnout zázemí hereckým týmům pro přípravu 
rolí, které budou sehrávat na jevišti. Z tohoto důvodu by měl být tento prostor vyčleněn ze 
zorného pole publika (Goff man, 1999: 114), což může probíhat tak jeho fyzickým oddělením 
nebo zacílením pozornosti publika na jiná místa. Zákulisí na analyzovaných akcích tohoto 
typu představuje prostor, v němž se účastníci připravují na předkládání situačních defi nic. 

Druhá dichotomie, kterou lze spatřovat na veřejných událostech, se týká aktérů, kteří 
jsou na nich přítomni. Ty lze rozdělit na přihlížející a účinkující, přičemž hranice mezi těmi-
to skupinami není na všech událostech neměnná a může se vyvíjet v závislosti na průběhu 
veřejné akce a na mikropředstaveních, které se v rámci ní odehrávají. Jak pro účinkující, tak 
pro přihlížející platí odlišné regulativy jejich jednání (viz Goff man, 1966). Skupina účin-
kujících by měla pro nastolení a udržení úspěšné defi nice situace postupovat podle předem 
daných schémat a dodržovat dramaturgickou ukázněnost a vzájemnou loajalitu. Skupina 
přihlížejících oproti tomu musí kontrolovat své reakce na  prezentace aktérů. S  ohledem 
na skutečnost, že obě skupiny jednají podle odlišných schémat, může dojít k tomu, že si ka-
ždá ze zúčastněných stran utvoří svoji vlastní situační defi nici (viz Goff man, 1966 a 1986). 
Skupina účinkujících se může skládat jak z  jedinců, tak z  týmů. Toto rozdělení budeme 
ilustrovat na příkladu extremistické demonstrace níže v textu. 

Na veřejných událostech tohoto typu (veřejný spektákl) dokážeme nejčastěji identifi kovat 
„tým demonstrantů“; „tým státních aparátů“ a „tým mediální“. Všechny týmy jednají podle 
vlastních schémat a  sehrávají vlastní defi nice situace. Tým demonstrantů usiluje na  ve-
řejných událostech o  to, aby navodil a  udržel defi nici jejich demonstrace jako vyjádření 
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nesouhlasu vůči společenským fenoménům, hodnotám a normám nebo osobám a skupi-
nám. Tým státních aparátů naopak usiluje o to, aby předložil takovou situační defi nici, která 
jednak bude minimalizovat riziko eskalace konfl iktu na  veřejné události a  jednak napo-
může k utvoření jeho obrazu jakožto garanta bezpečnosti a aktuálního hodnotového řádu 
(srov. Altheide, 2002: 173 nebo Bauman, 2004: 63). Poslední z  přítomných týmů se bude 
snažit navodit takovou situační defi nici, podle níž usiluje o objektivní zprostředkování dění 
na sledované události směrem ke společnosti. Tým státních aparátů (resp. političtí aktéři, 
kterým tým státních aparátů podléhá) také ex post spolupracují s mediálním týmem a snaží 
se veřejnosti předložit rámování týmu demonstrantů jako potenciálního nebezpečí pro bez-
pečnost spořádaných občanů, ale také pro stabilitu aktuálního hodnotového systému jako 
celku (srov. Badiou, 2012: 16) – a pochopitelně se o odlišné mediální rámování snaží, i když 
z poněkud znevýhodněné pozice, i samotní demonstranti.

Každý z přítomných týmů je složen z několika dílčích složek. Například tým státních 
aparátů na veřejných událostech sestává v závislosti na jejich charakteru z příslušníků an-
tikonfl iktních týmů, monitorovacích týmů, pořádkových jednotek, policistů v utajení a tak 
dále. Tým demonstrantů je složen z organizátorů, účastníků demonstrace, nositelů transpa-
rentů, vyvolávačů hesel a podobně6. V případě týmových prezentací je klíčové to, že všichni 
členové týmu musí dodržovat předem daná schémata a dávat si pozor na to, aby nepodali 
takový výkon, jenž by měl destruktivní dopad na předkládanou defi nici situace (například 
porušování zákona formou provolávání rasisticky motivovaných hesel, napadání osob nebo 
ničení majetku ze strany několika účastníků demonstrace může mít dopad na  vynucené 
rozpuštění akce ze strany týmu státního aparátu).

Třetí je dělení samotných událostí a aktů, které v rámci události probíhají, na hlavní a po-
družné. Cílem hlavních událostí je předkládání situačních defi nic. Oproti tomu podružné 
slouží jako podpůrné akty k napomáhání předkládaní těchto defi nic, ale jejich organizační 
logika podléhá událostem hlavním (srov. Branaman & Lemert, 1997 nebo Goff man, 1966). 
Z pohledu politologie jsou samozřejmě naprosto klíčové události označované jako hlavní, 
ačkoliv ty vedlejší mohou výrazně napomoct při snaze o  proniknutí hlouběji do  nejed-
noznačnosti a  konfuze spojené s  praktickou politikou. U  některých akcí také může dojít 
k prohození logiky toho, co je hlavní, a co je vedlejší událost. Například při analyzování 
události oslav Slovenského národního povstání v Banské Bystrici došlo k tomu, že samotné 
ceremoniální akty spojené s  touto událostí byly ze strany přítomných politických aktérů 
přetransformovány do podoby vedlejších událostí a hlavní událostí se stala sémantická dis-
kurzní produkce společensky nebezpečných fenoménů, které se věnovali přítomní političtí 
aktéři (srov. Naxera & Krčál 2015).

Další dichotomie plynoucí z  rozvinutí Goff manova analytického aparátu v  praktic-
kém výzkumu je spojená s  ideologickou interpelací (viz. Althusser, 2006) a  hierarchizací 
plynoucí z nastolené defi nice situace. Účastníky analyzovaných událostí je možné rozlišit 
na interpelující a interpelované subjekty. Althusserův příklad interpelace občana ze strany 
policistů je v tomto ohledu dostatečně blízký i veřejným spektáklům, v nichž jsou ze strany 
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represivních institucí jednotliví účastníci systematicky a pečlivě klasifi kováni a adresováni 
způsoby odvíjejícími se od této klasifi kace. Demonstrace jsou také místem časté rezistence 
vůči interpelaci: demonstrant, jenž je hmaty a chvaty sveden k zemi a předváděn na služeb-
nu jako podezřelý ze spáchání přestupku nebo trestného činu, nezřídka napadá (verbálně) 
legitimitu zásahu, svůj status pachatele se snaží přerámovat na status oběti policejního násilí 
a další demonstranti mu v tom můžou sekundovat. Medializované případy demonstrantů, 
kteří po zadržení sváděli s policií dlouhé právní bitvy zároveň ukazují, že tento spor může 
samotnou událost časově i prostorově výrazně překročit a zanechat dokonce stopy na práv-
ním systému, politické situaci či policejních rutinách. Interpelace se však samozřejmě může 
týkat i  jiných aspektů života interpelovaného subjektu. V  příkladu, který uvedeme níže 
v segmentu věnovaném dramaturgii každodennosti se budeme věnovat tomu, jak interpela-
ce umožňuje nastolování specifi cké etnicity na subjekt, a jak zároveň přispívá k reprodukci 
stigmatu, jež je s touto etnicitou spojeno (viz také Lupták, 2017). 

2 / Veřejný spektákl – slušní Češi a veřejná bezpečnost

Tato veřejná událost proběhla formou pochodu protestujících, který vyrazil po  druhé 
hodině odpolední z  plzeňského náměstí Republiky přes Americkou třídu do  Tylovy uli-
ce k  Centrálnímu autobusovému nádraží. Místo začátku a  konce pochodu lze v  souladu 
s  dramaturgickou analýzou označit za  symbolicky7 zvolené body. Náměstí představuje 
místo lokalizované v srdci města, cíl pochodu (prostory u Centrálního autobusového ná-
draží a Tylova ulice v této lokalitě) představují místa v diskurzu lokálních médií a běžných 
obyvatel reprezentována jako “ghetto”, kde se koncentrují sociálně slabí a etnorasově stig-
matizovaní jedinci, vůči nimž se protestující v  této lokalitě verbálně vymezovali. Fasáda 
události týmu demonstrantů tak odpovídala Goff manovu (1999: 29) předpokladu o tom, že 
„slouží ustáleným a obecným způsobem k výkladu situace pro ty, kdo představení sledují“. 

Za  přední region týmu demonstrantů můžeme označit prostor náměstí Republiky 
s dominantním motivem katedrály tvořící majestátní pozadí startu celé akce, a po začát-
ku pochodu celou jeho trasu. Z těchto prostorů sehrával tým demonstrantů jím plánované 
divadlo. Navozování situačních defi nicí pomocí sehrávání divadelního představení demon-
strantů spočívalo jednak v samotné přítomnosti extremistů, jejich kulisách (transparenty, 
vlajky apod.) a kostýmech, a v občasném provolávání hesel. Toto představení bylo jako celek 
cíleno na přímé účastníky akce, na přihlížející, protidemonstranty, policii a v neposlední řadě 
na přítomné členy mediálních týmů (přítomna byla Česká televize, televize Prima a televize 
ZAK a dále množství profesionálních i amatérských fotografů) – ve vztahu k jednotlivým 
publikům (zejména vůči policii a protidemonstrujícím) však bylo možno zaznamenat spe-
cifi cká mikropředstavení skupinek či jednotlivců, které měly znovunastolit odehrávanou 
defi nici situace (pokojný pochod rozhořčených slušných občanů) a narušit defi nici nastolo-
vanou příslušníky zmíněných publik (extrémistická/neonacistická/rasistická demonstrace). 
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Z  hlediska týmu státních aparátů byl přední region tvořen celou trasou plánovaného 
pochodu, přidruženými bočními ulicemi a  prostory Krajského ředitelství Policie České 
republiky (nacházejícího se cca 300 metrů vzdušnou čarou od  náměstí Republiky). Před 
Krajským ředitelstvím PČR se zhruba tři hodiny před začátkem akce nacházela připravená 
policejní technika (cca dvacet dodávek a dvě vodní děla). Na náměstí byly v té době přítom-
ny čtyři policejní dodávky a v bočních ulicích byla zvýšená přítomnost příslušníků státní 
a městské policie (cca jedna hlídka pendlující mezi dvěma ulicemi a pravidelné průjezdy 
policejních dodávek). Zhruba devadesát minut před začátkem události došlo k citelnému 
zvýšení přítomnosti členů týmu státních aparátů v okolí náměstí Republiky. Do přilehlých 
ulic začaly přijíždět dodávky s těžkooděnci a nad okolím náměstí začal létat policejní vr-
tulník sloužící k monitoringu dění v okolí. Další citelný nárůst přítomnosti týmu státních 
aparátů se odehrál cca třicet minut před začátkem události, kdy začala být viditelná pří-
tomnost těžkooděnců (před tím byli v bočních ulicích a v dodávkách), kteří se rozmístili 
na kraji přilehlých ulic směrem u náměstí. Dále se u náměstí začala pohybovat policejní 
kavalerie a na každé straně náměstí byla zaparkována policejní dodávka na odvoz zadrže-
ných. V tomto intervalu se také do divadelního představení týmu státních aparátů zapojili 
členové antikonfl iktních týmů a monitorovací tým PČR. Událost začala krátce po druhé 
hodině odpolední a bylo na ní přítomno zhruba 60-80 členů „týmu demonstrantů“, zhruba 
dvojnásobné množství členů týmu státních aparátů (zejména těžkooděnců8). Na události byl 
také přítomen tým mediální. 

Hlavním interakčním módem, kterým sehrával tým státních aparátů své představení, 
byla extenze jeho přítomnosti a nasazené techniky. Tuto skutečnost je možné interpreto-
vat v několika dílčích liniích. Výše popsaná extenzivní přítomnost příslušníků represivních 
státních aparátů a jejich zjevná početní i technická převaha na této události má sama o sobě 
preventivní funkci. Jejím cílem je zabránit eskalaci násilí formou odstrašení potenciálních 
pachatelů násilné činnosti a  zároveň v  rámci svého představení demonstrovat sílu a  roz-
hodnost policejních složek. Kromě početní převahy má tento preventivně-zastrašující efekt 
i  samotná vizuální podoba těžkooděnců (vysocí, svalnatí a  vycvičení specialisté obleče-
ni do  černých brnění) a  přítomnost kavalerie, případně dalších, veřejnosti nedostupných 
objektů vzbuzujících respekt a  strach (vodní dělo, policejní transportér, vrtulník apod.). 
Masivní přítomnost pořádkových policistů oděných v militarizovaných kostýmech upozor-
ňuje na neodmyslitelnou přítomnost státní moci a dohledu (Tilly, 2006:202) a technickou 
a početní převahu lze nahlížet jako demonstraci schopnosti využít sílu ze strany státních 
aparátů (Tilly, 2006: 170), performování státu samotného (srov. Guild, 2009), jakožto i pod-
vědomého očekávání specifi ckého typu jednání ze strany demonstrujících, které je klíčem 
k defi nici situace ze strany policejních složek. Tým státních aparátů předpokládá možnost 
eskalace násilného jednání ze strany týmu demonstrantů nebo protidemonstrantů a vychází 
z defi nice extremistických hnutí jako skupin, u nichž je použití násilí považováno za stan-
dardní strategii prosazování jejich zájmů. O vhodnosti použití násilí se v rámci této skupiny 
nevedou diskuze a s jeho využitím není v rámci pravicově extremistického diskurzu spojen 
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negativní etický a morální kodex (Valterová, 2009: 10). Silovou převahu týmu státních apa-
rátů je také možno interpretovat tak, že jejím prostřednictvím tento tým vysílá společenský 
signál, že nebude tolerovat porušování veřejného pořádku a ohrožování bezpečnosti ze stra-
ny týmu demonstrantů či protidemonstrantů a  manifestuje svoji připravenost zasáhnout 
ve jménu bezpečnosti a dodržování právního řádu (Benjamin, 1998: 60-61). V přeneseném 
významu díky působení mediálního týmu složky státního aparátu už jen svojí samotnou 
přítomností na této akci posilovaly svůj obraz ochránců společnosti. V další linii pak toto 
představení – které se odehrává podobným způsobem i u demonstrací, jež nejsou zacíleny 
proti sociálně slabým a etnorasově stigmatizovaným skupinám – vysílá specifi cký odkaz 
o využívání veřejného prostoru ke shromážděním: každé shromáždění je nahlíženo jako po-
tenciální ohrožení bezpečnosti a řádu a ne jako uplatnění nezcizitelného občanského práva.

Zadní region týmu demonstrantů nebyl z analytického pohledu důležitý. Analyzovaná 
veřejná událost měla dynamickou scénu a za zadní region mohou být označeny prostory, 
kde se scházeli členové tohoto týmu před jejím začátkem. Zadní region však zanikl ve chví-
li, kdy se demonstrující vydali po trase plánovaného pochodu. Zajímavější je však zákulisí 
týmu státních aparátů. To se nacházelo v bočních ulicích u náměstí Republiky a u Krajského 
ředitelství PČR. Zadní region nebyl v souladu s Goff manovým (1999: 113) předpokladem 
skryt očím přihlížejících/ostatních týmů, což je opět možné interpretovat několika způsoby. 
Logickým vysvětlením je to, že přilehlé ulice a prostory v okolí Krajského ředitelství PČR 
byly ideální z hlediska požadovaného místa pro techniku a dojezdové vzdálenosti na místo 
konání akce. Latentní funkcí vizuální dostupnosti zadního regionu týmu státních aparátů 
je poukázání na jeho silové kapacity. To lze nahlížet v linii preventivně-represivního postu-
pu státních aparátů tím, že viditelnost zázemí represivních složek státních aparátů na této 
události může opět mít silný preventivní účinek, což glosuje Charles Tilly (2006: 44) tím, že 
„zjevná schopnost způsobit poškození nahrává moci víc, než sám akt poškození“. 

Z hlediska toho, jakým způsobem se prezentoval tým státních aparátů v obou prostoro-
vých regionech, je patrná jeho snaha o silné preventivní působení s cílem zabránit eskalaci 
konfl iktu. Tomu odpovídá i přítomnost specifi ckého týmu herců – antikonfl iktního týmu, 
jehož členové nebyli na analyzované akci v policejních uniformách, ale v civilním oblečení 
s refl exní policejní vestou, bez militaristicky působících podpůrných prvků (viditelné zbraně 
či jiná bojová výbava), snažící se o navození dojmu neformálního jednání. To, že tyto týmy 
chodí bez uniformy, vyplývá z toho, že „uniforma navozuje autoritu a represi sama o sobě 
[…] antikonfl iktní tým v civilu budí větší důvěru.“ Podle respondentů je hlavní funkcí anti-
konfl iktních týmů prevence eskalace násilí založená na navázání kontaktu s účastníky akce 
a na poskytování informací členům týmu demonstrantů, ale i přihlížejícím: „od té doby co 
jsou nasazováni, klesá konfl iktní potenciál na veřejných akcích.“ Důležitou roli hraje gen-
derové složení těchto týmů, protože žena je spíše přijímána ze strany týmu demonstrantů9 

a  může tak lépe naplňovat zmíněné funkce antikonfl iktního týmu. Nicméně, i  tato část 
policejního týmu odehrávala to samé představení: veřejné shromáždění je potenciálním 
zdrojem nebezpečí, před nímž občany ochrání jen mohutná přítomnost policie. 
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Po základním popisu předních a zadních regionů týmu státních aparátů a týmu demon-
strantů se nyní můžeme zaměřit na samotný průběh události. Krátce po čtrnácté hodině 
se přítomní demonstranti začali připravovat na protestní pochod. Na to zareagovaly složky 
státního aparátu tím, že zesílily svoji přítomnost v  bezprostředním okolí demonstrantů. 
Poté, co se tým demonstrantů připravil k  průvodu, a  proběhla kontrola vlajek ze strany 
vlajkového komisaře, vyrazil tento tým do  jedné z  přilehlých ulic nacházející se na  trase 
průvodu. Ve chvíli, kdy se dal tým demonstrantů do pohybu, došlo k tomu, že ho tým stát-
ních aparátů ze všech stran obklíčil. Před protestním průvodem jely tři policejní dodávky 
naložené těžkooděnci a monitorovací vůz. Za protestním průvodem jela ambulance a šest 
policejních dodávek s těžkooděnci. Kromě přítomné techniky šli po všech stranách průvo-
du těžkooděnci a v průvodu se nacházeli členové antikonfl iktního týmu a policisté v civilu. 
Za  policejními dodávkami a  těžkooděnci ohraničujícími konec týmu demonstrantů šli 
úředníci Magistrátu města Plzně, kteří dohlíželi na to, zda demonstrace probíhá v souladu 
se zákonem a městskými předpisy. K doprovodu týmu demonstrantů se připojila i policejní 
kavalerie. Průvod po cestě usměrňovaly skupiny těžkooděnců, jež uzavíraly vstup do boč-
ních ulic po trase pochodu. Taktika těchto skupin byla založena na jejich mobilitě, kdy ihned 
poté, co protestní shromáždění prošlo úsekem, který zabezpečovaly, nastoupily do dodávek 
a přesunuly se k dalšímu místu. Tato strategie efektivního rozložení pořádkových jednotek 
vede k posilování pocitu silné policejní přítomnosti – tým demonstrantů viděl pouze pří-
tomné těžkooděnce ve všech bočních ulicích a díky jejich identické vizáži nemohli členové 
tohoto týmu poznat, že se jedná o permanentně přesouvané jednotky. 

Na  trase pochodu v  Tylově ulici, kde demonstrující verbálně manifestovali své názo-
ry na obyvatele této lokality, se odehrávala nahlášená protidemonstrace. Před tím, než se 
průvod přiblížil k  této protidemonstraci, došlo k  jeho zastavení ze strany týmu státních 
aparátů. V pauze, kdy byl pochod zastaven, došlo ke značnému zdůraznění připravenosti 
týmu státních aparátů k zásahu – z dodávek vystoupili těžkooděnci, do obou bočních ulic 
ohraničujících prostor parku, ve kterém se konala protidemonstrace, byla přistavena těžká 
policejní technika (vodní dělo a transportér) a do prostoru oddělujícího tým demonstran-
tů od  týmu protidemonstrantů bylo nasazeno značné množství těžkooděnců, kavaleristů 
a psovodů. Poté se dal tým demonstrantů do pohybu a došel až na místo ukončení pro-
testní akce, kde byla demonstrace ukončena a  složky státního aparátu dále monitorovaly 
pohyb jednotlivých skupinek demonstrantů. V  místě ukončení demonstrace se také vy-
skytla nenahlášená protidemonstrace ze strany cca deseti jedinců, jež byli ihned poté, co je 
zaregistroval tým státního aparátu, obklíčeni cca dvojnásobným množstvím těžkooděnců, 
kteří je oddělovali od přítomných demonstrantů. Fakt, že státní aparáty monitorovaly dění 
na  místě i  po  skončení události, opět mohl přispívat k  utvrzování jejich obrazu ochrán-
ců bezpečnosti. S ohledem na to, že veřejná moc zasahuje v míře, která je dána principem 
užitečnosti (Foucault, 2009: 52), došlo ihned po ukončení demonstrace ke stažení většiny 
těžkooděnců a  těžké techniky. Tím tým státních aparátů zajistil to, že se vyhnul zbyteč-
ně přehnané expozici svých silových kapacit. Na závěr této části můžeme udělat odbočku 
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směrem k využitelnosti tohoto přístupu v politologii. V rámci dominantního „extremisto-
logického“ diskurzu převládá názor, že politický extremismus je něco esenciálně špatného, 
negativního a je tedy velmi silně normativně zatížen10 (srov. Fiala et al, 2003; Mareš, 2003 
nebo Charvát, 2007), což následně z pojmu extremismu činí spíše negativní nálepku než 
analytický koncept. Využívání dramaturgické analýzy nám ale umožňuje tento problém 
přemostit a neutrálněji nahlížet na organizační složku těchto událostí, a na to, jaké symbo-
lické role zde plní týmy protestujících, státních aparátů a médií.  To znamená, že ve vztahu 
k „extremistickým veřejným událostem“ umožňuje dramaturgická analýza zbavit se hodno-
tového zatížení (které je ve vztahu k analýze kontraproduktivní)11 a nahlížet problematiku 
holisticky, systematickou snahou porozumět všem zúčastněným stranám a „číst“ předsta-
vení aktéra, ve kterém se zrcadlí jeho hodnotový rámec (resp. je odehráván). V neposlední 
řadě nám dramaturgická analýza umožní zacílit se i na to, jak se liší vnímání extremismu 
či obsahu dalších silných nálepek u zúčastněných aktérů, co je v praxi mocenskými orgány 
za extrémismus považováno a co ne, a jak zúčastnění aktéři tuto nálepku instrumentálně 
využívají. Níže přikládáme mapu ilustrující tuto veřejnou událost.

Mapa 1

Zdroj: Autoři
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3 / “Akce je sice veřejná, ale sál není nafukovací”: 
odehrávání poloveřejnosti

Události, které budeme analyzovat v  následující podkapitole, mají společné kromě 
agendy sociálního bydlení také několik dalších aspektů. Obě byly organizovány na  půdě 
lokální samosprávy, obou se účastnili typově podobní aktéři – zástupci odborů lokálních 
samospráv, městské policie, úřadů státní správy věnujících se sociálním otázkám, lokálních 
nevládních organizací poskytujících sociální služby, politické sféry a akademického sektoru. 
Kromě toho byly obě ofi ciálně rámovány jako snaha o identifi kaci rozsahu a hledání řešení 
významného sociálního a  politického problému, a  to za  aktivní účasti a  se zohledněním 
perspektiv celého spektra relevantních aktérů. Lišily se však hlavním organizátorem a za-
měřením. Jedna byla rámována jako diskuse zainteresovaných aktérů působících v lokální 
nevládní organizací poskytující sociální služby a druhá jako prezentace výsledků výzkumu 
zadaného odborem sociálních služeb magistrátu a realizovaného pracovníky lokální uni-
verzity. Tento sled podobností nám poskytuje možnost vytěžit z komparace dvou odlišných 
dramaturgií odpovědi na  otázky týkající se toho, co by jinak zůstalo skryté - co vlastně 
zmíněné ofi ciální rámování či sociální problém, který je předmětem akce, „v  praxi“ pro 
jednotlivé typy zúčastněných aktérů znamená a jak se přetavuje do způsobů, jakými se dané 
akce odehrávaly? Co nám tyto rozdíly mohou říct o perspektivách jednotlivých aktérů za-
pojených do řešení tohoto sociálního problému?12

První událost měla formu lokálním odborem sociálních služeb organizované, veřejnos-
ti přístupné, ale kapacitně výrazně omezené prezentace výsledků výzkumu tzv. latentního 
bezdomovectví, který realizovala univerzita pro magistrát. Odehrála se ve velkém, poměrně 
členitém a honosném sále hlavní budovy magistrátu. Navzdory tomu, že šlo o veřejnosti 
přístupnou událost, organizátoři se pokoušeli (neúspěšně) převzít kontrolu nad tím, kdo se 
bude prezentace a následné diskuse zúčastňovat a z pozice autority regulovat počty zástupců 
jednotlivých skupin. Především se jednalo o takové skupiny, u nichž organizátoři předpo-
kládali, že by jejich představení mohly narušovat (zástupci některých nevládních organizací 
a překvapivě i akademické obce), s argumentem omezené kapacity sálu. Zazněl i argument 
z nadpisu této podkapitoly – místnost byla však nakonec zaplněna jen ze dvou třetin. Sál, 
v němž byla akce organizována, měl poněkud komplikovanou prostorovou organizaci při-
způsobenou jeho původnímu účelu – zasedáním lokálního zastupitelství (viz přiložené 
schéma). Přední region byl tvořen předsednickým stolem na vyvýšeném místě, vedle nějž 
byl umístěn řečnický pultík. Toto jeviště bylo orientováno čelem k jedné části poslaneckých 
lavic, bokem k části druhé. Zasedací pořádek akce realizovaný pracovníky lokální správy 
stojícími u dveří pak směřoval hosty buď na lukrativní místa před předsednickým pultem, 
nebo na místa boční. Zvýšená pozornost věnovaná té části jeviště, která se nacházela přímo 
pod předsednickým stolem, se promítala jak do orientace vystupujících v průběhu akce, tak 
do trajektorií podpůrného personálu, který roznášel občerstvení, a do pohybu fotografů do-
kumentujících akci. Hlediště tak získalo strukturovaný charakter a diváci se rozdělili na dvě 
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hierarchicky odlišně situované skupiny. První tvořili především zástupci lokální politiky 
a administrativy, spříznění akademici a zástupci nevládních organizací, v druhé skupině 
skončili dominantně zástupci akademické obce, občanů a nevládních organizací vymezu-
jících se vůči organizátorům akce kriticky. Představení, které bylo v rámci akce odehráno, 
bylo věnováno především první části publika, zatímco druhé části bylo spíše “umožněno” se 
akce zúčastnit. Nabízí se srovnání s jinými studiemi zaměřenými na lokální politiku a na to, 
co vlastně pro lokální byrokratické a politické aktéry znamená “veřejnost”. Hierarchizované 
vidění přítomné v  dramaturgii této akce by naznačovalo nahlížení podobné tomu, které 
ukázala ve  své průlomové studii lokálního politického aktivismu a  rezistence vůči němu 
Petra L. Burzová (2015). Ten, komu je toto představení určeno, nejsou všichni občané dané-
ho města, ale jen jejich část, a to zejména “ta důležitější” - poloveřejnost. 

Dramaturgie samotné akce byla orientovaná na  autoritativní prezentaci výsledků vý-
zkumu, v níž byli zástupci univerzity, kteří výzkum realizovali, využiti na posílení dojmu 
odbornosti a  kvalifi kovanosti politik realizovaných či plánovaných příslušnými odbory 
lokální správy. Z tohoto pohledu tak můžeme konstatovat, že přítomní akademici plnili spe-
cifi ckou roli rekvizit, které mají za cíl napomoci k předložení a udržení požadované defi nice 
situace. Tomu odpovídala i struktura akce, které dominovalo přednášení podpořené projek-
cí powerpointové prezentace, s malým, spíše symbolickým prostorem pro diskusi, jakožto 
i zvolený, reprezentativně a honosně působící prostor. Průběh krátké diskuse bez vážnější 
kritiky či nepříjemných otázek podpořil odborné a autoritativní rámování akce a zdůrazně-
ní toho, s jakým nasazením čelí magistrát závažným problémům. Hlavní odkaz představení 
směřoval k  symbolickému stvrzení statusu organizátorů jako nejvíce relevantních aktérů 
v dané oblasti, jakožto i k potvrzení jejich nahlížení na sociální politiku jako správného: 
politická opatření, která budou v souvislosti se sociálním bydlením realizována, nebudou 
tvořena bez rozmyslu, nýbrž na základě “výzkumu” a “dat”: magistrát se jednoduše snaží, co 
může a kritika není opodstatněná. 

Sekundárně se pak v rámci akce odehrávaly představy organizátorů o hierarchiích struk-
turujících veřejnost. Tu netvoří všichni občané, nýbrž jen jejich část, a i v rámci této části 
možno rozlišit mezi těmi důležitými a méně důležitými. V tomto ohledu se dramaturgie 
značně lišila od druhé analyzované události. Pro ilustraci níže přikládáme schéma zachycu-
jící prostorové aspekty analyzované události.
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Schéma 1

Zdroj: Autoři

Druhá analyzovaná kolektivní událost se sice odehrála také na půdě magistrátu, prosto-
rové determinanty však byly odlišné. Zvolena byla méně honosná místnost, v jejímž centru 
byl umístěn stůl, okolo kterého účastníci seděli. Účastníci tedy byli situování do  rovno-
cenných pozic (s výjimkou čela stolu, za nímž seděli organizátoři), které byly orientovány 
na diskusi. Předním regionem tedy byl prostor samotného stolu, kolem nějž zasedli účastní-
cí a organicky vytvořili skupinky odpovídající jejich pohledům na problematiku sociálního 
bydlení a aktérský status (zástupci státní správy, lokální administrativy, nevládních orga-
nizací atd.). V zadním regionu na okraji místnosti seděl zapisovatel akce, který zároveň byl 
jediným představitelem podpůrného týmu. Dramaturgie události nenaznačovala žádné spe-
cifi cké hierarchie týkající se účastníků akce, nicméně však jednotliví aktéři sehrávali svoje 
specifi cká mikropředstavení určená skupinám ostatních účastníků. Projevy byly vzhledem 
na komornější ráz této akce jemnější a odehrávaly se především v rovině neverbální komu-
nikace, mimiky a gestikulace, a byly částečně reaktivního charakteru (reagovaly na obsah 
promluv účastníků a na to, kdo právě hovoří). V rámci jednotlivých představení se záhy vy-
profi lovaly dva základní módy rámování celé události: proti rámování diskuse relevantních 
aktérů o závažném sociálním problému a jeho řešení jedna skupina herců nastolovala stále 
silněji mód konfl iktní, snažíce se redefi novat situaci na “zbytečné mrhání cenného času”. 
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Schéma 2

Zdroj: Autoři

4 / (Ne)bezpečnost jako povolání: ceremonie 
      v poli (ne)bezpečnostních expertů

Další analyzovanou událostí je akademická konference týkající se problematiky bezpeč-
nosti. Analyzovaná událost se odehrála ve velké aule pronajaté organizátory (konzorcium 
univerzit) a souběžně v dalších místnostech, kde se konaly sekundární panely konference. 
Předních regionů tedy bylo hned několik, nicméně si nebyly úplně rovné: představení konají-
cí se v hlavním sále dominovala těm ostatními, co se týče komfortu, opulence i prostorových 
a  technických možností. Prostor byl zařízen honosně, vyzdoben logy organizátorů, které 
byly doplněny o  prezentace sponzorů z  oblasti zbrojařství, analytiky a  luxusního zboží, 
v některých případech nabízené ve stáncích usměvavým podpůrným personálem. Struktura 
představení, která probíhala v rámci jednotlivých panelů konajících se v hlavní aule, dobře 
ladila s prostorovými determinanty. Vzhledem k tomu, že panelisté byli umístěni na vyvý-
šeném místě s  řečnickým pultem a mikrofonem v relativně velké vzdálenosti od hlediště 
a pro diskusi byl vymezen jen malý časový prostor po skončení čtyř nebo pěti prezentací 
v rámci panelu, akce měla podobně jako výše analyzovaná prezentace výsledků výzkumu 
na půdě magistrátu spíše charakter reprezentační a ceremoniální. Co však jednotlivá před-
stavení spojovalo, byl jejich obsah: opakované promluvy o  hrozbách, na  které publikum 
usazené v sále reagovalo disciplinovaným potleskem a poznámkami či stručnými otázkami 
v rámci diskusí. Nastolená defi nice situace: událost, kde se bezpečnostní experti prezentují 
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a diskutují bezpečnostní vědění, nebyla nikým narušována – publikum, tvořené jen zčás-
ti budoucími či minulými prezentujícími, plně spolupracovalo. Repetitivní a ritualizovaný 
charakter jednotlivých promluv označujících to či ono za klíčovou hrozbu a pravidelný ryt-
mus potlesku, vážné tváře a formální oděvy (od obleků po vycházkové uniformy) většiny 
účinkujících dodávaly představení ceremoniální, až náboženský charakter (srov. Oren – 
Solomon, 2015). 

Zadní region byl z  hlediska dramaturgie akce tvořen především místem, kde se ode-
hrávaly přestávky na občerstvení a centrální raut. Z účastníků opadla vážnost a  tíha role 
bezpečnostního experta a  okamžitě tvořili skupinky jednající o  všemožných tématech, 
především pak o konzumovaném jídle, alkoholu, rodině, sportu, mediálních aktualitách, 
spolupráci a kariéře. Překvapivá absence bezpečnostního vědění v zákulisních konverzacích, 
přímé popírání jeho relevance v  neformálních rozhovorech („hele, já na  todlecto nejsem 
expert, prezentaci sem si dělal včera ve vlaku, ale musíme chodit na ty konference“), zdůraz-
ňování socializačního aspektu („já tohle neberu jako úplně akademickou akci, ale spíš jako 
takový to setkávání se, je tu hezky, taková dovolená“) nebo přímé zpochybňování obsahu 
prezentací („víš jak to je, můžeš tady říct cokoliv a všem je to jedno, tak si nebudu připravo-
vat normální prezentaci, mám důležitější práci“) působí jako dramatický kontrapunkt vůči 
samotnému představení, jenž se ještě znásobuje na závěrečné, alkoholem nešetřící slavnost-
ní konferenční večeři.

5 / Dramaturgie každodennosti v sociálně vyloučené lokalitě

Poslední analyzovaný případ se týká dramaturgie každodennosti v tzv. sociálně vylouče-
né lokalitě. Prostory sociálního vyloučení bývají nezřídka rámovány jako zóny, v nichž platí 
odlišná pravidla než ve zbytku společnosti, a lokální političtí aktéři na základě této před-
stavy v posledním desetiletí s oblibou sahají k stále intenzivnějším a zpravidla represivním 
opatřením zacíleným na tyto prostory. Mezi těmito opatřeními vyniká tzv. nulová tolerance, 
přístup založený na představě, že důsledné vymáhání zákona u jeho marginálních překro-
čení (typicky znečišťování veřejného prostranství, konzumace alkoholu, nedodržování 
lokálních vyhlášek atd.) bude vést ke snížení pravděpodobnosti závažnější trestné činnosti. 
Lokální samosprávy však jsou ještě dál a stavějí mimo zákon praktiky, které jsou v jiných 
městech dokonale legální a  běžné – zejména zákazy sedění či polehávání na  trávě, které 
jsou doprovázeny deinstalací existujících laviček. Od těchto zákazů si samosprávy zpravidla 
slibují snížení aktivity a viditelnosti obyvatel sociálně vyloučené lokality ve veřejném pro-
storu a ztížení jejich shromažďování, které nahlíží jako kriminogenní. Každodennost míst, 
na které byla opatření vyplývající z logiky nulové tolerance uvalena, se mění, a je stále více 
strukturována její praktickou implementací.  

V lokalitě, v níž bylo v rámci nulové tolerance zakázáno (z bezpečnostních, kulturních 
a zdravotních důvodů) sedět mimo prostory na to vymezené, se tak v rámci každodennosti 
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odehrávají velmi specifi cká představení spojené s  existencí a  vymáháním tohoto zákazu. 
Pospolitý lid na jedné straně ze strachu před pokutou od městské policie tráví méně času 
ve veřejném prostoru, nicméně se ho přece jenom nevzdávají a vychází ven. Tam buď stojí 
u schodů do paneláku, na místech, kde zívají díry po odinstalovaných lavičkách, pod stro-
my, nebo se zákazu vzepřou a na schody, zábradlí nebo trávníky si sednou. Každé sednutí si 
se stává představením rezistence – občas je ten, kdo se takto přečinil, napomenut známými 
nebo rodinou („Domů! Padej!“), občas odolá a odehrává jednoduchou roli bojovníka, který 
se nespravedlivému opatření nepoddá, alespoň dokud nejsou v dohledu policisté („Vždyť 
tady nikdo není, kde máš policajty?“). Situace se však mění v rámci pravidelných obchůzek 
městské policie pověřené vymáháním nového nařízení. Po příjezdu hlídkového vozu nebo 
příchodu pěší hlídky začíná dramatizace nulové tolerance. Občané povstávají z míst, kde 
sedí, policisté procházejí kolem a prohlížejí si občany. Obě strany vědí, že ještě před chvílí 
byl na místě „porušován zákon“, nicméně hrají své role dál, občané zákon dodržující a po-
licisté zákon střežící, na místě je klid. Hlídky jsou pravidelné a mění čas a místa, kdy se 
konají13, na čas a místa vstávání a předstírání dodržování nařízení, k němuž zaujímají dle 
rozhovorů velice ambivalentní postoje. Pro policisty je jasné, že důsledné vymáhání této 
normy nebude vést k pořádku, ale ke konfl iktu, k nesmyslnému udělování pokut lidem, kteří 
je nemůžou zaplatit, a kteří k nim budou zaujímat stále nepřátelštější postoje. Pro občany je 
zřejmé, že jsou v podřízené mocenské situaci, a že gesto odporu by znamenalo nepříjemnos-
ti. I když opatření vnímají jako nespravedlivé, symbolicky se mu podřizují, a vzdávají tak 
respekt i pozici vymahatelů zákona, kteří pak benevolentně přehlíží, že si po jejich odchodu 
zase sednou. Praktický důsledek implementace nařízení tak vede ke dvojímu paradoxu: lo-
kalita, která je cílem politik nulové tolerance, se stala nejdříve zónou přísnějších a obtížněji 
dodržovaných nařízení, a následně zónou, kde jsou tato nařízení masově porušována a do-
držují se jen symbolicky, situačně, opatrně balancujíce na hrané konfl iktu. Otázky, které 
tento paradox nastoluje ve vztahu k pozici občana, policisty či souladu implementace politik 
nulové tolerance s principy právního státu, jsou vážné, a každodenně odehrávaná předsta-
vení jasně naznačují i odpovědi na ně.

Závěr

V závěrečném ohlédnutí považujeme za vhodné shrnout možnosti a limity dramaturgic-
ké analýzy jakožto teoreticko-metodologického rámce využitelného v politologii. V  textu 
jsme se snažili ilustrovat možnosti tohoto rámce na příkladu interpretace odlišných událos-
tí, které jsme strukturovali do čtyř dílčích kategorií, a sice do kategorie „Veřejný spektákl“, 
„Kolektivní ceremonie“, „Dramatizace symbolického násilí“ a „Dramaturgie každodennos-
ti“. Hlavní závěry z takto nahlížených a strukturovaných událostí shrnuje přiložená tabulka. 
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Tabulka 1

Typ Cíl události Publikum Příklady

Veřejný spektákl Odehrávání symbolického 
řádu směrem ven Diváci spektáklu

Politické mítinky, 
masové demonstrace 
atd.

Kolektivní ceremonie
Performance symbolického 
řádu směrem dovnitř, 
stvrzení statusu účastníků

Aktéři ceremonie
Zasedání komisí, 
workshopy, 
konference atd.

Dramatizace 
symbolického násilí

Strukturace publika, 
stvrzení statusu 
organizátorů

Poloveřejnost, 
hierarchicky 
strukturovaná 
veřejnost

Prezentace dominant-
ních institucí

Dramaturgie 
každodennosti

Sociální reprodukce, 
strukturace aktérů 
a odehrávání řádu

Aktéři 
každodenních 
rituálů

Jakékoliv rutinizované 
institucionální praxe

Zdroj: Autoři

Výzkumník, který se rozhodne dramaturgickou analýzu v některé ze jmenovaných po-
loh využít, se musí (podobně jako u  jiných metodologických nástrojů) vypořádat s  celou 
sérií potenciálních technických, logistických či epistemologických a etických výzev, které 
s sebou tento metodologický rámec nese. 

Prvním limitem je technická náročnost. Je nutné, aby se výzkumník dokázal orientovat 
na jím pozorovaných událostech – tedy aby dokázal identifi kovat faktory, které jsme uvedli 
v  charakteristice dramaturgické analýzy. Je třeba dokázat analyticky odfi ltrovat to, co je 
na pozorované akci hlavní událostí, co je událostí vedlejší. Dále je nutné, aby výzkumník 
dokázal identifi kovat herce (resp. herecké týmy), kteří jsou na analyzované akci přítomni, 
a dokázal zachytit jejich role v rámci sehrávání situačních defi nic. S technickou náročností 
tohoto přístupu je spojena další možná komplikace, a  sice že při sledování veřejných ak-
cích námi zvoleným způsobem je výzkumník doslova zahlcen obrovským množstvím dat 
různých typů (vizuální, zkušenostní, relační, textová, geografi cká). To následně představu-
je výzvu při jejich interpretaci, která je na jedné straně potenciálně mimořádně kreativní 
a refl exivní, s vysokým potenciálem nových/alternativních vysvětlení, na straně druhé fru-
strující v snaze smysluplně redukovat a uspořádat všechna získaná data, obzvláště pokud 
výzkum realizuje jednotlivec nebo malý tým. Neméně vážný je problém epistemologické 
kompatibility dramaturgické analýzy s jinými nástroji a přístupy. I když, jak jsme zmiňovali 
v  úvodu, je dramaturgická analýza dobře kompatibilní s  mnoha současnými interpreta-
tivními přístupy v  oblasti politických věd, mezinárodních vztahů, politické sociologie či 
bezpečnostních studií, její synchronizace s novopozitivistickými přístupy by si při aplikaci 
vyžadovala důslednou diskusi třecích ploch a očividného nesouladu některých vstupních 

POLITOLOGICKÁ REVUE 1/2018 | 47



předpokladů. Důsledně vzato je pak dramaturgická analýza nejvhodnější jako jeden z ana-
lytických nástrojů pro výzkum etnografi cký, jež ji umožňuje rozvinout ve  všech čtyřech 
zmiňovaných polohách a  je se sociální teorií, na  níž je dramaturgická analýza postave-
na, skvěle synchronizovatelný. Další výzvou, se kterou se musí výzkumník vypořádat je 
problém normativity a hodnotového zatížení samotného výzkumníka. Při výzkumu vždy 
vstupujeme do výzkumu zatíženi specifi ckým hodnotovým rámcem a dramaturgická ana-
lýza jako refl exivní výzkumná strategie umožňuje (podobně jako etnografi e) podrobovat 
naše vstupní východiska kontinuální kritice, a to ve vztahu k hodnotovým rámcům, se kte-
rými se v terénu potýkáme. Poslední limit, který podle nás stojí za zmínku, je spojen s tím, 
co obnáší každý výzkum, při němž se výzkumník pohybuje v  terénu a přichází do styku 
se živými lidmi: etickými principy regulujícími práci s respondenty. Jak chránit účastníky 
výzkumu a  jak (nebo jestli vůbec) činit rozdíl v  přístupu k  účastníkům veřejných, polo-
veřejných a  uzavřených akcií? Které aktéry (a  jakým způsobem) ve  výsledné interpretaci 
anonymizovat a které ne? 

Při využívání dramaturgické analýzy se snažíme uvedené problémy řešit tím, že na po-
zorování veřejných událostí se snažíme chodit ve vícečlenných týmech a týmovou prací je 
i následná diskuse a selekce získaných dat. Problém širokého spektra dat a harmonizace tý-
mové práce se snažíme adresovat s pomocí dostupných technologických prostředků (vhodný 
soft ware umožňující online synchronizaci, týmovou práci, souběžné kódování a průběžnou 
archivaci, organizaci a selekci textových, obrazových a audiovizuálních dat). Problematiku 
ochrany účastníků výzkumu řešíme s pomocí principů situační etiky a individuálně: data 
získaná v rámci terénních rozhovorů podléhají plné anonymizaci, data týkající se uzavře-
ných nebo poloveřejných akcií podléhají anonymizaci částečné, naopak data týkající se 
samotného charakteru akce (případně manifestací politických aktérů) naopak necháváme 
bez anonymizace, a respektujeme také, pokud aktéři daných událostí sami nechtějí, aby je-
jich slova a činy byli s nimi spojovány v textovém výstupu. 

Pozitiva tohoto přístupu však stále výrazně převažují. Domníváme se, že nejsilnější 
stránkou tohoto rámce je jeho schopnost zachytit a kreativně interpretovat politicky/kultur-
ně/mocensky signifi kantní jevy na různých úrovních a v různých časových rámcích. O tom 
svědčí i v textu naznačená tematická „rozkročenost“ tohoto přístupu, kdy jsme se jeho opti-
kou snažili interpretovat veřejné události od extremistických demonstrací, přes poloveřejná 
zasedání zastupitelstva, až po  ceremoniální reprodukci bezpečnostního (ne)vědění a  do-
pady konkrétních politik a  institucionálních rutin. Dramaturgická analýza tak odpovídá 
tomu, že politologie by měla ve své snaze po dosahování vědění využívat co nejširší možné 
spektrum metodologických a  teoretických přístupů (srov. Buttolph Johnson & Reynolds, 
2008 nebo Carver & Hyvärinen et al, 1997).

Pokud bychom měli v  úplném závěru naznačit další možná témata, která mohou být 
na poli politologie uchopena pomocí dramaturgické analýzy, tak můžeme poukázat napří-
klad na problematiku volebních kampaní a politického marketingu. Ty přeci v určité podobě 
nabývají forem přehrávaných veřejných představení, jejichž cílem je to, aby redukovaly 
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kandidáty (nebo politické strany jako celky) na produkty, které se následně snaží prodat po-
tenciálním voličům ve formě veřejných spektáklů. Dalším „čistě“ politologickým tématem, 
které jde nahlížet z této perspektivy, jsou pak samozřejmě pravidelně se opakující televiz-
ní „debaty“, jichž se účastní politici. Tyto „debaty“ představují nejčistší formu politického 
spektáklu a iluze debaty, ale v drtivé většině případů se jedná o předem zinscenovaná diva-
delní představení, která vycházejí z dramaturgických scénářů a řídí se předem dohodnutou 
organizační logikou simulující spontánnost a  iluzi debaty ve  smyslu syntéze argumentů 
(srov. Bourdieu, 2002). Terénně orientovaný výzkum politických stran může z dramaturgic-
ké analýzy čerpat na všech úrovních – od analýzy dění na schůzích základních organizací, 
přes regionální a celostátní sněmy, až po veřejnou prezentaci strany a jejích členů na před-
volebních akcích nebo v mediálním prostoru. V neposlední řadě je tento přístup cenným 
nástrojem pro stále potřebnější analýzu praktické implementace veřejných politik a nasta-
vení institucionálních rutin a  procedur, a  je s  jistými výhradami vhodný jako podpůrný 
nástroj jak pro tzv. evidence-based přístupy k  aplikovanému výzkumu veřejných politik 
a organizací, tak (bez větších výhrad) pro stále více populární přístupy etnografi cké.

Poznámky /

1 Viz např. Krčál & Naxera, 2011 a 2016; Naxera & Krčál, 2015; Lupták, 2017 nebo Leichtová, 2016.
2 Dominantní diskurz chápeme na základě práce Gerda Baumanna (1997) jako diskurz mocen-

ských institucí, který především nastoluje jasné hranice hierarchizovaných klíčových kategorií, 
v opozici vůči démotickému diskurzu, který naopak hranice překračuje a hierarchie klíčových 
kategorií zpochybňuje. Dominantní diskurz a jeho klíčové kategorie se budou vždy odrážet v pra-
xi dominantních institucí včetně jejich performancí v rámci kolektivních ceremonií. Z  tohoto 
hlediska je odpor opozičního týmu vůči představení mocenské instituce (např. policie/politické-
ho aktéra apod.) projevem démotického diskurzu a zároveň zpochybněním relevance klíčových 
kategorií, které dominantní diskurz esencializuje. I  když má sociální dění situační charakter, 
jež se odráží v představení, defi nicích situace atd., přece jenom se dominantní diskurz ve svých 
základních rysech do chování aktérů přetavuje.

3 Abychom předešli stigmatizaci organizátorů a účastníků analyzovaných událostí, budou osoby 
a místa z etických důvodů anonymizovány, uvedeny budou jen nezbytné identifi kační informace 
relevantní pro vykreslení kontextu.

4 Srov. Krčál & Naxera (2011 a 2016).
5 Kromě termínu jeviště ještě využívá pro tento prostor pojem „přední region“. Pro zákulisí pak je 

možné využít synonymum „zadní region“. 
6 Poměrně kuriózní funkcí, kterou lze v rámci extremistických veřejných událostí identifi kovat, je 

role, již je možné označit jako „vlajkového komisaře“. Po jedné z demonstrací v Plzni byli protes-
tující terčem posměchu za to, že v čele průvodu byly chvíli neseny tři české vlajky, které ale byly 
všechny neseny špatně (trojúhelníkem dolů, zrcadlově přetočeny, případně naruby). Na dalších 
akcích tohoto typu vždy před tím, než průvod vyrazí, zkontrolují organizátoři, zda jsou všechny 
vlajky neseny správným způsobem.
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7 Symbolika události nemusí být vyjadřována pouze místem jejího konání, ale také jejím datem. 
Jako příklad symbolické volby data ze strany politických extremistů lze uvést jejich demonstraci 
ze dne 24. dubna 2010, jejíž časová symbolika vychází z toho, že se jednalo o první sobotu po datu 
narození Adolfa Hitlera.

8 Kromě uvedeného počtu těžkooděnců bylo nasazeno značné množství policejní techniky a spe-
cializovaných jednotek (dodávky, vodní dělo, velitelský vůz, vrtulník, kavalerie).

9 S ohledem na to, že pravicově extremistické subjekty jsou založeny na silném důrazu na masku-
linitu a na mytopoezii „urostlého a fyzicky zdatného muže“ (srov. Bjørgo, 2002), nedochází při 
interakci extremista – policistka ke „střetu testosteronů“, který může zkomplikovat snahy o na-
vázání komunikace mezi týmem demonstrantů a týmem státních aparátů. 

10 A to i přes to, že dominantní československý politologický diskurz se snaží zdůrazňovat hodno-
tovou nezaujatost.

11 Viz např. text Petra Kupky a Václava Walacha (2015).  
12 V podobném smyslu se interpretací městského zastupitelstva k problematice extrémní chudoby 

věnuje například text Hejnal, 2011.
13 V případě pojízdných hlídek vstávají jen lidé u cesty, ti, kteří sedí dále, na místech, kterými po-

licejní auto neprojíždí, mexickou vlnu vstávání narušují. Za tmy, obzvláště tam, kde nefunguje 
veřejné osvětlení, lidé vstávají méně často.
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Summary /

Th is research note has the ambition to introduce the possibilities of using dramaturgical 
analysis as an analytical framework usable in Czech political science. Th is approach has 
a relatively long tradition in social sciences and in over fi ft y years, it has gained popularity 
in many social science disciplines, including sociology and anthropology, critical security 
studies, international relations, or foreign policy analysis. Despite the widespread use of this 
methodological approach, it is still unusual for Czech political science to use it.

Th is is also surprising given that politics is infused with theater-based metaphors (such 
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as the political scene, public theater actors, behind-the-scenes information/ politics/acting, 
puppet government) and the dramatic dimension of public appearances by politicians interest 
in practical political marketing/media. Using the framework of dramaturgic analysis, it is 
possible to provide new answers to some of the major research questions and, of course, as 
with most non-utilized approaches, ask new questions.

From the epistemological point of view, it is appropriate to point out the compatibility 
of analytical frameworks based on performance and dramaturgy analysis. Another 
epistemological advantage is then a  good follow-up to analytical approaches dealing with 
political symbols during the time of mass-mediated political participation. Also, it is useful to 
point to a direct link between dramaturgical analysis and the long social-scientifi c tradition of 
thinking about the roles that players play within the company.

In the text, the dramaturgical analysis is illustrated in several levels. Th e analyzed events 
were chosen to help them identify the specifi c issues that need to be addressed when using this 
analytical framework, the diff erent analytical levels at which we can operate, and, of course, 
the possibilities that dramaturgical analysis opens for various types of collective events. Th e 
analyzed events are viewed and illustrated in four ways.

First of all, as public spectacles that aim to take symbolic order or ideas of collective identity 
promoted by their main actors before an external audience. Th is allows them to see them as 
a  depth insight into the functioning of the dominant discourse of key actors. We interpret 
these events to the level of what they are trying to say about their public performance, as well 
as the ways in which diff erent audiences settle with the discourse, what modes of resistance 
they choose and what parts of the performance such resistance appears. Illustrative examples 
of such events are meetings of political parties, mass demonstrations, public celebrations on 
public holidays, or public, mass media broadcast by legislative bodies.

Th e second line of interpretation of public events through the view of dramaturgical 
analysis lies in viewing the given events as a form of expression of specifi c organizational and 
communication routines, symbolic arsenals and the agendas of their organizers, but which 
do not primarily address external audiences but other participants. It can be seen as an inquiry 
into the negotiation and playing of the defi nition of the situation, of the social hierarchies, of 
the idea of the event order, of its purpose and content, and, of course, of the diff erent ways of 
organizing diff erent types of actors of content-like events and how they cope with diff erent 
modes introduced by other actors. Appropriate examples of events that off er this view can be 
semi-public or non-public meetings of various inter-ministerial committees, platforms and 
networks, professional workshops limited to specifi c types of participants, conferences, and 
symposia, or non-public meetings of collective bodies. An analysis of this type of event can also 
provide a unique insight into the façade of formal policy-making and implementation, as well 
as help in identifying hidden actors‘ relationships and networks.

Th e third option focuses on how the individual actors address diff erent audiences in the 
context of a given event, or how the hierarchical perceptions of the audience are refl ected in 
their performances - ie how the actors are structured by their performances. Th is insight is 
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characterized by a  focus on symbolic violence that is carried out on participants and non-
participants within the action and which is intended to classify, hierarchize or exclude. In this 
sense, it is possible to talk about the dramatization of symbolic violence. Appropriate events 
for this analytical target are public or semi-public presentations, discussions, or ceremonial 
meetings organized by dominant institutions.

Th e last line we illustrate in the text is the use of this approach in analyzing daily rituals 
and routines that make up a signifi cant part of the practices observed in any research fi eld. 
For research in political science, this use of logic makes sense to see how power relations and 
hierarchies are refl ected in routinely appearing practices and roles, how power inequalities 
occur and negotiate within the everyday life, how they reproduce categories of subordination 
or domination, and which forms of resistance to existing power relations appear in the given 
context. Dramaturgy analysis is, in this sense, a suitable tool for fulfi lling the imperative of 
critical focus on what appears to be self-evident and every day, and what usually remains 
outside the fi eld of social analytics.

We understand all these ways of viewing as ideal types that, of course, more or less overlap 
in research practice (and are combined in the text). In order to fulfi ll our intention and to 
demonstrate the widest range of possibilities provided by the dramaturgical analysis, we 
analyze the events of all four categories in the text.

Th e dramaturgical analysis is primarily based on the fact that the subject of the analysis is 
not a singular and easily identifi able event, but a focus on regular patterns of behavior and sets 
of roles that can usually only be identifi ed aft er repeated visits to the research fi eld. Similarly, 
the material and temporal aspects of these rituals and routines, in particular, the organization 
and time rhythm of the space, and the extent to which the material context is adapted to the 
routines and rituals. Th is approach, which we call daily dramaturgy, is, therefore, best suited 
for research projects based on stationary fi eld research, seeking to understand the long-term 
practical functioning of institutions, organizations, locations or groups.

Th e limits of this approach are also discussed in the text. Despite the many pitfalls of this 
approach, which are discussed in the text, we incline towards the overall usefulness of this 
approach. We believe that the strongest aspect of this framework is its ability to capture and 
creatively interpret signifi cant phenomena at diff erent levels and in diff erent time frames. Th is 
is evidenced by the thematic „crouching“ of this approach, when we interpret it with a wide 
range of public events - from extremist demonstrations to semi-public councils, to ceremonial 
reproduction of security (not) knowledge and the implications of specifi c policies and 
institutional routines. Th e dramaturgical analysis thus corresponds to the fact that political 
science should use the widest possible spectrum of methodological and theoretical approaches 
in its pursuit of knowledge.
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