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POTÍ!E S IDENTITOU – 
UM"NÍ SEBETVORBY 
A PROBLÉM UZNÁNÍ1

DIFFICULTIES WITH IDENTITY - ART OF SELF-
CREATION AND PROBLEM OF RECOGNITION

Ond#ej ROUBAL

ABSTRACT:
A discourse of the term identity is very unambiguous in social sciences. However, there is a prevailing opinion 
that identity is a social construct which is characterised by plurality of identifi cation relationships. Identity as 
a non-variable and stable quality of a man is in question and, on the contrary, it is understood as an ongoing pro-
cess of constructing, defi ning and re-defi ning in the interaction of a man with the outer world. From the perspec-
tive of constructivism, the identity can be understood as the art of self-creation performed in concrete conditions 
of a social-cultural environment. In the era of late modernism the art of self-creation is being more signifi cantly 
performed in the atmosphere of growing insecurity. Insecurity causes problems when building self-confi dence, 
which complicates the process of creating a human identity. We, as consumers, experience certain insecurity 
when having to choose from a wide range of consumer goods and services. Uncertainty calls for a demand for the 
trust. Trust causes reduction of insecurity and supports self-confi dence as a presumption of creating identity. 
In the world of consumerism and consumption signifi cance, there is also a growing signifi cance of trademarks and 
of sellers as possible sources of trust. These sources become an important part of consumers´ self-creation and 
they become a symbol of social recognition. The inability to participate in the consumers´ world and in the com-
mercial entertainment may cause frustration and humiliation leading to unwanted socially pathological behaviour. 
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Úvodem 
 V sociálních v$dách je identita problematizována v rámci velice slo%ité a nejednozna&né diskuze #ady 
odborn'ch p#ístup( a autorsk'ch hledisek. Koncept identity ji% del)í dobu pro%ívá období konjunktury a je 
„infl a&ním pojmem &íslo jedna“ (Brunner 1987:63). *ada autor( dlouhodob$ poukazuje na problemati&nost 

1 Publikace je vydána za fi nan&ní podpory Interní grantové agentury Vysoké )koly fi nan&ní a správní v rámci projektu Sociální 
d(sledky marketingové komunikace (2010/2011 - &. 7728)
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Narozen 9. 5. 1975 v Praze – absolvent bakalá#ského studijního oboru humanitní vzd$lanost na Insti-
tutu základ( vzd$lanosti UK a následn$ magisterského studijního oboru obecná antropologie-integrální 
studium &lov$ka na Fakult$ humanitních studií UK. Doktorské studium absolvoval na Institutu sociolo-gic-
k'ch studií v oboru sociologie na Fakult$ sociálních v$d UK, kde v roce 2009 obhájil diserta&ní práci na téma 
„Teritoriální identita v biografi ck'ch vypráv$ní povále&n'ch osídlenc( pohrani&í severních +ech“. V období 
2000-2004 pracoval jako v'zkumn' pracovník v Sociologickém ústavu AV +R, ú&astnil se n$kolika domácích 
a zahrani&ních v$deck'ch projekt( se zam$#ením na problematiku &eského pohrani&í a p#eshrani&ních vztah(. 
Od roku 2001 p(sobí jako odborn' asistent na Vysoké )kole fi nan&ní a správní v Praze, v letech 2004-2010 je 
vedoucím katedry marketingové komunikace. V sou&asnosti je na té%e )kole prod$kanem Fakulty sociálních 
studií. P#edná)í sociologickou teorii a sociologick' v'zkum, vede seminá#e orientované na aktuální otázky so-
ciálních problém( soudobého sv$ta. Dlouhodob$ se podílí jako spolu#e)itel projektu zam$#eného na empirické 
zkoumání sociálního profi lu student( a absolvent( Vysoké )koly fi nan&ní a správní. V'zkumnou prácí se pro-
fi luje v oblasti sociologie marketingové komunikace.
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rostoucí popularity tohoto pojmu a vyjad#uje skepse k d(sledk(m jeho p#íli) &astému (nad)u%ívání. Podle Gleaso-
na (1983) se z identity stává kli)é, p#i&em% diskuze r(zn'ch koncept( identity nevedou k vy))ímu porozum$ní 
a p#ehlednosti, ale spí)e ztrát$ orientace a &astému nepochopení. Obsahové nejasnosti t'kající se tohoto pojmu 
p#i tom p#etrvávají. Gans (2003) dokonce nazna&uje, %e identita není u%ite&n'm pojmem.  Potí%e s identitou se 
neobjevují jen v nejednozna&nosti )iroce pojatého badatelského diskurzu. Identita se v é#e pozdní modernity 
stává p#edev)ím problémem sv'ch tv(rc( – slovy Zygmunta Baumana (2010) - um$lc( %ivota. V této souvislosti 
lze lidsk' %ivot obda#en' v(lí a svobodnou volbou chápat jako um$lecké dílo, které vzniká v neustálé konfrontaci 
a propojení prom$nlivého sv$ta a plán( jedinc(. V'sledkem takového um$leckého díla je identita – tedy cosi zcela 
ur&itého, konkrétního a nezam$nitelného. Problém je v tom, %e produkt um$leckého díla se stává v dob$ pozdní 
modernity stále více nejist', provizorní a p#íli) prom$nliv', podobn$ jako je cesta, která tvorbu um$leckého díla 
doprovází. 

 Pokusíme se zde p#iblí%it n$které p#ístupy pojetí identity v kontextu sociologického a &áste&n$ i antro-
pologického my)lení s cílem upozornit na klí&ové momenty prom$n chápání identity – jde zejména o proces 
de-esencializace a deteritorializace pojetí identity v'znamn$ zpochyb,ující „identotvorné“ esence typu nem$nn'ch 
daností. Stru&n$ zmíníme otázku autenticity a autonomie jako odli)n'ch historick'ch tradic pojetí lidské identity. 
V duchu sociologického p#ístupu navá%eme na chápání identity jako sociální konstrukce vyzna&ující se vlast-
ností plurality - jin'mi slovy existencí mnoha simultánních kulturních sv$t( v jednom &lov$ku. Práv$ vymezením 
identity jako v'sledku sociální konstrukce vyjednávané v sociálním prostoru a vyzna&ující se vlastností plurality 
koexistujících identifi ka&ních vztah( m(%eme p#istoupit k dal)ím úvahám – konkrétn$ k problému sebetvorby 
v koncepcích nástupu radikáln$ individualizované spole&nosti (Bauman 2010, Lipovetski 2007, Beck 2004). 
Pokusíme se p#iblí%it %ivot jako um$lecké dílo, jeho% tv(rci a konstrukté#i se pohybují v podmínkách rostoucí 
nejistoty „tekut$“ moderní doby a vyzna&ují se neutuchající poptávkou po d(v$#e a nezadr%itelnou pot#ebou 
uznání.

 Na tvorb$ a udr%ování zmín$n'ch kulturních sv$t( – paraleln$ koexistujících a r(zn$ se p#ekr'vajících 
identit &lov$ka – se jist$ podílí #ada vn$j)ích jev( sociálního, kulturního, ekonomického &i politického charakteru. 
N$kte#í sou&asní auto#i p#i tom upozor,ují, %e obsahy t$chto kulturních sv$t( stále siln$ji kolonizují efekty pod-
porující spot#ební %ivotní styl a konzumní charakter spole&nosti (Bauman 2010, Lipovetski 2007). Jde v podstat$ 
o efekty marketingov'ch komunikací a jejich zam')lené i nezam')lené sociální dopady. Sociální d(sledky mar-
ketingov'ch komunikací v podob$ nejr(zn$j)ích efekt( se pochopiteln$ t'kají i t$ch, kte#í se „um$ním %ivota“ 
zab'vají a v$nují nemalé úsilí v'sledku svého um$leckého díla. Snad i práv$ díky t$mto efekt(m není v %ivot$ 
hleda&(, tv(rc(, reformátor( a konstruktér( identity nouze o problémy.  Navíc auto#i reklam &i propagáto#i 
%ivotních styl( zasahují stále intenzivn$ji, rychleji, p#esn$ji a efektivn$ji své cíle, a to za stále siln$j)í a dokonalej)í 
podpory moderních komunika&ních a informa&ních technologií. Konstituování lidsk'ch identit se uskute&,uje 
v globalizované dob$ komunika&ních turbulencí, kde se dopravní zna&ení lemující cestu na)ich %ivotních trajek-
torií neustále p#esouvají z místa na místo a mapy zastarávají je)t$ d#íve, ne% naplánujeme sm$r %ivotního b$hu. 
Poznání lidské identity v pozdn$ moderní dob$ hyperkonzumní spole&nosti a rostoucího v'znamu sociálních 
dopad( marketingov'ch komunikací vyvolává stále siln$j)í pot#ebu aktualizace gnozeologick'ch v'chodisek 
a analytick'ch nástroj( jejího zkoumání. Není pochyb, %e sociologové dnes stojí p#ed v'znamn'm úkolem – toti% 
zab'vat se d(sledky marketingov'ch komunikací v podob$ konkrétních zam')len'ch (plánovan'ch, o&ekávan'ch) 
a nezam')len'ch (neplánovan'ch, neo&ekávan'ch) sociálních efekt(.  Sou&asn$ by nem$l z(stat stranou ani zájem 
sociolog( hledat vhodné metody a zp(soby empirického m$#ení zmín$n'ch efekt( v sociálním prostoru.2

2 V této souvislosti má smysl uva%ovat o dal)í mo%né úsekové sociologii – sociologii marketingové komunikace. Jejím hlavním 
p#edm$tem zkoumání mohou b't následující badatelské okruhy: a) Marketingová komunikace jako interven&ní faktor – nástroj regulace a #ízení 
spole&enského chování a jednání (studium zám$rn'ch intervencí marketingové komunikace a jejich dopad( na sociální sféru); b) Kritika metod 
a p(sobení marketingové komunikace ve smyslu ne%ádoucích vedlej)ích efekt( v oblasti sociální sféry (sociáln$-patologické jevy ve spole&nosti); 
c) Marketingová komunikace jako prost#edek formování %ivotního stylu v podmínkách akcelerujícího procesu individualizace; d) Marketingová 
komunikace a prom$ny hodnotov'ch struktur; e) Mo%nosti identifi kace a m$#ení vedlej)ích sociálních efekt( marketingové komunikace.

Identita jako autonomie a autenticita
 V duchu osvícenské tradice je pro porozum$ní lidské identit$ d(le%it' koncept „autonomie“. Ten souvisí 
p#edev)ím s p#edstavou emancipace &lov$ka a rostoucí mírou individualizace spole&nosti. Elias pr(b$h individualiza&ního 
procesu charakterizuje radikální zm$nou pom$ru mezi My-identity a Já-identity (Wir-Ich-Balance) sm$rem 
k p#esunu akcentu z My na Já. V dob$ tradi&ní spole&nosti byla podle Eliase ve vztahu mezi My-identity a Já-identity 
(Wir- und Ich- Identität) na prvním pólu, od dob renesance a osvícenství se v)ak p#esouvá sm$rem opa&n'm. Jin'mi slovy, 
zatímco v období tradi&ní spole&nosti byla identita zalo%ena na kolektivitách, v dob$ evropské moderny ustupuje identit$ 
utvá#ené s odkazem na ideu individuální osoby, která má vlastní vnit#ní sv$t, rozum, v(li a v$d$ní (Elias 1987). Osvícen-
skému ideálu svobodného a racionáln$ jednajícího &lov$ka odpovídá bytost schopna stanovit sama sob$ mravní zákony 
a normativní podmínky vlastní existence (principy, maximy a meze vlastního chování). Individuální autonomie tak spo&ívá 
zvlá)t$ na vlastním rozumu a schopnostech svobodného a nezávislého rozhodování, mo%nosti si stanovit vlastní cíle 
a kritéria )-astného %ivota. Otázky „kdo jsem“ nebo „k'm jsem“ lze snad nejlépe zodpov$d$t sokratovsk'm „poznej sebe 
sama“ nebo descartov'm „myslím, tedy jsem“, kdy se vztahování k sob$ samému #ídí v'hradn$ rozumem. Taková forma 
sebeuv$domování je zalo%ena v'hradn$ na rozumem uchopitelné realit$, opomíjí intuitivní a citové vztahování se ke 
sv$tu, odmítá metafyzické p#esahy a hledání sebepojetí v transcendentních a iracionáln$ hlubinn'ch rovinách v$domí. 
Osvícenské pojetí identity pak lze defi novat jako racionáln$ logick' konstrukt relativn$ svobodného a nezávislého 
individua. 
 Pojetí osvícenské autonomie &lov$ka se v)ak st#etává s konceptem „autenticity“ jako reakcí romantismu na 
osvícensk' ideál racionálního jedince. My)lenka autenticity zásadn$ zpochyb,uje rozumem vyt'&ené hranice lid-
ského jednání a sebepoznání, naopak svádí &lov$ka tyto hranice posouvat a p#ekra&ovat. Racionální rámec, v n$m% 
je %ivot jedinc( utvá#en, by m$l b't p#ekonán, nebo- rozum sou&asn$ znamená defi cit autenticity (P#ibá, 2004:58). 
Autenticita spo&ívá v úsilí hledat sebe sama v netu)en'ch souvislostech a snaze aktivního utvá#ení a p#etvá#ení vlast-
ního %ivota. Spí)e ne% na snahu „poznat sám sebe“ je &lov$k orientován na nutnost „b't sám sebou“. Hledání auten-
ticity není zdaleka individuální zále%itostí, naopak je zalo%eno na sounále%itosti a vzájemnosti s ostatními, je modem 
uv$dom$ní spole&n'ch ko#en(, tenduje k sebeuv$dom$ní prost#ednictvím kolektivit a v$dom'm sdílení spole&n'ch 
znak(.3 S vyu%itím hesla Francouzské revoluce a politick'm o&ekáváním lidí lze konstatovat, %e zatímco svoboda 
a rovnost je v$cí autonomie, my)lenka bratrství je v'sadou autenticity (P#ibá, 2004:59).
 Nap$tí mezi autonomií a autenticitou má úst#ední v'znam zejména v polemikách o podobách multikul-
turní spole&nosti a politice identit jako sporu mezi liberálním a komunitaristick'm politick'm my)lením v multi-
kulturní spole&nosti. Upozor,uje se na problém (&i spí)e nebezpe&í) kolektivistické verze multikulturalismu, kdy 
je obecná identita politického lidu (sjednocena prost#ednictvím ústavy, demokratick'ch procedur a ob&ansk'ch 
práv) pod#ízena re%imu nejr(zn$j)ích kulturních identit pospolitostí, jim% je pomocí ústavn$ právních prost#edk( 
zaji)-ována (na#izována) kolektivní v'lu&nost (P#ibá, 2004, Hirt – Jakoubek 2005). O identit$ se v multikulturní 
situaci posléze uva%uje nej&ast$ji jako o zvlá)tní souh#e toto%nosti a jinakosti. 
 Nikoli náhodou se pojem identita v sociálních v$dách objevuje jako specifi ck' analytick' nástroj 
v padesát'ch a% )edesát'ch letech dvacátého století, tedy v období, kdy se stávají zvlá)t$ aktuální práv$ otázky 
multirasové &i multikulturní spole&nosti.  Ve Spojen'ch státech vrcholí boj za práva Afroameri&an(, v mnoha 
&ástech vysp$l'ch zemí nastává problém masové imigrace z oblastí b'val'ch kolonií. Mnozí auto#i tak v povále&n'ch 
dvou desetiletí tematizují v rámci sociáln$-politick'ch studií vedle problém( sociální exkluze, marginalizace, 
odcizení, vyko#en$nosti, izolace také otázku identity.4 Do diskursu identity v tomto období stále v'znamn$ji 
vstupují sociáln$-konstruktivistická hlediska pojetí identity.5

3 Toto tradi&ní pojetí autenticity snad nejjasn$ji artikuloval ve sv'ch fi lozofi ck'ch úvahách J. G. Herder, jeho siln' vliv je v &eské 
historii zcela z#eteln' v díle F. Palackého. 
4 K v'znamn$j)ím publikacím v tomto sm$ru pat#í zvlá)t$ práce americk'ch autor( O. Handlinse The Uprooted (1951, Boston); 
W. Herberga Protestant – Catholic- Jew (1955, Garden City); W. L. Mortona The Canadian Identity (1961, Madison) nebo R. P. Warrena 
Who Speaks for the Negro (1965, New York). Otázky etnické &i nábo%enské identity, jejich prom$n v perspektiv$ „dialogického“ vyjednávání 
v r(zn'ch socio-kulturních kontextech spole&nosti se v perspektiv$ refl exe spole&ensk'ch zm$n objevuje jako nosné téma  oblasti  sociálních v$d 
(Gleason 1983).  
5 Na p#elomu devatenáctého a dvacátého století byla v souvislosti s rozvojem p#írodních v$d a rostoucí popularitou antroporasov'ch 
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 P#ední teoretik multikulturalismu Ch. Taylor, tolik kritizovan' za prosazování komunitaristického mode-
lu multikulturní spole&nosti, zd(raz,uje v souladu s koncepcemi deesencializovan'ch (odbiologizovan'ch) iden-
tit nutnost uznání „autentick'ch identit“, které jsou chápány v%dy jako dialogické (Taylor 2001). Taylor uvádí, 
%e politika uznání identity jedince &i skupiny by m$la b't p#edev)ím uznáním &i potvrzením jejich zvlá)tnosti 
a jedine&nosti v(&i v)em ostatním (Taylor 2001: 48-49). V)ímá si tedy toho, %e identity jako%to „dialogické en-
tity“ jsou tím, co vzniká, p#etvá#í, potvrzuje &i zaniká nikoli samo o sob$, ale v%dy ve vztahu k „druh'm“. Jak uvádí 
Taylor, „má vlastní identita bytostn! závisí na m"ch dialogick"ch vztazích k druh"m“ (Taylor 2001:51). Identitu 
v tomto pojetí tudí% hledáme a defi nujeme na základ$ druh'ch, díky kter'm jsme schopni se vymezit – podobn$ jako 
rodi&e v nás zanechávají nesmazatelnou stopu a ná) vnit#ní rozhovor s nimi nás provází po cel' %ivot. Signifi kantní 
druzí jsou s námi po cel' %ivot (Solík 2010:44). M(%eme dodat, %e ka%dá identita je potom diferencí, rela&ním 
potenciálem, kter' existuje pouze ve vztahu k vlastnostem druh'ch. Sociální prostor, v n$m% dochází k defi nování 
identit a jejich upev,ování, pak tvo#í celek koexistujících rela&ních pozic spojen'ch vztahem vzájemné blízko-
sti nebo vzdálenosti. Taylorova práce posunula pojetí identity sm$rem k jejímu sociáln$-konstruktivistickému 
chápání jako v'sledku „vyjednávání s druh'mi“ v konkrétních sociálních situacích a sou&asn$ zpochybnila zdroje 
identity v podob$ statického a nem$nného esencialistického základu. Taylor rovn$% upozornil na podstatu vztahu 
mezi uznáním a identitou, dále poukázal na pot#ebu uznání jako nedílné sou&ásti vnit#ní v'stavby identity.6

 Identita jako sociální konstrukt 
 A- se jedná o preferenci konceptu autonomie nebo autenticity, respektive preferenci liberálního nebo 
komunitaristického p#ístupu chápání identity, uva%ujeme v souladu s prací A. Pizzorna o identit$ „vyjednavatel-
né” (Pizzorno 1993:127-142). Jin'mi slovy jde o identitu zásadn$ deesencializovanou a deteritorializovanou 
vznikající (i zanikající) v sociálním prostoru zahrnujícím r(zné názory, p#esv$d&ení a cíle. V takovém pojetí je 
mo%ná domestikace identit prost#ednictvím kompromis( a smlouvání. 
 Procesy a podmínky tvorby – vyjednávání identit v sociálním prostoru - dále v'znamn$ rozpracovali 
symboli&tí interakcionisté, fenomenologicky orientovaní sociologové a etnometodologové. Mikrosociologická per-
spektiva zájmu o identitu kulminovala v sedmdesát'ch letech dvacátého století. Sociologové se zam$#ovali primárn$ 
na procesy formování individuálního „já“ a objas,ovali na základ$ sociálních interakcí zp(soby konstruování 
„sebepojetí“. Karen A. Cerulo si v)ímá, jak se od po&átku osmdesát'ch let sociologická produkce v$novaná prob-
lematice identit obsahov$ v'razn$ m$ní sv'm zam$#ením od studia individuální identity k identit$ defi nované jako 
jisté kolektivní kvalit$ (Cerulo 1997:385). Cerulo spat#uje v posledních dvou a% t#ech desetiletí t#i hlavní proudy, 
kter'mi se sociologické studium identity ubírá. Za prvé se v d(sledku #ady sociálních, politick'ch, národnostních 
hnutí a ob&ansk'ch iniciativ v posledních desetiletích nutn$ obrátila pozornost badatel( k otázkám skupinov'ch 
zále%itostí, problematice kolektivit a otázkám politického jednání. Z tohoto d(vodu je studium lidské identity 
sociology nez#ídka relokováno sm$rem k v'znamu jejího kolektivního pojetí. Zájem odborník( je soust#ed$n 
na r(zné typy sociálních identit jako genderové identity, etnické identity a t#ídní identity (Cerulo 1997:386). 
Za druhé se intelektuální zájem obrací na studium v'znam( proces( identifi kace. V rovin$ kolektivního pojetí iden-
tity se badatelé zam$#ují na poznání mechanism(, které tyto kolektivity vytvá#ejí, potvrzují, zpochyb,ují a celkov$ 
prom$,ují (Lamont 1992,  Somers 1994). A nakonec t#etí trend se odvíjí pod vlivem nejr(zn$j)ích moderních 
komunika&ních technologií od p#edstavy, %e identita aktér( a skupin je konstruována nikoli jen sociáln$, ale %e do 
tohoto konstruování v'razn$ intervenují i ne-lidské faktory, jako práv$ informa&ní technologie a r(zné instituce 
(Meyrowitz 1997). V tomto kontextu se nap#íklad uva%uje i o „kyber–prostorov'ch“ identitách.7 

teorií v)eobecn$ p#ijímaná p#edstava lidské identity jako nem$nné danosti ur&ené aktem narození. Biologick' determinismus a sou&asn$ i biolo-
gizující koncepce lidské identity zásadn$ zpochybnily ji% ve dvacát'ch a t#icát'ch letech dvacátého století zejména práce americk'ch kulturních 
antropolog( v &ele s F. Boasem a jeho následovník( (v'znamn$ sv'm dílem navázala nap#íklad M. Meadová). Práv$ terénní studie kulturních 
antropolog( p#inesly nové pohledy na konstituování identity zalo%ené na interakci jedince a sociálního prost#edí. Koncept identity se tudí% 
v pr(b$hu  první poloviny dvacátého století v'znamn$ posunul sm$rem k pojetí identity jako sociálního konstruktu deesencializované povahy, 
p#i&em% odborná diskuze  padesát'ch a )edesát'ch let tento trend je)t$ posílila. 
6 Podrobn$ji k problému vztahu uznání a identity aktuáln$ Solík (2010:42-44).
7 K pojetí „kyber – prostorov'ch“ identit a jejich utvá#ení v d(sledku fungování moderních komunika&ních technologií podrobn$ji 

 V rámci zmi,ovan'ch trend( studia identit je d(le%ité zmínit, %e se zde uplat,ují práv$ konstruktivistické 
p#ístupy. Základním v'chodiskem konstruktivismu je principiální odmítnutí  identity, vyzna&ující se jakou-
koli p#edem danou substancí, atributem nebo vlastností (nap#íklad biologického typu) p#edstavující p(vodní 
a nem$nnou „bázi“. Konstruktivistické pozice p#i objas,ování konceptu identity reprezentují v tomto ohledu 
&asto citovaní Berger s Luckmannem (1999) &i Schutz s Luckmannem (1984). V jejich pojetí nevystupuje identita 
jako inherentní vlastnost &lov$ka, ale jako typifi ka&ní schéma utvá#ené jazykem a v$d$ním. Identity jako zmín$ná 
typifi ka&ní schémata jsou pak konstruovány akty typifi kace, p#edstavující r(zné podoby lidského jednání (jako 
je nap#íklad stigma utvá#eno stigmatizací nebo v$domí sebe sama -Jáství- utvá#eno sebe-interpretací). Identita 
tedy není n$&ím existujícím samo o sob$, je v%dy naopak n$&ím, co je vytvá#eno. V tomto pojetí identita jako 
typifi ka&ní schéma p#edstavuje jistou formu v$d$ní produkovanou akty ozna&ování. Identita se pak formuje jako 
ur&itá diskursivní praktika (Szaló 2003:15–16).8 Na linii tohoto uva%ování navazuje i etnometodologie, která se 
sna%í ukázat jak toto vyjednávání &i „vynalézání“ identit lze sledovat.9 

 Identita, jak jsme nazna&ili v')e, je v diskurzu sociálních v$d chápána spí)e ne% jako bez&asá esence, jako 
prom$nlivé, konstruované v$d$ní o jin'ch a o nás sam'ch. Identita tedy není objevována jako ji% existující kvalita, 
ale je naopak konstituována procesem produkce poznávání. Navzdory r(znosti tematického zam$#ení uveden'ch 
autor( je zde z#etelná p#evaha spole&né snahy porozum$t a objasnit koncept identity jako proces, odmítající 
p#edstavy její apriorní danosti a nem$nnosti. Identita je v pojetí konstruktivist( tudí% spí)e slovesem ne% sub-
stantivem. Vyzna&uje se vztahovostí k sociálním a kulturním kontext(m, kde je sou&asn$ formována, ujas,ována, 
potvrzována a zpochyb,ována. Identita nep#edstavuje jednou pro v%dy danou fi xovanou a neproblematickou 
danost, a- partikulárního nebo univerzálního charakteru. Naopak je prezentována jako soubor r(zn'ch, &asov$ 
a situa&n$ podmín$n'ch vztah(, vyjad#ujících její zásadn$ nestatick' charakter.

Identita jako pluralita identifi ka&ních vztah(
 Pokud tematizujeme identitu jako sociáln$ konstruovanou entitu, pak se nutn$ dostáváme do situace, 
kdy vznikl' sociální konstrukt v podob$ identity sice m(%eme (a musíme) vnímat v její „jednot$“, av)ak ur&en' 
v%dy „nejednotou“ plurality vztah( paraleln$ existujících identifi ka&ních vztah(.  Plurální identita netvo#í %ádnou 
stálou konfi guraci vztah(, je v pohybu a neustálé redefi nici v rámci sociokulturních polí a diskurz(. Struktura 
t$chto identifi ka&ních vztah( se vyzna&uje r(zn'm charakterem, v'znamem a d(le%itostí. Jednotlivé vztahy 
v(&i okolí vytvá#ejí specifi ck' hierarchick' soubor kvalit, p#i&em% tyto vztahy spolu nemusejí nutn$ souviset, 
respektive nemusejí b't v ur&itou dobu za ur&ité situace p#ítomny sou&asn$. V rámci systému identifi ka&ních 
vztah( jsou n$které tyto vztahy v ur&itém &ase z hlediska subjektu podstatn$j)í, d(le%it$j)í, hodnotn$j)í ne% 
ostatní a to zejména v závislosti na zlomov'ch %ivotních situacích, d$jinn'ch, politick'ch &i sociálních okolnos-
tech a aktuální %ivotní situaci.  Tyto vazby ur&ující identitu &lov$ka nemusejí mít a &asto ani nemají defi nitivní 
podobu. Takovému pojetí do jisté míry odpovídá i Castellsova (1996) koncepce identity jako procesu „tvorby 
v'znam(“. Jeho p#ístup rovn$% zd(raz,uje pluralitní charakter identity, která je v'sledkem konstruování v'znam( 
v procesu individualizace ve vztahu k r(zn'm zdroj(m. M. Castells uvádí: „Identit$, tak jak se vztahuje k sociálním 

Roubal (2010:325-332).
8 Na konstruktivistická v'chodiska navazují i dal)í auto#i v #ad$ mo%n'ch tematizací p#edm$t( sociologického studia. Nap#íklad E. 
J. Hobsbawm a T. Ranger (1983), H. Bhaba (1990), B. Anderson (1991), M. Waters (1990), J. Nagel (1995) &i zmi,ovan' R. Handler (1994) 
(a mnozí dal)í) odmítají identit$ rozum$t jako kvalit$ existující sama o sob$, ale navrhují koncept identity jako proces neustálého vyjednávání a 
konstruování. Nap#íklad Hobsbawm s Rangerem upozor,ují, %e nacionalistické p#edstavy, o kter'ch &asto uva%ujeme jako o nem$nn'ch a dan'ch, 
jsou zalo%eny na „vynalézání tradic a kulturní minulosti“; Bhabha se zam$#uje na v'znam vypráv$ní/narace, tedy na „p#íb$h“, kter' má moc 
mobilizovat pocity identity, stejn$ jako vytvá#et ideu etnika a národa; Waters se zab'vá konstruováním etnick'ch identit v USA jako produktu „ak-
tivních individuálních voleb“; Nagel se v$nuje „indiánsk'm“ identitám jako „sociáln$ politicky konstruovan'm fenomén(m“. V neposlední #ad$ 
Anderson si v)ímá toho, jak'm zp(sobem lidé zakou)ejí své spole&enství v podob$ díl&ího národa a uva%uje o tzv. „my)len'ch pospolitostech“. 
Národ je podle Andersona my)len' jako spole&enství, a to proto, %e bez ohledu na aktuální nerovnost nebo vyko#is-ování, které m(%e v ka%dém 
p#evládat, národ je projektován jako hluboké a horizontální soudru%ství/comradeship (Anderson 1991:6–7).
9 Etnometodologové studují identitu jako kvalitu „zále%ející p#edev)ím na jednotlivcích a jejich vzájemné komunikaci“ (Williams 
2000:145). Studium identity jako jevu specifi cky produkovaného na úrovni komunikace zd(raz,ují i dal)í auto#i jako nap#íklad Hester a Housley 
(2002).
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aktér(m, rozumím jako procesu konstruování v'znam( zalo%eném na základ$ kulturního atributu nebo ve vztahu 
k mno%in$ kulturních atribut(, které jsou prioritní v(&i ostatním mo%n'm zdroj(m v'znam(. Pro ur&itého jedince 
nebo spole&né aktéry platí p#edpoklad plurality identit. Identity jsou pro aktéry zdroje v'znam( a sou&asn$ jsou 
tyto v'znamy aktéry konstruovány v procesu individualizace. Samotné konstruování identit je zalo%eno na zdro-
jích historie, geografi e, biologie, &inností a institucí, kolektivní pam$ti a vlastních fantazií, mocenského aparátu 
a nábo%ensk'ch p#edstav“ (Castells 1996:6–7). Vznikající, zanikající, obm$,ující se a pr(b$%n$ potvrzující 
se identita je tak v%dy tvorbou nebo naopak zpochybn$ním ur&it'ch v'znam(, jejich konstrukcí, rekonstrukcí 
a dekonstrukcí. Taková identita nep#edstavuje jak'si základ toho, z &eho by vycházely na)e &iny a jednání, ale je 
jimi sama konstruovaná v procesu neustálé identifi kace a reidentifi kace v sociokulturním poli.   
 Na p#edpoklad toho, %e identita p#edstavuje pluralitní soubor r(zn'ch &asov$ a situa&n$ podmín$n'ch 
identifi ka&ních vztah(, které jsou v'sledkem konstrukce v'znam( v interakci &lov$ka a okolí, lze navázat tím, 
%e identita p#edstavuje sou&asn$ proces – utvá#en' a formovan' jazykem a poznáním (v$d$ním). Jinak #e&eno, 
konstruování v'znam( je zalo%eno na procesu vy%adující formy komunikace a jistou sumu v$d$ní o sv$t$.
 Z konstruktivistického hlediska je pak identita &lov$ka konstituována dynamick'm procesem produkce v$d$ní 
(Hall 1997) a sou&asn$ defi novatelná jako ji% zmi,ované typifi ka&ní schéma, utvá#ena v aktech typifi kace (Berger, 
Luckmann 1999).10 Takové pojetí identity jako typifi ka&ního schématu p#edstavuje formu v$d$ní produkovanou 
akty ozna&ování. Zdrojem identit jsou tak práv$ typifi ka&ní schémata, která osobám p#ipisují diskursivní praktiky. 
Na formování lidské identity lze tudí% nahlí%et i jako na diskursivní praktiku. Zde je d(le%ité zmínit, %e typifi ka&ní 
schémata nep#ipisujeme pouze ostatním lidem a objekt(m, ale %e jsme schopni aplikovat typifi ka&ní praktiky 
také v(&i sob$, jin'mi slovy tak provád$t refl exivní diskursivní praktiky. V'sledkem je, %e osoba ví nejen to, kdo 
jsou ostatní, ale i to, kdo je ona sama. Pojem identity tak odkazuje p#ímo k individuu, které je schopno p#ipisovat 
si typifi ka&ní schéma a formulovat p#edstavu v$d$ní o sob$ samé. Vzhledem k tomu, %e pojem identity v tomto 
pojetí odkazuje k my)lence specifi cké formy v$d$ní, která typifi kuje osoby na základ$ diskursivních a refl exivn$ 
diskursivních praktik je na tomto míst$ vhodné rozli)it mezi a) sebe-identitami, tj. takov'mi identitami, které 
odkazují k sebepoznání jedinc(, formovaného refl exivními diskursivními praktikami a b) typy identit, které 
p#edstavují formy v$d$ní utvá#ené diskursivními praktikami a vztahující se k lidem obecn$ (Berger, Luckmann 
1999, té% k tomu Szaló 2003). Sebe-identity a typy identit vytvá#ejí komplementární vztah, nejsou tedy v opozici 
ani se vzájemn$ nevylu&ují. Refl exivní diskursivní praktiky konstruující formy sebepoznání probíhají v%dy v rámci 
podmínek sociokulturního diskurzu utvá#ejícího specifi cké typy identit lidí, a naopak diskursivní formy v$d$ní, 
které produkují typy identit, jsou zp$tn$ inkorporovány do sebepoznání jednotliv'ch osob. Je tedy d(le%ité si 
uv$domit, %e sebe-identita zahrnuje r(zné typy identit, které jako%to produkty diskursivních praktik jsou posléze 
individualizovány a refl exivn$ aplikovány subjektem na sebe sama (Szaló 2003:21).
 Sebe-identita tedy p#edstavuje jistou formu v$d$ní o sob$ samém utvá#enou v intersubjektivn$ zalo%eném 
procesu interpretace. Jak v této souvislosti upozor,uje J. Kabele (1996) jde o cyklus: subjektivní interpretace 
situací se externalizují v expresi a jednání, tím se objektivizují a jako takové jsou znovu jednotlivci internali-
zovány. Jedná se o proces historick', do n$ho% se jedinec v#azuje v rámci prvotní a druhotné socializace (Kabele 
1996:324).

Stav nejistoty - sebetvorba jako um$ní 
 V kontextu konstruktivistického chápání lidské identity m(%eme lépe porozum$t Baumanov'm úvahám 
o lidském %ivot$ jako um$leckém díle, jeho% v'sledkem má b't práv$ identita. Podobn$ jako stojí malí# p#ed bíl'm 
plátnem, socha# p#ed hromadou hlíny nebo spisovatel p#ed nepopsan'm listem papíru s cílem vytvo#it n$co smys-

10 Berger s Luckmanem pova%ují identitu za klí&ov' prvek subjektivní reality. „Identita se utvá#í b$hem sociálních proces(. Jakmile je 
vytvo#ena, je udr%ována, obm$,ována, dokonce i p#ebudována sociálními vztahy. Sociální procesy, je% se podílejí na formování i udr%ování identity 
jsou dány sociální strukturou. Identity vytvo#ené vzájemn'm p(sobením organismu, individuálního v$domí a sociální struktury ovliv,ují, udr%ují, 
obm$,ují a dokonce ji i p#ebudovávají. Spole&nosti mají své d$jiny, v jejich% pr(b$hu vznikají ur&ité identity. Tyto d$jiny jsou v)ak vytvá#eny lidmi 
s ur&itou identitou. Ur&ité historické struktury dávají vzniknout typ(m identit, které jsou v ka%dém jednotlivém p#ípad$ dob#e rozpoznatelné… 
Identita je jev, kter' je v'slednicí dialektiky vztahu jedince a spole&nosti“ (Berger-Luckman 1999:170–172).

luplného, sd$litelného a jedine&ného, stojíme i my, um$lci %ivota v situaci, kdy máme tvo#it sami sebe tak, aby 
kone&n' v'sledek uspokojil na)i vnit#ní touhu b't autentick', jedine&n', b't sob$ a okolí srozumitelní. Jak v pos-
ledních letech nazna&ují nap#íklad Bauman (2010), Beck (2004) nebo Lipovetski (2007), podmínky sebetvorby 
se v dob$ globalizované pozdní modernity v'razn$ m$ní v souvislostech akcelerujících proces( individualizace 
spole&nosti. Slovy autor( - v dob$ „tekuté“, „rizikové“ a „hyperkonzumní“ spole&nosti je sebetvorba um$ním 
p#iná)ejícím stále mén$ p#edvídatelné a nejisté v'sledky. Práv$ nejistota je signifi kantním jevem doby, ur&ujícím 
momentem podmi,ujícím sou&asné formování vizí sv$ta, individuální o&ekávání, mezilidské vztahy a #adu dal)ích 
proces( odehrávajících se v sociálním prostoru. Nejistota tv(rc( identity v é#e pozdní modernity je poznamenána 
zásadním zpochybn$ním tradi&ních zdroj( identit ukotven'ch v relativn$ stabilních sociálních vztazích rodiny, 
profesních skupin, církve, t#ídy, vrstvy &i národa. To, co vede k pochybnostem o vlastní identit$ a rostoucím 
potí%ím s jejím utvá#ením m(%eme ozna&it za proces dezinstitucionalizace spole&nosti.11 Tradi&ní vazby a skupiny 
sice &leny spole&nosti do jisté míry svazovaly, nepodporovaly sociální mobilitu a v'razn$ omezovaly individuální 
snahy #ídit %ivot podle vlastních p#edstav. Na stran$ druhé tyté% vazby a skupiny ov)em dodávaly dostatek mate-
riálu pro v'stavbu individuálních a skupinov'ch identit, byly jejich oporou. Individualiza&ní procesy znamenají 
postupné vyvazování se z t$chto sou#adnic %ivota, jedinci se stávají více nezávislí a autonomní ve svém rozho-
dování. Svoboda sebetvorby je)t$ nikdy nedosahovala tak závratného rozsahu, nikdy nebyla tak vzru)ující a tak 
hrozivá zárove, (Bauman 2010:96). Jak nazna&uje Bauman, individualizace spojovaná s hodnotou osobní svo-
body, nezávislosti a lákav'ch mo%ností ov)em staví jednotlivce sou&asn$ do slo%ité %ivotní situace, která je stále 
siln$ji ovliv,ována tím, co m(%eme ozna&it jako ideologii privatizace.12 Neoby&ejn' d(raz kladen' na individuální 
v'kony, zásluhy, &iny a jednání je z#ejm' nejen z v'rok( n$kter'ch politik(, z#eteln$ se odrá%í i ve ve#ejném pros-
toru nap#íklad prost#ednictvím mediálních sd$lení a reklamních poselství.13 Kdy% Nikolas Sarkozy v roce 2007 
vyz'val b$hem své prezidentské kampan$ Francouze, aby „více pracovali a více vyd$lávali“, dával tím najevo nejen 
to, %e k %ivotnímu úsp$chu a snad i )t$stí vede p#edev)ím usilovná práce, navíc jednozna&n$ adresoval své poselství 
jednotlivc(m – mu%(m a %enám – apeloval na individuální vyu%ití, &ím% deklaroval nahrazování v'zev ve smyslu 
„myslet na spole&nost“, „d$lat v$ci spole&n$“ nebo „b't solidární k ostatním“. O absenci projevu sociologické 
imaginace autora t$chto v'rok( nelze pochybovat.  

 Nástup radikálního individualizmu vede U. Becka k zamy)lení a formuluje koncepci „rizikové“ spole&nosti. 
Podle Becka se o&ekává, %e jednotliví mu%i a jednotlivé %eny budou hledat a nacházet individuální zp(soby #e)ení 
spole&ností vytvo#en'ch problém(, a %e tato #e)ení budou aplikovat v'hradn$ ze sv'ch vlastních zdroj( a mo%ností 
(Beck 2004). Zodpov$dnost za vzniklou %ivotní situaci tak musíme hledat sami v sob$, podobn$ jako úsp$ch 
a neúsp$ch jsou jedin$ v'sledkem osobního konání a souboru individuálních sna%ení. Jinak to není ani v p#ípad$ 
tvorby identity, její% zdroje si musí ka%d' jednotlivec obstarávat sám, a to navíc v situaci, kdy se tyto zdroje 
a materiály pro v'stavbu identity p#esouvají z místa na místo, sv'm v'znamem jsou nejisté, nebo- jejich pohyb-
livost p#edpokládá rychlé zm$ny.  

 Jsme-li tedy odsouzení k tomu %ít v individualizované spole&nosti nejistoty, jak m(%eme po&ítat s jistotou 
v'sledku na)eho um$leckého díla? Jak m(%eme cokoli plánovat, kdy% scéná#e, podle kter'ch chceme postupovat, 
zestárnou je)t$ rychleji, ne% se jimi za&neme #ídit? Je v(bec mo%né budovat identitu v duchu Sartrova „%ivotního 
projektu“? M(%eme b't sami sebou ve sv$t$ permanentní prom$nlivosti? Asi nejde ani tak o to, adaptovat se na 
jin' sv$t, jako spí)e akceptovat %ivot v trvalé nejistot$ (Gaulejac 2005). Ukazuje se, %e hlavní vlastností, kterou 
bychom si m$li osvojit, je fl exibilita. Ten, kdo sází na jistotu p#edem naplánovaného %ivotního sm$ru, #ízeného 
podle p#ipraveného scéná#e stanoveného od %ivotního startu a% do cíle, riskuje. Sv$t tekuté modernity autory 
t$chto scéná#( %ivotních projekt( a zodpov$dn'ch tv(rc( identity zpravidla tvrd$ trestá, ve scéná#ích se objevují 
)krty, p#episování, do hry vstupují nové postavy, m$ní se dialogy a osudy hlavního hrdiny se za&nou ubírat jinak, 

11 K otázce vzestupu nejistoty ve spole&nosti dále Keller (2009:14-19).
12 P#íkladem ideologie privatizace m(%e b't dostate&n$ znám' v'rok Margaret Thacherové, %e „nic takového jako spole&nost neexis-
tuje, existují jednotliví mu%i a %eny a existují rodiny“.
13 Hodnoty individualismu a nezávislosti  jsou prezentovány v #ad$ reklamních sd$lení propagujících r(zné v'robky a slu%by: „Bu. 
sám sebou“; „Sleduj svou image“; „Zm$, sv(j sv$t“; „Jen má“; „Neva% se, odva% se“ nebo „Následuj sv(j instinkt“.
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ne% autor zam')lel. Nezb'vá, ne% um$leckou tvorbu, jejím% v'sledkem by m$la b't jistota koherentní identity 
&lov$ka, pod#ídit nejistot$ sv$ta, v n$m% se um$lecké konání odehrává. Takov' sv$t neodm$,uje ty um$lce %ivota, 
kte#í svá um$lecká díla hodlají tvo#it podle p#edem stanoveného itinerá#e jednotliv'ch úkon(, naopak odm$,uje 
krátkodobá #e)ení a jednorázové projekty.  To vy%aduje, abychom byli ve stavu neustálé transformace a redefi nice. 
Snaha defi novat znovu a znovu sebe sama rovn$% vy%aduje schopnost provád$t akty tv(r&í destrukce. To m(%e 
vyvolávat, zejména pak u mlad'ch lidí, lákavou a sympatickou vizi budoucích radovánek, kde nic není defi nitivní, 
v)e lze rychle m$nit a napravovat. K#ehkost a nestálost identity nás nenutí hled$t do budoucnosti, ani do minu-
losti, podstatná je p#ítomnost – tady a te.. 

 !ivotní postoj orientovan' na to, co se odehrává v p#ítomnosti, a kter' um$lci %ivota zaujímají proto, 
aby vyhov$li podmínkám a pravidl(m tvorby identity jako neukon&itelného ka%dodenního procesu identifi kace, 
je manifestován v podob$ r(zn'ch %ivotních styl(. Není práv$ hédonismus jako forma %ivotního stylu, tolik 
roz)í#ená v konzumní spole&nosti projevem práv$ potí%í s tvorbou identity, do kter'ch jsme se dostali v d(sledku 
rostoucí nejistoty v é#e pozdní modernity? Hédonistick' %ivotní styl nám toti% m(%e slou%it jako p#ijatelná a snad 
pro n$které i p#íjemná, i kdy% &asto fi nan&n$ náro&ná %ivotní strategie umo%,ující %ít intenzivn$ okam%ikem 
p#ítomnosti. Hédonici si dob#e uv$domují rizika, která v sob$ obná)í vy&kávání, odkládání slastí, po%itk( 
a odm$n, v)eho toho, co se m(%e rychle zm$nit z p(vodn$ %ádaného a atraktivního v cosi v)edního a nezajímavého. 
Hédonici cht$jí %it „ihned“, %ít pro sebe, tady a te.. Jsou to um$lci %ivota, jejich% tvorba um$leckého díla je do-
provázena neb'valou touhou u%ívat si, hledat stále nové emocionální podn$ty a slasti, maximalizovat soukromé 
blaho, odhalovat tajemství pro%itk( v)eho nového. V'sledek tvorby um$leckého díla hédonici spat#uji ka%d' den, 
ka%d' den je tento v'sledek trochu jin', ani dnes v)ak není jisté, jak' bude zítra a pozít#í. Um$ní %ivota hédonik( 
se stalo um$ním %ivota v nejistot$, která poskytuje vzru)ující %ivotní dynamiku plnou zm$n a do&asn'ch #e)ení 
sebetvorby. V'sledkem tvorby jejich um$leckého sna%ení nem(%e b't nic víc, ne% do&asná a jednorázová instalace 
díla a nikoli dlouhodobá a jen t$%ko odvolatelná expozice.

Stav nejistoty a poptávka po d(v$#e
 Uva%ovat o ko#enech identity a mo%nosti vyko#en$ní implikující cosi defi nitivního, fi nálního a nevratného 
v dob$ absence pevn'ch struktur, z nich% m(%eme s jistotou ur&itého trvaní a stability odvozovat vlastní identitu, 
není zcela aktuální.  Zako#en$ní nebo vyko#en$ní je spí)e jednorázov' akt emancipace &lov$ka, obvykle nevratn' 
nebo jen t$%ko zm$niteln'. V dob$ pozdní modernity je v'sti%n$j)ím p#ím$rem pro identitu pojem kotva, tedy 
za#ízení, které se vytahuje a zase spou)tí (Bauman 2010:92). V %ádném p#ípad$ pak ukotvení neznamená nevrat-
nou situaci, naopak vyjad#ují do&asnost a blízkou zm$nu. Problém je v tom, %e my, um$lci %ivota &asto nevíme, 
kde máme hledat p#ístavy, na jakém míst$ v p#ístavu ukotvit, jak'm zp(sobem kotvu zpustit a kdy ji op$t vytáh-
nout. Seznam p#ístav( je jist$ bohat' a lákav', cesty tam se v)ak stále m$ní a r(zn$ klikatí. Po&así na mo#i je nestále 
a bou#ek p#ib'vá. Neexistuje %ádn' fungující systém záchrany lodí, k dispozici jsou pouze jednotlivé záchranné 
vesty pro jednotlivé námo#níky. „Pomoz si, kdo m(%e)!“  
 Stav nejistoty je situací, která vyvolává poptávku po d(v$#e (Keller 2009:108-113). Pot#ebnost d(v$ry je 
v individualizované pozdn$ moderní dob$ diagnostikována v #ad$ ekonomick'ch, politick'ch, sociálních a psy-
chologick'ch úrovní %ivota.14 D(v$ra je samoz#ejm$ d(le%itá nejen k neosobním systém(m, jako jsou nap#íklad 
moderní technologie nebo expertní v$d$ní odborník( (Giddens 1990), ale i k druh'm lidem - a co je d(le%ité, 
je podstatnou sou&ástí sebed(v$ry. Pokud se v)ak nem(%eme spolehnout na chod v$cí okolo nás, pokud je 
prost#edí, v n$m% %ijeme nestálé a nep#edvídatelné, jak je potom mo%né d(v$#ovat sob$ samému? Nevyzpytateln' 
chaos není pro formování sebev$domého jedince dobr'm místem. Podle Luhmana (1979) stojí moderní &lov$k 

14 Zájem o téma d(v$ry se v sociologii objevuje koncem sedmdesát'ch let a vrcholí v pr(b$hu let devadesát'ch. Nár(st spole&enské 
nejistoty je spojován s p#echodem od pr(myslové spole&nosti ke spole&nosti postindustriální, a takté% prom$nou v'znamu a postavení národního 
státu  dob$ globalizace. Procesy deregulace, privatizace a individualizace zásadn$ zpochybnily dosavadní jistoty v podob$ sociálního ob&anství a 
v mentalit$ postindustriálního &lov$ka se objevují opodstatn$né pocity nejistoty. Otázkou nejistoty se zab'vají nap#íklad (Giddens 1990; Fuku-
yama 1996; Sztompka 1999 a dal)í).

p#ed problémem vypo#ádat se s tém$# nekone&nou komplexností sv$ta, kter' deprimuje svou nezm$rností, 
slo%itostí a nep#ehledností )irokého pole mo%ností jednání, rozhodování a o&ekávání ze strany druh'ch. 
Práv$ nejistotu pramenící z této komplexnosti m(%e podle Luhmana paralyzovat d(v$ra, která tuto nekone&nou 
komplexnost sv$ta doká%e ú&inn$ redukovat a stav nejistoty oslabovat.  V'znam d(v$ry p#i tom ve spole&nosti 
roste úm$rn$ tomu, jak se roz)i#uje atmosféra nejistoty, jako%to pr(vodního jevu pozdn$ moderní éry.15

 Zdroji zv')ení poptávky po d(v$#e nemusí b't pouze komplexnost nebo abstraktnost sociální reality, 
m(%eme je identifi kovat i v rovin$ daleko prakti&t$j)ího %ivota. V podmínkách konzumní spole&nosti, kde na-
bídka nejr(zn$j)ích slu%eb a zbo%í tém$# nezná hranic, je sociální aktér – spot#ebitel vystaven podobné situaci 
nep#ehlednosti a &asté dezorientaci, jako v Luhmanov$ komplexním sv$t$.  Signifi kantním jevem nasycenosti 
trhu zbo%ím a slu%bami je sou&asn' nár(st nejistoty konzument(. Spot#ebitel, pod vlivem masivního reklamního 
pr(myslu a díky relativn$ snadné dostupnosti informací o produktech, je schopen stále kvalifi kovan$ji porovná-
vat, cenu, kvalitu a #adu dal)ích parametr( zbo%í a slu%eb. Pou&en' a dostate&n$ informovan' konzument srovnává 
v nabídce produkt(, vyhledává aktuální informace, odkazuje se na osobní reference a rozhoduje se mezi dlouhou 
#adou „hromádek“ objekt( spot#eby. Konzument se ocitá v Luhmanov$ nekone&n$ komplexním sv$t$ nasyce-
nosti trhu generujícím nemal' potenciál nejistoty: „Zvolil jsem skute&n$ správn$?“ „Uspokojí tento v'robek 
má o&ekávání i zítra, pozít#í…?“ „Není p#íli) nákladn' ve srovnání s tím, co bude v nabídce p#í)tího katalogu?“ 
„Obstojí v konkurenci ostatních?“ „Mám v(bec dostatek informací o produktu?“ Zatímco nabídka v'b$ru 
produkt( se roz)i#uje a informace jsou dostupn$j)í a podrobn$j)í, klí& k jistot$ „správného“ rozhodování hledáme 
stále obtí%n$ji. Ten, kdo by o zdroje d(v$ry v(bec neusiloval, ztratil bych se v chaotice nabídky a nebyl by schopen 
se rozhodnout. Pouze ten, kdo d(v$#uje, chová se tak, jako by existoval jen omezen' po&et mo%ností. 
 Funkcí d(v$ry je sni%ování nejistoty spot#ebitele, jeho% poptávka po d(v$#e stoupá p#ímo úm$rn$ s ros-
toucí nejistotou, kterou pro%ívá v procesu rozhodování toho, co bude p#edm$tem spot#eby. V p#ípad$ rostoucí 
poptávky konzument( po d(v$#e, roste v'znam zna&ek a prodejc(. Marketé#i a cel' reklamní pr(mysl stojí p#ed 
nesnadn'm úkolem – p#esv$d&ovat v nelehkém konkuren&ním boji konzumenty, aby svou d(v$ru adresovali práv$ 
jejich zna&ce, v'robku nebo slu%b$. Odm$nou konzument( je pak nejen uspokojení spot#ební touhy konkrétním 
produktem, ale i sejmutí nesnesitelné tíhy nerozhodnosti a pochybností (i kdy% t#eba jen do&asn$) p#evládající 
v procesu rozhodování v nekone&né nabídce zbo%í a slu%eb soupe#ících v'robc( a prodejc(.16

 Jak jsme nazna&ili, chaotika nabídky, v ní% se konzument ocitá, je redukována adresovanou d(v$rou 
v konkrétní zna&ky a produkty. P#ipome,me také, %e d(v$ra je obecn$ v podmínkách rostoucí nejistoty stále 
v'znamn$j)í podmínkou sebed(v$ry. Zdroje sebed(v$ry zpravidla hledáme mimo sebe, v prost#edí, kde existují 
konkrétní místa, k nim% m(%eme adresovat svá rozhodnutí, kde m(%eme uskute&,ovat své zám$ry, ani% by se ztra-
tily v nep#ehledné chaotice nep#edvídatelnosti. Sebed(v$ra, konstituovaná v okolním sv$t$, je p#i tom základním 
materiálem vnit#ní v'stavby identity. Bez sebed(v$ry lze jen t$%ko budovat integrované „Já“. M(%eme se potom 
ptát: jsme-li p#i formování vlastní identity v kontextu radikálního nástupu individualizované spole&nosti stále více 
osamoceni a odkázáni sami na sebe, nesehrává d(v$ra stále v'znamn$j)í roli v existenciálních otázkách lidského 
%ivota a vlastní identity? !ijeme-li v podmínkách hyperkonzumní spole&nosti, nezv'znam,uje se tím postavení 
zna&ek a prodejc( jako zdroj( d(v$ry, respektive sebed(v$ry? Není marketingov' pr(mysl nezam')len'm 
)i#itelem nejistoty, aby následn$ zcela zam')len$ distribuoval %ádan' protilék v podob$ reklamou naordinované 
d(v$ry? Do jaké míry se podílí integrovaná marketingová komunikace na „trhu s d(v$rou“? 

15 K otázce d(v$ry v podmínkách hyperkonzumní spole&nosti zajímav$ pojednává Lipovetski (2007:349-353).
16 V sou&asnosti se trh sna%í stále &ast$ji vycházet vst#íc individuálním p#áním zákazník(, v této souvislosti se hovo#í o hypersegment-
aci trhu (Lipovetski 2007). Nap#íklad v roce 2002 zahájila v Drá%.anech n$mecká automobilka Volkswagen v'robu luxusních limuzín Phaeton. 
Tato v'roba je ov)em netypicky realizována v prosklené montá%ní hale s podzemní zku)ební dráhou. Zákazník se zde m(%e nejen vybrat, z &eho 
bude jeho automobil sestaven, jak'ch interiérov'ch materiál( bude pou%ito, navíc má mo%nost cel' proces v'roby automobilu „)itého na míru“ 
sledovat od samotného po&átku a% po p#evzetí klí&k(.  Není práv$ takov' p#ístup v'robce snahou o získání d(v$ry zákazníka? Jakému jinému 
v'robku by m$l konzument v$#it více ne% tomu, jeho% proces v'roby osobn$ dohlí%el a navíc i sám ovlivnil?  
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Sebetvorba a pot#eba uznání 
– problém (z)neuznan'ch identit
 Sebetvorba je závislá na aktech d(v$ry, kterou hledáme stále intenzivn$ji v d(sledku nejistoty pronika-
jící stále bezohledn$ji do individuálních osud( lidí. Aby ov)em byl proces sebetvorby smyslupln', musí b't 
jednozna&n' jeho v'sledek, kter' nezále%í v'hradn$ jen na atmosfé#e d(v$ry jako nezbytné podmínky tvorby 
identity. Sebetvorba vyvolává touhu nikoli jen po d(v$#e, ale i spole&enském uznání.  Emancipace identity nutn$ 
vy%aduje uznání, a to uznání spole&enské, uznání, které mohou nabídnout konkrétní autority nebo vybrané komu-
nity. Jedin$ takové uznání m(%e b't schopno ukon&it namáhavé úsilí sebetvorby (Bauman 2010:93). T#eba dodat, 
%e pouhé sebeuznání v'sledku sebetvorby pak nemusí sta&it, m(%e se jevit jako fragment vlastní p#edstavivosti 
a sebeklamu. Zatímco alternativou d(v$ry je stav nejistoty, alternativou spole&enského uznání je odep#ení 
d(stojnosti, poní%ení. +lov$k se cítí poní%en tehdy, pokud sociální okolí odmítá, zpochyb,uje &i jinak po)lapává 
to, &ím si &lov$k myslí %e je nebo by cht$l b't. Takov' &lov$k m(%e cítit k#ivdu, nespravedlnost, omezení nebo 
odstr&ení. Problém ov)em nastává tehdy, jsou-li v podmínkách individualizované konzumní spole&nosti vysv$tlení 
k#ivd a nepravostí trvale p#esouvána od jev(, souvisejících s kolektivitami, sm$rem k osamocen'm jednotlivc(m. 
Podobná utrpení, která mohou jedinci v d(sledku jejich „neuznané“ identity pro%ívat, se nep#ipisují nespravedl-
nosti nebo selhání spole&nosti, ale je chápáno jako v'hradn$ osobní neúsp$ch, individuální problém a vlastní 
proh#e)ek. Takovému utrpení je rozum$no jako útoku na osobní d(stojnost a sebeúctu, kter' si %ádá osobní 
reakci &i osobní pomstu (Bauman 2010:100). A to v)e, jak jinak, ne% v duchu zmi,ované ideologie privatizace. 
Souvislost této ideologie a otázkou identity je úzká. O identitu by m$l usilovat ka%d' samostatn$, ka%d' sám hledat 
zdroje k její v'stavb$, stejn$ tak jako hledat zdroje jejího uznání. Pokud se toto z n$jakého d(vodu neda#í, nelze 
to chápat jinak, ne% jako individuální selhání, osobní problém, s ním% se musí jednotliv$ vypo#ádat ka%d' sám za 
sebe. !ivoty lidí zasa%ené ideologií privatizace rozd$lují spole&nost na „úsp$)né“ – ti mají p#íle%itost a mo%nosti 
dosahovat standard(, které jsou zapot#ebí k tomu, aby se identita jako um$lecké dílo mohlo tvo#it, v&etn$ jeho 
fi nálního „posv$cení“ v podob$ spole&enského uznání – a „neúsp$)né“ – ti, kte#í jsou odsouzeni k poní%ení, 
ti, jim% je odep#ena d(stojnost, jeliko% nemají údajn$ takové schopnosti a neprojevují dostatek snahy, aby dosa-
hovaly standard( jako ti úsp$)n$j)í. Zatímco úsp$)né lze pova%ovat za jedince de facto, neúsp$)ní disponují 
statusem jedinc( de iure (Bauman 2010:101). 
 Práv$ skupina neúsp$)n'ch je v dob$ hyperkonzumní spole&nosti nejsiln$ji posti%ena nejistotou 
a p#edstavuje ob$ti nov'ch forem chudoby. Zatímco jedni si u%ívají atmosféry blahobytu konzumní spole&nosti, 
jiní v této atmosfé#e za%ívají úpadek %ivotní úrovn$, omezují se v t$ch nejnutn$j)ích %ivotních pot#ebách, poni%uje 
je, %e jsou odkázání nez#ídka na sociální dávky (Lipovetski 2007:209-210). Finan&ní nejistota je pro tyto 
jedince a skupiny deprimující, situaci &asto vnímají jako krizi identity. Do neut$)ené situace „neúsp$)n'ch“ 
se z#eteln$ promítá ideologie privatizace. V postindustriální dob$ nejsou tito „neúsp$)ní“ identifi kovatelní jako 
z#etelná a ohrani&ená spole&enská vrstva nebo homogenní skupina spole&ného osudu. Tvo#í spí)e nesourodou 
a mnohorozm$rnou konstelaci nezam$stnan'ch, svobodn'ch matek nebo nekvalifi kované mláde%e. V takové 
podob$ m(%e jen t$%ko existovat n$jaké v$domí spole&ného úd$lu (t#ídní v$domí) nebo fungovat skupinová 
solidarita a pocit vzájemnosti. Vzdálená je i p#edstava tradi&ní podoby chudoby, odehrávající se v subkultu#e 
ghett. V sou&asnosti m(%eme identifi kovat spí)e jen individuální osudy a jednotlivé %ivotní dráhy. Sociáln$ 
diskvalifi kovaní ov)em sdílí individualistické a konzumní hodnoty „úsp$)n'ch“ ze st#edních vrstev. Zvlá)t$ mladá 
generace vnímá hodnotu spot#eby citliv$, je d(le%it'm aspektem sociální diferenciace, zdrojem presti%e a uznání. 
Je-li nedostate&ná integrace prost#ednictvím )koly, zam$stnání, rodiny a vy&erpá-li se identita spole&enské 
vrstvy, stvrzuje mláde% svou identitu pomocí vzhledu a konzumních symbol( (Lipovetski 2007:211). Práv$ 
spot#eba p#edstavuje v'znamn' zdroj sebetvorby a sou&asn$ i prost#edek uznání identity. Sel%ou-li jiné zp(soby 
spole&enského uznání – jako nap#íklad práce a profesní uplatn$ní - m(%e konzumní %ivotní styl dob#e tuto 
pot#ebu nahradit v)em t$m, kte#í cht$jí uniknout pohrdání ze strany okolí a vyhnout se negativnímu sebeobrazu. 
V'znam konzumních hodnot pro identitu sociáln$ vylou&en'ch tím pochopiteln$ roste. Úsp$)ní i neúsp$)ní, 
etablovaní i deklasovaní – v)ichni spole&n$ si osvojují normy a hodnoty konzumního stylu %ivota, jsou socializováni 

tvorbou stejn'ch autor( reklam a p#esv$d&ováni k podobn'm cíl(m spot#eby. Sociáln$ deklasovan'm ov)em jejich 
existen&ní nejistota na rozdíl od ostatních neumo%,uje podílet se na konzumních aktivitách a komer&ní zábav$. 
Skute&nost, %e nemají prost#edky sdílet spole&ností sakralizované hodnoty konzumu, vede k pocit(m frustrace, 
poní%ení a v$domí spole&enské diskvalifi kace. Podle Lipovetského tato skute&nost podporuje zvlá)t$ u dekla-
sovan'ch mlad'ch lidí, %ijících na problematick'ch perifériích velkom$st, sklony k násilnostem, kráde%ím a dal)ím 
sociáln$-patologick'm projev(m chování. Odvracejí se od práce, která jim jako nekvalifi kovan'm pracovním 
silám nenabízí perspektivu ani dostate&né fi nan&ní ohodnocení zaji)-ující sdílet konzumní hodnoty spole&nosti. 
Práv$ nelegální &inností dosahují nez#ídka prost#edk(, pomocí kter'ch napl,ují spole&ensky uznávané konzumní 
normy a hodnoty17. Je paradoxní, %e i nemajetní, nezam$stnaní a jinak sociáln$ deprivovaní p#edstavují jist' typ 
(hyper)konzumenta. Hledají kompenzaci neúsp$)né %ivotní dráhy ve spot#eb$ a v po#izování slu%eb, a to i nez#ídka 
na úkor základních %ivotních pot#eb18. P#ed televizními obrazovkami utíkají do virtuálního sv$ta nekone&n'ch 
seriál(, vzdalují se tvrdé realit$ neut$)ené %ivotní situace. Neute&ou v)ak televizním reklamám, kter'm se vysta-
vují pravideln'm sledováním televize relativn$ &asto19. Na jedné stran$ si sociáln$ deklasovaní p#ipadají chudí 
proto, %e ve srovnání s etablovan'mi konzumují v'razn$ mén$ zbo%í a zábavy, na stran$ druhé pocity chudoby 
pramení z toho, %e konzumují v'razn$ více reklamních slogan( a hesel komer&ního )t$stí. 
 Násilí, delikvence a sociáln$ patologické jevy zejména mlad'ch nekvalifi kovan'ch lidí ze sociáln$ sla-
b'ch vrstev m(%eme chápat jako vyhla)ování vlastní nezávislé identity, kompenzující spole&enskou neúsp$)nost, 
zneuznání a odstr&ení. Tito jedinci se sna%í vymezit sami sebe, tou%í po respektu a uznání ostatních. Násilí tedy 
není pouh'm instrumentem k získávání majetku, sou&asn$ funguje jako faktor dosahování statusu „b't n$k'm“ 
a také transformuje sociální neúsp$ch ve v$domí vlastní hodnoty. Nemo%nost podílet se na dominantním zp(sobu 
%ivota ukotveného v normách a hodnotách konzumismus, jakoby sou&asn$ znemo%,ovalo získat spole&ností 
uznanou licenci toto%nosti.   
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