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DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ  

V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA

CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION 

Ivo Opršal1 

Autor působí jako akademický pracovník na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích, kde přednáší fyziku a zajímá se o projevy anomálií a jejich prekursory v 

měřených datech. V akademické i průmyslové sféře pracoval na tvorbě zemětřesných scénářů 

pro velká města, numerickém modelování šíření seismických vln řadou matematických 

metod. Zkoumal umělou i přirozenou seismickou aktivitu v okolí těžby ropy a zemního plynu 

a účinky silných zemětřesných pohybů na konstrukce. Od roku 2017 pracuje jako 

certifikovaný EEG biofeedback terapeut v I. EEG - biofeedback centru MUDr. L. Válka v 

Českých Budějovicích.  

Author is working as academic research staff at College of Technology and Business in Czech 

Budejovice as researcher and physics lecturer. His present professional interest is in 

precursors of anomalies in BIG DATA sets. He has been working in academic sphere and 

industry on earthquake scenarios for large cities, numerical modeling of seismic waves 

propagation by various methods. He investigated natural and artificial seismicity of oil and 

gas reservoirs, and the effects of earthquake strong ground motions on structures. Since 2017 

he has been working as certified therapist at Dr. L. Valek’s 1st EEG Biofeedback Centre, 

Ceske Budejovice.  

Abstract 

The influence of culture on the education of young Japanese is shown on short description of 

educational system, society and short case interpretations of Japanese children. It is indicated, 

that their identity and self are influenced mostly by the society component. May of the 

system, educational, personality and societal features are not apparent without a lead. The 

features are usually hidden behind tatemae, literally facade. Japanese culture with many old 

and traditional components combined with household, education, leisure time, and very 

situational Japanese character are factors forming a very unique personality and (mostly) 

social identity. Added to that, the social identity is influenced by shared experience and 

traditional self-percept exclusiveness of Japanese nation. It is presented on a few selected 

narratives/dialogues supported by involved observations. Surely, this issue is only a narrow 

view of a very complex system of relationships in Japanese “conventional” society. The 

1 Adresa pracoviště: RNDr. Ivo Opršal, Ph.D., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 

Okružní 517/10, 370 01, České Budějovice 

E-mail: oprsal@mail.vstecb.cz 
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importance of such relationships, often feudal, is way above individualism and written formal 

rules, mixed up with elements of last 150 years of rapid country development. 

Key words: Self-awareness, Social Identity, Confucian Education, Cartesian Logic, 

Conventional Society, Japanese Educational System 

 

Abstrakt 

Na krátkých kazuistikách japonských dětí a na popisu reálií vzdělávacího a společenského 

systému je ukázán vliv kultury na výchovu mladých Japonců. Rovněž je naznačeno utváření 

sebepojetí a identity, dané především skupinovou složkou. Mnohé prezentované systémové, 

výchovné, osobnostní i společenské jevy nejsou obvykle patrné a bez navedení postřehnutelné 

a jsou záměrně skrývané za hradbu zvanou tatemae. Kultura, s mnoha velmi starými a 

tradičními prvky, domácnost a školní výchova, a dále trávení volného času kombinované se 

situačně velmi závislým prožíváním jsou faktory, jejichž výslednicí je pro Evropana 

neobvykle se vyvíjející osobnost i (převážně skupinová) identita. Spoluprožívání v kolektivu 

společně s pečlivě tradovaným povědomím o výlučnosti Japonského národa a jazyka formují 

právě skupinovou identitu velmi neobvyklým způsobem. To je ukázáno na několika 

vybraných narativních i zjišťovacích rozhovorech a poznatcích získaných zúčastněným 

pozorováním. Text je samozřejmě jen úzkým pohledem na košaté předivo vztahů japonské 

„dohodové společnosti“, kde vztahy jsou nad individualismem a psanými formálními 

pravidly, s mnoha feudálními prvky naroubovanými na posledních 150 let technického 

rozvoje této krásné a pro nás stále neznámé země. 

Klíčová slova: Sebeuvědomění, Skupinová identita, Konfuciánská výchova, Karteziánská 

logika, Dohodová společnost, Japonský vzdělávací systém 

 

Úvod 

会うは別れの始め 

Au wa wakare no hadžime 

Setkání je počátkem rozloučení 

- Japonské přísloví 

 

Téma výchovy a vývoje dětí v Japonsku mne zajímá dlouhodobě, protože jsem strávil v 

Japonsku od r. 1998 po částech několik let, od několikaměsíčních až po dvouletý pobyt. Měl 

jsem možnost, přednášet na univerzitě, vychovávat svého syna mezi místními dětmi, i 

navštěvovat školy s popularizačním programem o České Republice a kultuře. Informace 

z několika blíže představených rozhovorů doplňuji ze svých bohatých poznámek 

shromažďovaných při svých pobytech. Některé popisované jevy jsou typické pro střední třídu, 

některé jsou celospolečenské a čtenář nahlédne, že jde jen o část mnoha fazet současné 

Japonské společnosti viděné a interpretované zvenčí očima Evropana, který v Japonsku 

nepobýval „natrvalo“. Práce je zčásti kulturně antropologickým náhledem, je nevyhnutelně 

subjektivního charakteru a pouze jedním možným pohledem na celou věc, a to i přes pořízené 

rozhovory, mé vlastní pozorování a podrobnou revizi textu. Je to dáno jazykově-kulturní 

bariérou, výběrem tématu, a v neposlední řadě faktem, že zapsané pozorování i pozorování 
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samotné jsou již interpretací. Zároveň jsem toho názoru, že „evropský“ pohled je pro našince 

bližší a odkrývá věci pro něj zajímavé. 

Velkých rozdílů oproti české kotlině, výchovných, osobnostních i společenských, si při 

bližším pohledu do tříd, rodin i kolektivů nelze nevšimnout. Mnohé jsou však subtilnější a bez 

nápovědy nebo navedení je cizinec nemusí vůbec postřehnout, a to ani po létech v Japonsku 

strávených, jak jsem mnohdy seznal u známých a přátel. Některé z popisovaných jevů jsou 

dnes občas k vidění i v Čechách, což může být způsobeno nedávnou změnou prostředí a 

vybavení v našich krajích, anebo také jejich univerzálností. Oslovil mne duch společné práce i 

trávení volného času kombinovaný se situačně velmi závislým prožíváním. Jednoduše řečeno, 

zná-li člověk Japonce například z práce, měl by být připraven, že v restauraci, kam se po práci 

chodí, to bude úplně jiný člověk, ještě jiný bude ve veřejných lázních a zase zcela jiný při 

oslavách svátků nebo u sebe doma. Pocity ze spoluprožívání jsou zkušeností pro mne zatím 

nikde jinde neopakovanou, Japonci dovedou být velmi vážní, odtažití a jindy zase 

hédonističtí. Vše v závislosti na kontextu vztahu i situaci, to vše třeba během jediného dne. 

Japonci obecně mají (sice nepodložené, ale o to pevnější) povědomí o výlučnosti svého 

národa, kultury, jazyka i vědy. Tento pohled nihondžinron2 (日本人論; Wikipedie 

[Nihonjinron], 2017) je sice dodnes respektován, ale v poválečném období se nachází již 

mimo školský systém, ze kterého byl odsunut souběžně s americkou správou vynuceným 

odbožštěním národa a císaře.  

Cílem práce je poukázat na některá specifika japonské výchovy a kultury a přiblížit je 

prostřednictvím ukázek z rozhovorů s japonskými dětmi. 

 

Proměny sebepojetí v čase 

Poválečný vývoj měl na sebepojetí Japonců velký vliv. Jak uvádí Woronoff (1992, str. 53) na 

příkladu rekrutování zaměstnanců, byli personalisté svým přístupem po 2. sv. válce především 

seržanti, v pozdějších generacích narozených v mírových letech zaujímali roli starších bratrů, 

v 70. letech se jejich vztah mění na otcovský, aby z nich ke konci 80. let byli babysiteři. Od 

těch posledních uchazeč čekal nejen zajištění práce se všemi benefity, naplánování volného 

času, ale i nabídnutí možností k nalezení životního partnera. Tvárný zaměstnanec je pro 

každou firmu vzácným aktivem, personální manažeři však musí počítat s tím, že dnes 

dostávají do ruky uchazeče ne pružné, ale z vosku (Woronoff, 1992). 

Infantilizace, takto patrná převážně u mladých mužů, je u mnohých dnešních žen 

reprezentována nedospělostí a netečností k možnosti založit rodinu až do věku, kdy už je to 

společensky nutné. Typicky ve 35 letech končí žena s aktivitami na úrovni adolescentů, a přes 

domluvenou schůzku se naráz vrhá do dospělého života s tím, že se vdá a má děti, často 

vnímané jako povinnost ke společnosti a vlastním rodičům. Tradičnější, ale dnes již ustupující 

variantou domluveného setkání je domluvené manželství (miai-kekkon), které je trvale na 

ústupu od poválečných let s podílem 5,2% v letech 2005-2010 (více v Kumagai, 2015, s. 49-

                                                           
2 Česká transkripce výslovnosti je uvedena latinkou a podtrženě, jako např. šógakkó, cunami. Pokud je to 

z tradičních důvodů běžnější, uvádím pouze podtrženě jednu z několika možných transkripcí anglických 

shogakko (=shougakkou) 小学校, tsunami (=tunami) 津波. Japonský zápis zpravidla uvádím z důvodu 

nejednoznačnosti výběru ve velkém počtu homomorfismů (ve fonetickém smyslu) obvyklém u japonských 

(Yoshida, 2006) a sinojaponských slov (Tateishi, 1990). 
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64)3. Dětem se poté věnuje zcela, s péčí hraničící až s fanatismem. Tato nevyzrálost vede 

například k velice běžnému jevu, kdy na třídních schůzkách sankanbi4 se zhruba polovina 

matek rozpláče nad tím, jak jsou jejich děti hodné, nebo že neubližují, nebo že prostě jen jsou. 

A to každý měsíc, po dobu několika let předškolní a základní školní docházky. 

Mimoškolní čas tráví děti převážně v kroužcích a na doučování. Volný čas se dá odhadnout 

na jednotlivé hodiny týdně; děti jej tráví hrou na počítači, sledováním TV a učením se. 

S matkou, pokud nepracuje, se školní děti vidí ráno, a pak po škole a večer; s otcem se často 

vidí jen v neděli, kdy otec odchází na víkendové aktivity firmy (golf, společné tůry, atd.).  

 

Identita a sebepojetí u Japonců 

Jedna z tzv. "silných" koncepcí definuje Skupinovou identitu jako stejnost osoby v čase a 

stejnost osob tvořících sociální společenství, kategorii, (Výrost & Slaměník, 2008, str. 124). 

V tomto ohledu je skupinová identita založena na silné skupinové příslušnosti, homogenitě, 

ostré hranici mezi "my" a "ti druzí" (R. Brubaker, F. Cooper, 2000). 

Dle Výrosta a Slaměníka (2008, s. 111) je taková definice zastaralá, protože zahrnuje 

předpoklady, které jsou dnes považované za velmi problematické. Jak ovšem sami uvádějí o 

několik stran později „Idea na sebe orientované identity (údajně univerzální pro všechny lidi), 

která převládá v západní psychologii, vylučuje odlišné kulturní systémy zejména východní 

nebo asijské“. Domnívám se, že právě pro skupinové sebepojetí Japonců je taková definice 

relevantní a pokouším se to ukázat na vztazích mezi rodiči a dětmi, a na konkrétních 

příkladech kulturních zvláštností.  

 

Některá specifika japonské kultury 

Osobnost, osoba a její sebeuvědomění je v Japonsku, stejně jako téměř všude jinde, 

formována jak rodinou a vztahy mimo ni, tak také školským systémem. Ten má vliv velký 

zvláště proto, že děti tráví aktivitami ve škole většinu dne (vyučování a kroužky - viz níže) i 

část soboty a volných dnů (sobotní vyučování bylo oficiálně zrušeno v r. 1992, ale je stále 

běžné), a tento poměr roste s každým dalším navštěvovaným stupněm vzdělávání. Letní 

prázdniny jsou poměrně krátké a navíc jsou uprostřed školního roku (ten začíná v dubnu – 

např. 10. 4. v roce 2017) a pokud tráví rodina čas společně, je to o svátcích Obon (ekvivalent 

našich dušiček), většinou 13. - 15. července – data se mohou lišit dle oblasti a roku. Od 20. 

                                                           
3 Dlužno dodat že v této statistice povětšinou nejsou svazky vzešlé z bohaté internetové nabídky seznamovacích 

portálů s modernější variantou kekkon katsudó ( 結婚活動) = marriage hunting. Miai-kekkon druhdy 

zprostředkovávané dohazovačkami, dohazovači, nebo dohazovacími firmami zvanými souhrnně nakódo (仲人), 

jsou dnes nahrazeny nakódo weby (např. http://kyoto-nakodo.com). I čtenář neznalý jazyka pomocí překladače 

snadno nahlédne, že se na nich nepíše o lásce či vztazích, ale víceméně jen o penězích. Zadání zaregistrované 

osoby při hledání budoucího manžela či manželky podle žádoucích kritérií na vzdělání pak může prakticky 

vypadat jako „akademička hledá akademika“, s řadou dalších požadavků jako je příjem, majetek, kariéra. 

Nabídnutý kandidát pak splňuje prakticky vše, co se žádá a realizaci manželství již nestojí nic v cestě.  

 
4 Třídní schůzky, sankanbi（参観日) nebo také jugyousankan (授業参観) jsou, jednou měsíčně, jakýmsi dnem 

otevřených dveří s hospitační hodinou, kdy rodiče sledují, jak pan učitel učí. Po jejím skončení jdou děti domů, 

načež si rodiče a vyučující sednou na židle v kruhu. Učitel poté vede několik minut řeč, ne nepodobnou ranním 

projevům pro žáky před školou (viz. “Vzdělávací systém“), a pak vyzve rodiče, aby se představili a řekli pár vět 

na dané téma. Tím se rodiče poznávají a navazují tak mezi sebou svazky důležité pro začlenění jejich dětí do 

skupiny (viz „Konfuciánská výchova“). 
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července do začátku září jsou letní prázdniny typicky zaplněné školními i mimoškolními 

organizovanými aktivitami. 

 

Matriarchát jako tradice 

Tradiční prostředí matriarchátu v Japonsku se až do 5.-4. st. p.n.l. (období Yamato) projevuje 

jak v domácnostech, tak také silně převažujícím zastoupením žen v řadách šamanů, kněží, 

božstev, vůdkyň klanů a konečně taky jako ženy-císařovny (Stearns, 2000; 2004, kap. 13). Jde 

o období, kdy panuje šintó a animismus v plné síle. Následuje narůstající vliv budhismu 

přicházejícího z Číny spolu s dalšími atributy čínské kultury. To vedlo k postupnému posunu 

směrem k patriarchátu (Reischauer & Craig, 2000, str. 10-28), který trvá fakticky dodnes, ale 

je, a vždy byl, v mnoha oblastech pouze formální. Odtud můžeme chápat také snadnost, 

s jakou se rodina (rozuměj manželka, často po dohodě se svou matkou) rozvede s otcem, který 

ztratil práci, zvláště v důsledku zranění, dlouhodobé hospitalizace a podobně; dnes jde o 

rozvod typu rikon todoke. Na druhé straně je třeba zmínit „rozvod dopisem“ možný pouze ze 

strany manžela – v období Edo bez zdůvodnění, a do r. 1945 s uvedením alespoň jednoho 

z několika důvodů, které se nezkoumaly. 

 

Matka dračice 

Umístění dítěte do určitých jeslí znamená (s malým promícháním) faktickou následnou 

realizaci řetězce mateřská škola (MŠ) - základní škola (ZŠ) - středních škola (SŠ) - univerzita, 

kde je nejčastější varianta Bc studium a nástup do zaměstnání ihned po získání titulu. Tomu 

se přizpůsobují jak školy státní, tak soukromé. Nově vznikající škola si v daném místě buduje 

základnu z adeptů jeslí a postupně se rozšiřuje o další stupně s tím, jak děti rostou, typicky po 

SŠ, včetně. Dítě je matčina vizitka, na kterou je kladen pro nás neobvykle silný důraz a to od 

narození až, trochu nadneseně podáno, po penzi dítěte. Prosazování této společenské normy 

vytváří tlak už na předškoláky, z nichž mnozí umí (a „musí“ umět) číst a psát dávno před 

nástupem na základní školu. Z matky se stává mamagon (= mama dragon), dračice v rouše 

mateřském, který dohání každoročně řadu dětí a studentů k sebevraždě jen proto, že u 

zkoušek neuspěli a tím si (v Japonsku doslovně) pokazili život. „Kdo určuje dítěti přísný 

režim, kdo mu zakazuje jít si ven hrát, kdo ho posílá od útlého věku k těžkým zkouškám na 

prestižní školy? Matka dračice, a za to se jí dítě ve svých fantazijních úletech mstí.“ (Líman, 

2006). Jako reakce na tuto poptávku je nabízena řada forem soukromého doučování, z nichž 

příznačné je takzvané džuku (juku), které probíhá ve speciálních komerčních školách. Děti 

tráví na džuku obvykle několik hodin denně odmalička, po celou dobu studia včetně prázdnin. 

Džuku paradoxně mají žáci i studenti ze společenských i prostorových důvodů v oblibě více 

než učení doma (které tímto zcela neodpadá a přesouvá se na brzké ranní, či noční hodiny). 

Cena jednoho školního roku džuku jsou stovky tisíc jenů. Pro srovnání - průměrný měsíční 

příjem rodiny je 450 000 jenů, v rodinách s rodiči 20-30 let věku je to asi 300 000 a s rodiči 

30-40 let věku okolo 400 000 jenů. Džuku navštěvuje je asi 20% prvňáků ZŠ a téměř všichni 

žáci vyšších středních škol plánující jít na universitu (Wikipedie, 2017).  
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Systém vzdělání 

Institucionální péče o dítě s tím, jakou školu a jaký druh dané školy dítě navštěvuje, je dána 

kombinací finančních možností rodiny, snahou ženy o své uplatnění a sebeprezentací 

prostřednictvím výsledků svého dítěte, což zahrnuje jak druh školy, tak také výsledky v ní 

s přímou návazností v řetězci počínajícím v jeslích a končícím zaměstnáním (viz výše). Jesle 

a školky jsou v Japonsku systémy paralelní (jesle nespadají pod ministerstvo školství, ale 

zdraví - 厚生労働省), dá se tedy s návštěvou jeslí začít až v šesti letech. V podstatě je ale 

výchovně vzdělávací systém formálně podobný evropskému, liší se však náplní a kontinuitou 

mezi jednotlivými stupni, které jsou následující: 

 

 jesle (hoikuen, 保育園) 1 měsíc - 6 let 

 školka (Kindergarten, yochien, jóčien, 幼稚園) 3(4) - 6 let 

 základní škola (shougakkou, šókakkó, 小学校) 6-12let 

 nižší střední škola (chuugakkou, čůgakkó, 中学校) 12-15let 

 vyšší střední škola (koukou, kókó 高校) 15-18 let 

 universita (daigaku, 大学) 18let a více 

 

Pokud matka pracuje, může být dítě v hlídacích jeslích hoikuen již od jednoho měsíce po 

porodu. To jsem měl sám možnost poznat na univerzitě, kde takto časně umístily své dítě 

hned dvě kolegyně, vědecké pracovnice. Typicky jde také o zdravotní sestry, manažerky, 

lékařky. Zaleží také na tom, zda daný podnik zaměstnávající ženu, platí pojištění pokrývající 

mateřskou dovolenou. V poslední době „dostává“ více žen roční mateřskou dovolenou. Aby 

neztratily zaměstnání, jen málo jich však tuto možnost využívá. Někdy mají firmy či 

nemocnice svou školku/jesle. Obvykle ve státních jeslích typu hoikuen je dítě celý den, 

například od 8 hodin do 18:30h. Prodloužený pobyt do 19:30 stojí denně 300 jenů, pak je již 

penále 500 jenů (= cca 5$) s rostoucí cenou za každých dalších 5 minut (uvedené časy a 

penále se navzájem liší a zde jsou vzaty jako příklad z jedněch tokijských jeslí). Pravidla 

určuje město, kde se školka/jesle nachází a jsou určena především snahou nutit nepřímo firmy 

k tomu, aby v nich ženy nepracovaly do pozdních večerních hodin. V hoikuen soukromých je 

vše v tomto ohledu ještě přísnější a poplatek začíná na 1500 jenech za první půlhodinu. 

Od pozdějšího věku mohou děti matek v domácnosti navštěvovat státní školku jóčien v čase 

9ー11:30h pro tříleté a 9-14h pro 4 a 5 leté děti. Program začíná přesně v 9h a do školky se 

přichází mezi 8:40 a 9h. Oběd dělá matka a do školky jej nosí. Dopolední svačiny zde nejsou 

(děti mají obentó z domova), odpoledne jen pokud matka objedná dítěti na daný den 

prodloužený pobyt do 16h (což nelze učinit každý den, ale jen ve dny vyhrazené). Státní 

školky jóčien stojí měsíčně asi 19000 jenů/měsíc plus například asi 1500 jenů pomůcky, plus 

jiné výdaje, jako je výlet či sportovní den. Matky musí pomáhat školce po dobu jednoho roku 

například s přípravou bazaru (za výtěžek se může jet 1x ročně třeba na tradiční divadelní 

představení), pomáhat při sportovních dnech, či při výletech. Děti mají určený výchovný 

program navazující na jesle s důrazem na to, aby se děti uměly postarat o sebe i ostatní a být 

zdravé. 
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Soukromá školka stojí měsíčně asi 35 tisíc jenů plus jídlo (v jídelně) plus další výdaje. Důraz 

je kladen na placený výchovný program. Děti se tak učí většinou angličtinu, čtení a psaní 

znaků (jako přípravu na školu), mají gymnastiku (uváděnou jako tělocvik), učí se kotouly, 

stojky, skákat přes kozu, výmyk na hrazdě pod dozorem kvalifikovaného trenéra pro děti. 

Svačiny i obědy obstará školka.  

Pak následují typicky šógakkó (základní škola), čúgakkó (nižší střední škola), kókó (vyšší 

střední škola), daigaku(universita). Obsazení tříd, co do počtu žáků, zůstává téměř neměnné 

např. školka od 3-4 let má 5 tříd po 20 až 30 dětech, kde ve státních školách je dětí spíše více, 

než v soukromých.  

Zajímavostí je, že každá třída má koutek, kde se chová nejrůznější hmyz a drobná zvířena; 

školní hřiště i prostory jsou využívány k mimoškolním aktivitám až do večera, většinou i o 

sobotách dopoledne. Školu pro základní a střední stupeň děti uklízejí výhradně samy. 

Nepedagogičtí zaměstnanci provádějí pouze údržbu a přípravu jídla. 

 

Trávení volného času 

Děti se scházejí po škole či v sobotu v tzv. sákuru (circle), což je nenáročný zájmový kroužek 

pro zábavu, a v bukatsu, které jsou většinou sportovní a se znatelně přísnějšími (rozuměno 

„japonštějšími“) pravidly. Členové musí vykázat výsledky, vyhrávat. Např. je jasný rozdíl 

mezi sákuru rugby a bukatsu rugby. Jedním žákem navštěvované kroužky můžou být různé 

během dní v týdnu, jsou vedeny staršími spolužáky a dospělí do nich zasahují jen minimálně, 

o to více je zde možností se setkat se staršími. Stejný zájem o věc zde vede k překonání jinak 

pevné bariéry mezi ročníky, zvláště, je-li rozdíl věku více než jednoletý. Mimo kroužky a 

doučování (viz oddíl „Matka dračice“) děti navštěvují nejrůznější kurzy (šití, modelářství, 

kaligrafii,…), sportovní kluby a aktivity (balet, karate, plavání,…), opět typicky několikrát 

týdně před školou i po škole. Náplň mnoha z nich je určena spíše projekcí touhy rodičů a 

rodičovských skupin, než prvotním zájmem dětí. 

Velmi specifickou záležitostí jsou kroužky sákuru vysokoškolské. Je to proto, že ustavičný 

dril doučování a aktivit končí přijetím na vysokou školu a odchodem na ni. Kdo na VŠ již 

jednou je, jen stěží ji nedodělá, a to jak díky společenskému závazku, tak díky přístupu 

profesorů, kteří studenta vedou velice pečlivě a nedovolí mu jen tak školu nedokončit. 

Příchodem na VŠ je tedy dosaženo cíle a volného času je nezvykle mnoho. To podchytí 

náborová akce do vysokoškolských sákuru. Možnosti jsou nepřeberné, sám jsem řadu těchto 

„werbungů“ navštívil, a to především ty týkající se hraní na hudební nástroje a zpěvu. Zde se 

v mnohahodinovém sledu o jednom víkendu od rána do večera střídají, i opakovaně, např. pop 

zpěváci se svými skupinami - v případě hudebních kroužků. Hra i zpěv jsou naprosto precizní, 

celkový dojem uchvacující. Je s podivem, jak málo z tohoto je v pozdějším životě u Japonců, 

bývalých členů hudebních kroužků, k zahlédnutí. Na těchto akcích se nakonec dejme tomu 

zcela nemuzikální student rozhodne, že bude ode dneška hrát, kupříkladu, džezovou trumpetu 

a té se věnuje po několik let studia. Cvičívá řadu hodin denně a vyplní tak prázdný čas, na 

který není zvyklý ani připravený.  

Zde bych vřele doporučil zájemcům o life performances v japonském duchu víkendy v parku 

sousedícím se sídlem národní TV NHK v Tókijské Šibuji, případně sobotní a hlavně páteční 

večery v oblasti u mostu Jodojabaši v Ósace. Obojí je v průměru méně profesionální, než to, 
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co lze vidět na VŠ, ale vše probíhá najednou po celý večer v centru města. I tady se dá najít 

vysoká kvalita interpretace, ale především jde pokaždé o strhující společenský zážitek.  

 

Komunikace mezi matkou a dítětem po raný předškolní věk; onomatopoické 

vyjadřování 

Sociální kontakt dětí do cca 3-4 let má svá specifika, a to především v tom, že matky 

s dítětem komunikují verbálně jednostranně méně, než u nás, dokud nezačne dítě mluvit. To 

ale nastává později, protože děti, díky nedostatku komunikace s matkou, „hovoří“ se sobě 

rovnými onomatopoicky. Jejich řeč je velice květnatá, místně silně závislá (Tamori, 1988). Ze 

zkušenosti některých známých ze školek bez programu a mých vlastních pozorování 

z početných dětských hřišť, se může stát, že část výrazů onomatopické řeči se stane pro 

dospělý svět nedostupnou. Taková situace s sebou pak může vést k nižší verbální komunikaci 

mezi dospělými a jejich dětí v batolecím věku. Do začátku mladšího školního věku děti 

akcentovaně používají onomatopoie místo všech slovních druhů, ale také k popisu stavů a 

jevů. Nízká úroveň komunikace mezi matkou a dítětem však neznamená odříznutí úplné, a 

dospělí nejen používají a vštěpují univerzálně známý „slovník“, ale sami přebírají od svých 

dětí dennodenní novinky, z nichž některé mohou být obohacením trvalým. 

„Standardizovaná“, obecně známá, onomatopoie používají hojně dospělí, herci i komici 

v zábavných pořadech, či kupříkladu autoři anime a manga. Pro názornost uvádím (v české 

transkripci) některá velice běžná, obecně známá. Uvedené významy jsou spíše návodem 

k použití jako slovesa, podstatná jména, stavy atd., jak je uvedeno výše: 

don don don – běžet 

don don - tlouci na buben taiko; postupně 

koro koro – kutálet se, koulet, rozkulit 

koro koro rin – kutálet se s dopadem 

giri giri – tak tak; stěží; na poslední chvíli něco stihnout/nestihnout 

sa sa sa - běžet potichu  

čin čin – cinkat; (také penis, obvykle s honorifikem „o“, tedy „o čin čin“) 

koso koso - jít potichu; potajmu; plížit se tak, aby dotyčného někdo neviděl 

paku paku - jíst rychle 

paka paka - "klapity klap"; rychlý cval koní 

miši miši , midži midži – zvuk papírových stěn a vybavení domu při zemětřesných pohybech 

půdy, kdy ještě nepadají věci a nábytek  

kuča kuča – mlaskat; křoupat; (dělat) nepořádek 

muša muša - žvýkat 

muša kuša – zlobit se; být iritovaný 

gara gara – kloktat; drápat 

gokkun – polykat 

nuru nuru – být od mýdla; slizovitý, mazlavý, kluzký; klouzat; zakydat slizem 

gó gó gó – chrápat 

beta beta - ulepený (od potu, …), tahavě lepkavý (jako např. boby nattó) 

peko peko - kručet v žaludku; mít hlad  
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Konfuciánská výchova 

Do věku mezi 10 až 11 lety neexistují příliš jasná výchovná pravidla a výchova se děje 

především nápodobou, sociálně. To sice vede k napohled nižší kázni v určitých situacích, 

zvláště u malých dětí, ale následující krok má velice silný vliv na vývoj osobnosti i sebepojetí. 

To je spojen se stavem, kdy maminky zpočátku neopravují děti v chybách, které dělají, ale 

nechávají věcem volný průběh po meze Evropanovi někdy těžko pochopitelné. Ve zmíněných 

asi 10-11 letech se volnost změní na svět s jasnými pravidly, a v podstatě bez výjimek.  

To se přirozeně týká výchovy doma, ale ta je převážně determinována výchovou ve škole a to 

jak vazbami mezi žáky tak i vazbami mezi rodiči žáků. Je to proto, že vztahy mezi rodiči se 

promítají do vztahů mezi dětmi těchto rodičů ve škole následně: Pokud dojde k neshodě mezi 

rodiči dvou dětí, dojde během dnů k přenosu tohoto problému i mezi děti, zejména pak ve 

škole. Takový konflikt velice často vede k ostrakizaci, či úplnému ignorování (jedné ze stran 

konfliktu) kolektivem, což je v Japonsku jedna z nejpropracovanějších forem psychologické 

šikany. Ta má, vzhledem ke kolektivnímu způsobu trávení prakticky veškerého času v málo 

měněné volnočasové skupině po dobu řady let, často devastující účinky (více viz Kobayashi, 

1999 a reference tamtéž). Pěstování dobrých formálních vztahů s ostatními rodiči je tak 

ochranou vlastního dítěte. 

Ke zmíněné změně pravidel k nulové toleranci tedy dojde především (a nejdříve) ve škole, 

někdy i o rok dříve či později, než je uvedeno, ale během poměrně krátké doby. Tento 

specifický aspekt tradiční konfuciánské výchovy (Stowell, 2003) vede k velice rychlé a 

jednotné adaptaci na podmínky formou poslušnosti a podřízenosti, ale také celoživotně 

pěstované schopnosti adaptace interpersonální, vysoké kooperace a snahy o bezkonfliktnost, 

proklamovaně až o harmonii (Ikemoto, 1996, a reference tamtéž). V této vývojové etapě 

osobnosti a sebepojetí se prakticky realizuje to, co charakterizuje zemi vycházejícího slunce 

velmi silně a ústí ve staré Japonské přísloví „Vyčnívající hřebík (kůl) je třeba zatlouci“ (deru 

kugi (nebo kui) wa utareru, 出る釘 (nebo杭)は打たれる, Okada, 1955, s. 28). Ve srovnání 

s tradičním evropským myšlením, reprezentovaným v tomto případě kombinací kartesiánské 

logiky a „římskou“ argumentací, je tento bod opravdu stěžejní. Dospívající naformovaný 

Japonec je poddajný, poslušný, a ve srovnání s euroamerickým (klidně i pětiletým) 

diskutérem a odpůrcem rodičů, se projevuje velice umírněně až indiferentně. 

 

Život dospívajících v Japonsku 

Následující část je založena na kvalitativní sondě, která se soustředí na vliv kultury na 

sebepojetí dětí a dospívajících v Japonsku a zejména na vztahy rodičů s dětmi. Čerpá z mé 

osobní zkušenosti, dvaceti rozhovorů ilustrujících vybrané jevy, a z literatury. Rozhovory 

byly provedeny online s asistencí na japonské straně převážně s žáky jedné z tokijských škol 

v okolí Hikari-ga-oka, Tókjo (soustava MŠ, ZŠ, SŠ). Tyto rozhovory byly přeloženy, 

upraveny a zde prezentuji takové části několika z nich, které se vyskytly v malé obměně 

aspoň u dvou rozhovorů, a zároveň jsem je mohl potvrdit rozhovorem s tamějšími pedagogy 

nebo rodiči nebo svou zkušeností. Jelikož je systém vzdělávání i způsob života v mnoha 

aspektech velice rozdílný od našeho, uvádím také některé detaily dokreslující výklad a obraz 

rozhovory daný. 
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Rozhovory s dospívajícími  

Rozhovory, narativního i zjišťovacího charakteru, jsou doplněny poznatky, které jsem získal 

zúčastněným pozorováním. Pokouším se zde aspoň částečně ukázat, jak se mladí Japonci vidí 

v současném světě a jak jej interpretují. Vzhledem k silnému předpokládanému vlivu kultury 

je součástí výzkumu popis podstatných jevů, které, mají, dle mého, na zmíněné sebepojetí 

vliv. Podskupina výzkumného souboru rozhovorů je uvedena v Tabulce 1. 

 

Jméno Pohlaví Věk (roky) charakteristika 

Fumio M 14 patří k nejlepším ve třídě 

otec dlouhodobě ve velké firmě,  

matka v domácnosti 

Masanobu M 10 + starší bratr, + mladší sestra 

otec mění často zaměstnání, vidí se 

denně 

matka učí v ZŠ 

Otohiko M 8 matka cizinka, otec Japonec, 

velmi vstřícný v rozhovoru 

nižší spol. třída  

Naoko F 12 komunikativní, má hodně přátel, ráda 

se s nimi často potkává i jinde než ve 

škole či doma 

 

Tabulka 1: Seznam osob se kterými byly uskutečněny rozhovory a jsou uvedeny níže.  

Jména jsou na přání rodičů změněna. 

 

 Odpoutávání od otce 

Komunikace s otcem nebývá, díky otcově pracovnímu vytížení, příliš častá, důvěrná, a to s 

sebou přirozeně nese hledání náhradního otce v různých obdobích dospívání (Loucká et al., 

2014). Nabízí se otázka, co se děje během období vzdoru a odpoutávání od otce i matky a tzv. 

sociálního porodu (Loucká et al., 2014, s. 117-168), kdy fyzický otec v úplné japonské rodině 

jako figura či role často de facto chybí. Konkrétní příklady jsou uvedeny v následující 

kapitole, která prezentuje výsledky kvalitativní sondy. Odpověď dává následující rozhovor 

s FUMIEM (Rozhovor, Fumio, M, 14 let), který je, dle mého mínění, typický. Jelikož se 

třídní učitelé a žáci během studia cíleně promíchávají (viz níže), lze s nadsázkou říci, že 

nakonec mají dospívající chlapci tendenci nesnášet celou řadu svých učitelů namísto 

podobného vztahu, který by normálně vznikl mezi nimi a jejich otci. 

 

Rozhovor, Fumio-kun, M, 14 let 

- … a s tátou se vidím v sobotu a v neděli na baseballu. Vždy, když může, přijde se 

podívat, jak hrajeme. 

- Jindy ne? 

- Málokdy jej potkám doma během týdne, to se musí stát něco výjimečného, když 

vstávám na doučování, je už v práci. 
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- A v kolik vstáváš? 

- Okolo šesté už bývám po snídani, pak odcházím. 

- Večer se nevídáte? 

- Odpoledne mám kroužky a večer tanec, plavání, nebo klavír (poslední tři uvedené 

nejsou školní kroužky, ale další činnosti, pozn. aut.), podle dne v týdnu. Někdy 

ještě doučování. Bývám unavený, večer přijdu, rychle se najím a do 11 večer 

většinou spím.  

- Takže se vidíte jen o víkendu? Kamarádíte se? O čem si povídáte? 

- Povídáme si hlavně o baseballu, o bodování, šancích na postup. 

- A co jiné věci?  

- Když jsem byl menší, často jsem se ptal na nejrůznější věci, ale táta mi většinou 

neodpověděl. Nevím proč. 

-  O víkendu jste ale spolu, jak to vypadá teď? Máte nějaké neshody? Třeba když 

táta chce, ať uděláš něco, co děláš nerad. 

- [smích] … to se asi nestane. Při jídle tyhle věci neřešíme, a jinak se moc 

nebavíme. Nechce po mě věci, co dělám nerad. Na nepříjemnosti je tu škola. 

- Jak to? 

- Jestli mám s někým neshody, tak je to můj učitel. Od něj dostávám příkazy, které 

nesnáším. Nesnáším i jeho. 

- Myslíš, že se v tom lišíš od ostatních? 

- Ne, neznám nikoho, kdo by měl učitele rád. Do školy se mi nechce právě kvůli 

němu. Kvůli jeho dotazům, poznámkám, řečem, proslovům. 

(před vyučováním je nastoupena venku na hřišti celá škola – někdy jen jednou 

týdně - a ředitel i jednotliví učitelé mívají proslov/projev k žákům; témata jsou od 

ročních období po morální poučení, recitace, vlastní básně (s poučením) na 

nejrůznější témata apod. pozn. aut.) 

- Možná je to na jiné škole lepší….? 

- To určitě ne. Pokud vím od známých, je to stejné všude. 

- Míval jsi to tak i dříve? 

- Ne dříve mi to nevadilo, teď je to nesnesitelné. 

- Už při návštěvě učitele u Vás doma?  

- Od začátku. Vím, kam to povede. Neposlouchám ho, nějak to prostě vydržím. 

(Učitel je zároveň sociální pracovník. Před začátkem každého školního roku jde na 

plánovanou návštěvu rodiny každého žáka na 10 a více minut v době, kdy je doma 

aspoň jeden z rodičů. Zajímá se o to, jak rodina funguje a jak děti bydlí, jaká 

panuje atmosféra a jaké jsou vztahy, aby mohl lépe interpretovat žákovo chování a 

přizpůsobit mu svůj přístup. – pozn. aut.) 

 

Zde je namístě dodat, že mobilita pracovní síly tak žádoucí pro průmysl s sebou nese řadu 

negativních aspektů projevujících se později negativně na jednotlivcích. Pokud dostane živitel 

rodiny práci jinde, je mu to oznámeno firmou pouhé dva týdny předem, zpravidla na jaře před 

začátkem fiskálního (tedy přibližně i školního) roku. Výpověď ze strany zaměstnance 

většinou nepřichází v úvahu kvůli jeho reputaci. Přitom nemusí jít jen o stěhování uvnitř 
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země, ale může to být příkaz k přesunu na druhý konec světa i na několik let (typicky však na 

2 roky). Na to jsou zmíněné dva týdny předstihu docela málo a stává se často, že rodina (o 

čemž rozhoduje manželka) zůstává a stěhuje se jen otec-živitel. 

Pokud se rodina stěhuje za či s otcem, je třeba, aby děti dokonale zapadly do kolektivu třídy v 

novém místě pobytu. To může být ale velký problém, protože nově příchozí je v Japonsku 

velice pravděpodobným terčem šikany v nejrůznějších stadiích proto, že je odjinud a ční. 

Tomu se, podobně jako na amerických high schools, přizpůsobuje i systém: Každý rok jsou 

promícháni studenti jednotlivých tříd i jejich učitelé tak, aby případný nováček pokud možno 

dobře zapadl a aby se porušily již existující vazby vedoucí k šikaně, která je pro žáky 

japonských škol běžná, velice často s tragickými následky (Kobayashi, 1999). I přes 

promíchání žactva mezi třídami spolu tato velká skupina tráví velkou část života a mnohdy, 

pokud jdou na stejnou střední a vysokou školu, život celý, včetně zaměstnání. 

 

 Hraní a komunikace ve věkově úzkých skupinách 

Japonsko patří k největším světovým výrobcům hraček, téměř všechny jsou určeny pro 

domácí trh. To se týká obecně i zábavního průmyslu, který je oblastí s vysokou konkurencí 

stovek výrobních či produkčních firem cílících velmi úzce jak na věkové tak i na zájmové 

skupiny. Např. u nás transgeneračně populární Goro bílý pes (Ógon no inu = Zlatý pes), je 

v Japonsku neznámý a velmi málo prodávaný jako film i seriál. Jen filmů určených pro kina 

se v Japonsku točí několik set ročně (EIREN, 2017), společně se seriály, TV filmy a pořady 

jde o několik desítek tisíc titulů ročně. Úzké věkové zacílení s sebou nese fakt, že i věkově 3-

4 roky vzdálení sourozenci stejného pohlaví mají jen velmi málo společného. Pokud jde o 

hraní, četbu (převážně manga), filmy (anime), počítačové hry a produkty komerčně navázané 

na tato média, probíhá komunikace převážně s vrstevníky, jak ilustruje následující rozhovor: 

 

Rozhovor, Masanobu-kun, M, 10let 

- … hraju si, ale doma společně s bratrem jen s hračkami od táty, hlavně vláčky. Pak 

mám svoje hračky a figurky z díesu (=herní konsole NINTENDO, pozn. aut.), manga 

a anime. S těmi si hraju sám. Ty od staršího bratra mě nebaví, neznám je, byl bych 

(pro ostatní) divný, kdybych si s nimi hrál.  

- Jak to? V čem jsou neobvyklé? 

- Já je neznám, moji kamarádi (tj. převážně chlapci ze třídy) je neznají, neznají jejich 

příběhy, neví, kdo je kdo, co znamená. 

- Proč neznáš jejich příběhy? 

- Nebaví mě, neběží v televizi v pořadech, které sleduju, kamarádi si o nich nepovídají. 

 

To vede často k rozdělení dětí do poměrně úzkých skupin podle věku, zájmu, ale i podle toho, 

do jaké se chodí školy a v neposlední řadě podle toho, čím se rodiče živí nebo jakého jsou 

původu. Přirozeně vzniká také rozdělení rodičů podle školky, kam děti chodí. 

 

Rozhovor, Otohiko-kun, M, 8let 

- … často jsem chodil venku a hrál si sám, docela jsem se nudil. 

- Nemáš kamarády? 
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- Mám, ale jsem háfu (=half, tj. jeden z rodičů není rodilý Japonec, pozn. aut.), takže 

jsem byl sám. Nikdo mi neřekl, jak zvát kamarády. Když jsem chodil na hřiště jako 

malý kluk, tak jsme si hráli spolu, ale teď už ne. 

- A jak bys je měl zvát? 

- Ti, kteří spolu ve třídě mluví, se zvou navzájem. 

- A nemůžeš se přidat? 

- To nejde, nikdo větší si nehraje venku, lidi se zvou domů a hrají si doma, venku jen 

sportují.  

- Máš teď nějakého kamaráda? 

- Teď ano, nový soused Isao-kun, hrajeme si venku spolu sami. 

 

Japonské děti si ve školce hrají, s kým chtějí, a po školce se různě zvou na hrací návštěvy 

domů, obdobně, jako je tomu u školáků. Normální je, že rozhodují maminky, koho pozvou a 

koho ne. To je ale skryto za rituálním předstíráním, že se ptají dětí, koho by rády a vnější 

dojem je, že rozhodují děti. Běžně je vše již předem probráno doma a rozhovor s dítětem před 

ostatními matkami (na hřišti, ve školce) je jen formální. Jde vlastně jen o variantu 

komunikace mezi dospělými, kteří si takto vyjadřují své sympatie a, jak bylo již zmíněno, o 

ochranu vlastních dětí před možnými negativními projevy kolektivu, ze kterého by mohly být 

vyloučeny. Vše výše uvedené je do značné míry determinováno jevem možná obecným, ale 

pro svou vyhraněnost právě v japonské kultuře jevem jedinečným, a to relací uči a soto, honne 

a tatemae popsanou dále. 

 

 Uči a soto, honne a tatemae 

Vztahování Uči to soto (内と外, vnitřek a vnějšek, Hasegawa & Hirose, 2005), ovlivňuje, 

také dle mého pozorování, identitu a sebepojetí Japonců nejsilněji, a má vliv i na všechny 

výše uvedené jevy. Charakterizuje myšlení a chování rozdělené na dvě množiny – soukromou 

(vnitřní) a veřejnou (vnější), které jsou adaptivně měnitelně v čase a dle situace, například na: 

já a ostatní; rodina a vše mimo ni; komunita a vše mimo ni; ale také třeba na „my, co spolu 

(teď zrovna) mluvíme, a ostatní“, atd. To vše s jedinou výjimkou. Výjimkou proto, že je to 

relace trvalá a neměnná, a tou je: “Japonsko a okolní svět“. K tomu se pojí vnější tvář tatemae 

(建前, lit. „fasáda“), což jsou chování, a názory, kterými se Japonec prezentuje mimo uči a, 

pokud je to možné, také uvnitř. To prakticky nastává při kontaktu s cizincem a to i s cizincem 

naturalizovaným. Skrytá/skrývaná stránka projevů osobnosti je pak hon'ne (本音, vnitřek; lit. 

„opravdový zvuk“). Při pojímání okolí a vnitřku nejde samozřejmě jen o osobnost, ale také 

například o rodinu, komunitu, spolek, vesnici, město, a nakonec celé Japonsko. Prof. Líman 

(2006) věc trefně vystihuje těmito slovy: „ … Japonci jsou situační lidé, a situační je i jejich 

tradiční morálka. Místo vertikálních vazeb (uznání, ať už vědomé či podvědomé, božské 

autority) mají Japonci morálku striktně horizontální; t.j. normy chování určuje a prosazuje 

komunita. Ve své vesnici či městské čtvrti je Japonec "uvnitř škatulky" [uči] a musí se chovat 

vzorně, aby neztratil tvář [tatemae], mimo škatulku [soto], kdy je takříkajíc puštěn ze řetězu 

[hon'ne], může se občas chovat tak, jako se japonská armáda chovala v Číně a jinde“; 

doplněné poznámky v „[ ]“. Japonci mají, jako kultura, takových směrů a pohledování celou 

řadu (např. Calahan, 2010, s. XXI), ale pro jednoduchost uvádím jen ty zvnějšku (a jen občas) 
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patrné. Podobné mnoho směrné usazování myšlení, reálií a pohybu není ve východoasijských 

kulturách neobvyklé, viz např. Spitzer (2014, str. 41-44). 

Matky dětí z navzájem různých jeslí, školek a škol se spolu prakticky nebaví, přestože mohou 

být sousedkami. Patří totiž do jiných skupin uči a, pokud děti jezdí (jiným autobusem) do jiné 

školky jsou navzájem přirozeně charakterizovány jako soto, tedy jako někdo zvnějšku. I na 

hřišti maminka vyvíjí jemný tlak na to, s kým si její dítě bude hrát tak, aby se dostala do 

kontaktu s matkou, se kterou má společenský nebo ochranářský zájem pobýt či pohovořit. 

 

Naoko-čan, F, 12let 

- …a chodíš také na kroužky? 

- Ano, ale vadí mi, že to že se nemůžeme bavit i jindy, než na nich. 

- S kým 

- S Mia-čan, kamarádkou z vedlejší třídy, loni jsme chodily do stejné a teď už ne. 

- Proč se nebavíte? 

- To nejde, nemůžu se bavit ve škole s někým, kdo se mnou není ve třídě. 

- Už se nekamarádíte? 

- Pokud bych se bavila s někým, kdo je SOTO, budu taky SOTO, to nejde. 

- Takže se jen pozdravíte a to je vše? 

- Nezdravíme se, nemúžu zdravit SOTO. Můžu ji pozvat domů, tam si povídáme 

normálně. 

- A co maminka od Mii, s tou se přece musíš vídat u školy. 

- Ano, ale ona se poslední dobou nemaluje, tak že ji nezdravím. 

- ? protože je SOTO?  

- Ne, nechci ji obtěžovat. 

- Jakto? 

- Pokud není namalovaná a nemá masku proti chřipce, tak ji nemůžu zdravit. Vadilo by, 

kdyby to někdo viděl. 

 

Informace takto obdržené se někdy dají interpretovat obtížně bez upřesňování, nebo bez 

vysvětlení někoho, kdo je také uči s osobou, o kterou jde a ví, o co jde, zná tedy kontext. Zde 

je vysvětlení po dalším trvání rozhovoru takové, že pokud je ženě nad asi 35 let a nemaluje se, 

tak svým způsobem obtěžuje okolí i sebe. Ostatní ji samozřejmě poznají, ale přistupují na hru 

a nezdraví „nepoznanou“ nenamalovanou osobu. Pokud vychází z domu, má na obličeji 

masku proti chřipce (ovšem z jakéhokoli důvodu), je poznána a pozdravena. 

Nakonec bych uvedl rozhovor nevztahující se přímo k tématu, který ale ilustruje pro 

Evropana s evropským myšlením na první pohled častou nejednoznačnost informací 

obdržených od Japonců. Lze jej zažít v nejrůznějších životních situacích a variantách. 

Ukazuje jak rozdílnost chápání, mezi již zmíněnou karteziánskou logikou a logikou jinou, 

může ztížit úsilí dovědět se (pro nás) triviální informaci – samozřejmě při dostatečných 

jazykových dovednostech. K jistotě je někdy třeba se pracně dobrat sadou vhodně volených 

otázek. Je považováno za dobré chování volit otázky tak, aby dotyčný nemusel odpovídat 

záporně. Zmatečná situace níže je typická. Pro Evropana jde o zjištění stavu, kdy se nabízí jak 

nějaká určitá informace (odpověď), tak i její opak, obojí jako (po)tvrzení od dotazovaného. 
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Vždy je třeba brát v úvahu, že kladná odpověď na zápornou otázku znamená v Asii potvrzení 

záporu v dané otázce položeného, záporná odpověď na stejnou otázku je pak ekvivalentní 

odpovědi kladné na otázku kladnou. Často se, v rámci konverzace, nějaké zjištění potvrzuje 

dalšími otázkami, zdánlivě již zbytečnými. Každý rozhovor začíná představením se, a pokud 

se lidi již znají, tak velice stručně a formálně zdravím, případně zdravím rodiny, přátel a 

počasím. Následující je malý úryvek konverzace se slečnou (25 let), která seděla na druhém 

konci spojení a rozhovory s žáky mi umožnila provést. 

 

- …a jaro? 

- Ano, už jej máme, mám ráda japonské jaro, když svítí slunce. Je krásně. 

- Je krásně, to je dobře. 

- Prší (otáčí web kameru z okna, déšť nevidím). 

- ? Aha. Říkala jsi, že je hezky, myslel jsem, že svítí slunce. 

- Ano. (pravděpodobně potvrzuje, že jsem si to opravdu jen myslel) 

- Takže moc hezky není? 

- Ano (potvrzuje, že není hezky).  

- A prší? Zdá se mi, že ne. 

- Moc neprší. 

- Myslím, že jsi říkala, že prší. 

- Ne, neprší. 

A t. d.…. 

 

Závěr 

Na několika krátkých kazuistikách japonských dětí a popisu reálií vzdělávacího a 

společenského systému je ukázán vliv kultury výchovu a tím i na sebepojetí a na identitu 

dospívajících Japonců. Lze se domnívat se, že identita japonských dospívajících je daná 

především skupinovou složkou (skupinová identita). Je založená na silné skupinové 

příslušnosti, homogenitě, ostré hranici mezi "my" a "ti druzí" (Výrost a Slaměník, 2008). 

Možná praktická použitelnost této definice identity pro další společnosti Východní Asie není 

jistá.  

Jedním ze silných vnějších znaků je vztahování se k okolí adaptivním operováním s 

uči (my) a soto (ti druzí). To často akcentuje neobvykle silně sebeprezentaci snahou za 

každou cenu udržet vnější tvář tatemae a skrýt skutečný stav věcí hon'ne. To se týká jak 

skupinové, tak individuální identity. 

Spoluprožívání a kolektivní způsob trávení prakticky veškerého času v málo měněné 

skupině po řadu let způsobují, že tolerance k výstřelkům dospívajících (sociální moratorium, 

Výrost a Slaměník, 2008) typicky viditelně neprojevuje na chování. Pravděpodobně proto, že 

ztráta tváře během hledání by měla trvalé následky – nelze snadno změnit skupinu (za novou s 

nenarušenými vztahy) ve které se dotyčný celý život nacházel a bude nacházet. 

Je pravděpodobné, že právě vliv konfuciánské výchovy charakterizované, mimo jiné, přísným 

nasazením daných pravidel ve velmi citlivém věku 10-12 let, je jedním z faktorů, který 

formuje děti k úplné poslušnosti a k tomu, že dnešní dospívající Japonec je obvykle poddajný, 
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poslušný, s umírněnou sebeprezentací, houževnatý a cílevědomý; pravděpodobně mimo jiné 

motivovaný strachem ze ztráty tváře a společenským závazkem. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: Mgr. Veronika 

Plachá  

 

Rád bych zde poděkoval Mgr. Veronice Plaché (Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU 

České Budějovice, NIDV České Budějovice) za cenné rady z kontextu moderní psychologie, 

Mgr. Martině Taniguchi (Pref. Čiba) a zejména pak Ing. Patriku Gotzovi (Kjóto) za kritickou 

revizi textu a upřesnění některých pojmů a detailů. Dále pak již nevyjmenovaným přátelům 

žijícím trvale v Japonsku, kteří mi pomohli z textu odstranit formulace sice založené na mém 

opakovaném pozorování, ale obecně neplatné. 
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