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Hlavní prvky etnické identity Walserů 

________________________________________________ 

Main features of an ethnic identity of Walsers 

 
 

Souhrn 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou hlavní prvky, utvářející etnickou identitu 

Walserů ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Itálii a v Rakousku. Práce popisuje jednotlivé 

znaky, kterými jsou historie, kultura a jazyk, a představuje jejich vznik, vývoj a souvislosti 

mezi nimi.  

První část práce věnovaná historii popisuje důležité události dějin, které měly 

významný vliv na utváření národní identity Walserů. V druhé části se práce zaměřuje 

na jednotlivé prvky walserské kultury, které zaujímají podstatnou roli v každodenním 

životě místních obyvatel, kterými jsou zejména tradiční kroje, architektura, náboženství, 

spolky a sdružení. Díky nim si Walserové svou jedinečnou kulturu udržují až dodnes. 

Třetí část se zabývá unikátním walserským dialektem, především jeho historií a současnou 

situací v koexistenci jazyků většinové společnosti v již zmiňovaných zemích. Přiblížený je 

také význam jazyka a jeho funkce.  

Tyto jednotlivé prvky walserské identity jsou následně probírány s jednotlivými 

respondenty v rámci terénního výzkumu, jenž byl prováděn v rámci projektu Pestrá 

Evropa, přičemž cílem je zjistit, jaký mají tyto prvky význam pro utváření walserské 

identity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

The objective of my bachelor’s thesis is to identify the fundamental elements 

creating the ethnical identity of the Walser living in Switzerland, Lichtenstein, Italy 

and Austria. The thesis describes the individual attributes, such as history, culture 

and language, and presents their origination, development and relationships.  

 The first part of my thesis focusing on history describes the historical events 

crucial for shaping the national identity of the Walser. The second part of my thesis 

concentrates on the individual elements of the Walser culture that play an important role 

in the everyday life of the local population, in particular traditional folk costumes, 

architecture, religion, clubs and associations that have helped the Walser to preserve their 

unique culture to this day. 

The third part of my thesis discusses the unique Walser dialect, in particular its 

history and coexistence with the languages of the majority society in these countries. 

It also talks about the importance and role of language. 

These attributes are then discussed with the individual respondents of a field survey 

conducted as part of the Colorful Europe Project in order to find out the importance 

of these elements in shaping the Walser identity. 

 

 

Klíčová slova: Walserové, walserská identita, walserský dialekt, etnicita, národní menšina  
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1. Úvod a cíl práce 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na menšinu Walserů žijící ve Švýcarsku, 

Lichtenštejnsku, Itálii a Rakousku a na hlavní prvky, které utvářejí jejich etnickou identitu. 

Specifičnost této alpské menšiny spočívá v jejich společné historii, pozoruhodné kultuře, 

tradicích i vlastním jazyku, walserskému dialektu zvaném Titsch. 

Výběr tématu a většina informací, které jsou obsaženy v této práci, pochází ze dvou 

terénních výzkumů konaných ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku v rámci projektu Pestrá 

Evropa. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část seznamuje 

se základními pojmy, které souvisejí s tématem práce (etnicita, bilingvismus, asimilace 

a integrace). Tato část vychází z prostudování odborné literatury s odpovídajícím tématem. 

Úvodní kapitola druhé části bakalářské práce je zaměřena na jeden ze základních 

prvků utvářející identitu Walserů a tím je historie. 

Následně je v dalších kapitolách pozornost věnována i ostatním jednotlivým prvkům 

walserské kultury, které utvářejí každodenní život místního obyvatelstva. Část práce 

je také věnována tradičním krojům, architektuře, náboženství, spolkům a sdružením, díky 

kterým si svou jedinečnou identitu udržují až dodnes. 

Jádrem této bakalářské práce jsou kapitoly zabívající se unikátním a osobitým 

walserským jazykem, především jeho historií a současnou situací v koexistenci jazyků 

většinové společnosti v již zmiňovaných zemí. Přiblížený je také význam jazyka a jeho 

funkce. 

Další část je zaměřena na skutečné využití jazyka ve společnosti a následně 

je provedeno třígenerační srovnání, které analyzuje užívání tohoto dialektu v rámci 

jednotlivých věkových skupin jak v každodenním životě, tak na pravidelných setkáních 

nebo ve školách. Vzhledem k tomu, že tento dialekt zaujímá velmi důležité postavení 

v národním uvědomění Walserů, je mu věnována značně větší pozornost. 

Tato práce ale nepopisuje jen Walsery, jakožto jednu konkrétní minoritu, 

ale ukazuje, co všechno může mít vliv na asimilaci, co může působit proti asimilaci a jaké 

jsou prvky, které vytvářejí poklidný život lidí odlišujících se od většinové společnosti, 

a i přes veškerou odlišnost s ní žijí pohromadě v harmonii. 
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Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou hlavní prvky etnické identity 

Walserů. Dalším cílem práce je zodpovědět výzkumné podotázky: 

 Jaké jsou prvky působící na asimilaci walserské komunity do společnosti?  

 Jaké prvky působí na zvýrazňování jejich odlišnosti? 

 Jaké jsou trendy v asimilačních (protiasimilačních) tendencích walserské 

komunity? 

 Jaká je role walserského jazyka na utváření etnické identity Walserů? 
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2. Metodologie 

 

Pro dosažení cíle práce bylo využito kvalitativních metod, jejichž výhodou je 

sledování jevů rychlých i pomalých, vázaných na jedince i strukturu, pozorování 

nonverbálního chování, přirozené prostředí a longitudinální analýza. 

V rámci kvalitativního výzkumu byla použita technika sběru dat polostrukturovaným 

rozhovorem, a to ve většině případech „tváří v tvář“ pro využití i nonverbálního chování. 

Další technikou sběru dat, jenž byla při výzkumu použita, bylo pozorování zjevné 

ve veřejném prostředí a pozorování nezúčastněné. První výzkum se odehrával zejména 

v Lichtenštejnsku a ve Švýcarsku a druhý jen ve Švýcarsku, a jakožto předmět pozorování, 

byli určeni samotní Walserové.  

Před naším prvním výzkumem, který byl zrealizován roku 2015 byla snaha 

zkontaktovat co nejvíce obyvatel v oblasti největšího výskytu námi pozorovaného etnika 

prostřednictvím sociálních sítí a internetových stránek podniků provozovaných na daných 

místech. Těmito způsoby byl však získán jen nepatrný počet respondentů, a proto byli 

respondenti získáváni přímým oslovením na ulicích, ve škole i v podnicích jako byla 

lichtenštejnská kavárna či řeznictví.  

Rozhovory byly zaznamenávány písemně, nahrávány na záznamník mobilního 

telefonu a s povolením respondentů byl také vyjímečně pořizován videozáznam, z důvodu 

přesnějšího zpracování výpovědí respondentů a jejich následný překlad. 

Díky oběma výzkumům jsme získali třicet respondentů odlišných národností, 

různých věkových kategorií i z různých sociálních vrstev.  
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Pořadí Jméno Věk Pohlaví Povolání Místo rozhovoru Bydliště Délka 

rozhovoru 

1. Hans 52 Muž Zemědělec Juf, Švýcarsko Juf, Švýcarsko 17 min. 

2. Josef 72 Muž Ředitel 

walserského 

muzea 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

45 min. 

3. Fabienne 17 Žena Studentka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

8 min. 

4. Lukas 35 Muž Číšník Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

18 min. 

5. Fabio 20 Muž Student Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

20 min. 

6. Irmgard 55 Žena Prodavačka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

23 min. 

7. Daniel 29 Muž Recepční 

v hotelu 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

13 min. 

8. Ramona 31 Žena Prodavačka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

23 min. 

9. Stephanie 18 Žena Studentka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

19 min. 

10. Ursula 42 Žena Učitelka Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

40 min. 

11. Richard 61 Muž Důchodce Triesenberg,  

Lichtenštejnsko 

Triesenberg,  

Lichtenštejnsko  

34 min. 

Tabulka 1: Základní identifikační údaje respondentů, 2015. 

Zdroj: Vlastní 
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Pořadí Jméno Věk Pohlaví Národnost Povolání  Místo 

rozhovoru 

Bydliště Délka 

rozhovor

u 

1 Alice 34 Žena Walserka Lékárnice Arosa, Švýcarsko Itálie 15 min. 

2 Angelika 39 Žena Walserka Asistentka 

v kanceláři 

Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 17 min. 

3 Anita 40 Žena Walserka Učitelka Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 19 min. 

4 Barbara 28 Žena Walserka Prodavačka Arosa, Švýcarsko Itálie 12 min. 

5 Gerhard 55 Muž Walser Pekař Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 17 min. 

6 Hans S. 71 Muž Walser Podnikatel Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 11 min. 

7 Hans Z. 39 Muž Walser Automechanik Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 10 min. 

8 Hildegard 51 Muž Walser Podnikatel Chur, Švýcarsko Rakousko 24 min. 

9 Irene S. 55 Žena Rakušanka Žena  

v domácnosti 

Arosa, Švýcarsko Rakousko 50 min. 

10 Irene W. 68 Žena Walserka Prodavačka Chur, Švýcarsko Švýcarsko 9 min. 

11 Jann 60 Muž Walser Kuchař Arosa, Švýcarsko Rakousko 7 min. 

12 Leonhard 60 Muž Walser Tiskař Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 5 min. 

13 Madlaina 23 Žena Švýcarka Admin. 

pracovnice 

Chur, Švýcarsko Chur, Švýcarsko 55 min. 

14 Marisa 27 Žena Walserka Knihovnice Arosa, Švýcarsko Lichtenštejnsko 23 min. 

15 Martin 33 Muž Walser Tesař Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 11 min. 

16 Roli 35 Muž Walser Podnikatel Chur, Švýcarsko Rakousko 15 min. 

17 Sabina 20 Žena Walser Studentka Chur, Švýcarsko Švýcarsko 11 min. 

18 Stefan 40 Muž Walser Řidič Arosa, Švýcarsko Švýcarsko 28 min. 

19 Thomas 32 Muž Walser Číšník Chur, Švýcarsko Lichtenštejnsko 7 min. 

Tabulka 2: Základní identifikační údaje respondentů, 2016. 

Zdroj: Vlastní 

 

Trasa výzkumu byla naplánována podle statistických údajů největšího výskytu 

Walserů. Z tohoto důvodu bylo navštíveno Lichtenštejnsko, hlavně město zvané 

Triesenberg a oblast Avers-Juppa ve východním Švýcarsku.  

Další vývoj trasy výzkumu se odvíjel od výpovědí respondentů pomocí metody 

sněhové koule. Bylo nám sděleno, kde bychom další respondenty mohli najít a kde naopak 

už žádní Walserové nežijí. 
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Druhý rok byla trasa výzkumu opět dopředu vymyšlena, podle již zjištěných 

informací z minulého roku a také dle míst, které jsme minulý rok nezvládli navštívit.  

Navštívili jsme švýcarské město Chur, kde jsme byli ubytováni u mladého 

švýcarského páru a městečko Arosa v horských výšinách, kde se po čtyřech letech konal 

walserský sraz.  

 

 

Obrázek 1: Místo výzkumu, 2015 

Zdroj: Google Maps. [online]. Google. [cit. 2017-02-08]. Dostupné z: https://maps.google.com/ 

 

 

Obrázek 2: Trasa výzkumu, 2015 

Zdroj: Google Maps. [online]. Google. [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: https://maps.google.com/ 
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Obrázek 3: Trasa výzkumu, 2016 

Zdroj: Google Maps. [online]. Google. [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: https://maps.google.com/ 

 

 

Obrázek 4: Trasa výzkumu, 2016 

Zdroj: Google Maps. [online]. Google. [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: https://maps.google.com/ 
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3. Literární rešerše 

Na etnickou identitu se zaměřuje kniha z roku 1993 Národy a nacionalismus. Autor 

Ernest André Gellner zmiňuje pojem etnicity, jakožto využívání tradiční agrární 

společnosti, a to především k tomu, aby rozlišila privilegované skupiny. Tím by se mělo 

zamezit nebezpečí nejistoty jejich postavení, a naopak zdůraznit zvláštnost a oprávněnost, 

jenž zvětšuje jejich auru.  

Také poukazuje na to, že ve většině případů pochází přitažlivost nové, výchovou 

zprostředkované etnicity jak z tlaku, tak i z přitažlivosti nových příležitostí v zaměstnání 

a odporu vznikajícího z rozkladu starých rodových seskupení, poskytujících jistotu. 

Ernest André Gellner nás také ve své knize seznamuje se samotnou definicí termínu 

nacionalismu i národa. Na národ nahlíží z pohledu kulturní definice a definice 

voluntaristické. Podle kulturní definice na národ nahlíží jako na lidi, kteří patří ke stejném 

národu a sdílí jednotnou kulturu v antropologickém slova smyslu. Naopak podle 

voluntaristické definice, jsou to lidé, patřící ke stejnému národu, když usoudí, že k němu 

patří. 

Opakem voluntaristické definice národa je definice primordialistická, podle které je 

příslušnost k národu přirozenou součástí lidských bytostí a národy mají velmi starobylý 

počátek. Primordialismus je chápán spíše jako přístup, nikoli jako teorie a z hlediska 

tohoto přístupu jsou národy společnými jednotkami, jenž obsahují jednotnou kulturu, jazyk 

i historický nebo pokrevní původ. 

Ernest Gellner v tomto díle prosazuje základní myšlenku, kterou je teze, 

že nacionalismus je výtvorem průmyslové společnosti a našeho novodobého věku. Zabývá 

se samostatným vznikem národa a snaží se zjistit, proč se národnost stala významnou jak 

v minulém, tak i předminulém století. Vznik národa přikládá do dvou velice důležitých 

etap lidské společnosti. Mezi průmyslový a agrární věk. 1 

 

Současnými globalizačními a unifikačními tendencemi a jejich dopadem na jazyk 

a identitu příslušníků etnických menšin se zabývá kniha Jazyk a identita etnických menšin: 

možnosti zachování a revitalizace. Věnuje se možnostem uchovat etnické a jazykové 

                                                 
1 GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: J. Hříbal, 1993. Poznání (Hříbal). ISBN 

80-901381-1-X. 
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skupiny, respektive jejich identity a alespoň částečně redukovat nebo zpomalit zánik dosud 

existujících jazyků, jenž je ohroženo okolo 90 %. L. Šatava si v této knize klade otázky, 

jestli je etnicita a také její znaky opravdu něčím cenným a zdali by se mělo usilovat 

o zpomalení či úplné zastavení asimilačních procesů.2 

Knihou zaměřující se na demografickou a ekonomickou evoluci horských oblastí 

od roku 1850 a zdůrazňující problém v používání nedávných krátkodobých trendů 

předvídající dlouhodobější vzorce je anglicky psaná Upland communities: 

Environment, population and social structure in the Alps since the sixteenth century.  

Autor nás v knize seznamuje s hlavním nedostatkem v alpské antropologické 

literatuře a s nedostatečným využitím demografických údajů, které souvisejí s migraci, 

plodností, manželstvím a úmrtím v horské ekologii člověka. 

Využitím příkladů z několika komunit, o kterých zveřejňoval historická data, která 

mu byla k dispozici včetně jeho vlastní italské komunity v kraji v severozápadní Itálii 

v obci Alagna, Viazzo zkoumá vzájemnou souvislost mezi demografickým 

a socioekonomickým systémem. A to především v procesu kultivace obecně přijatých 

představ o populaci, zdrojů a homeostatických mechanismech. 

V osmi kapitolách, které tato kniha obsahuje Viazzo popisuje ekologický prvek 

společný pro alpskou cestu životem, stručně představuje modely a teorie nejčastěji 

používaných struktur etnografických analýz v této části světa. Zaobírá se obecným 

přehledem historie kulturní antropologie v Alpách a přesouvá se ke kritice dominantního 

analytického přístupu.3 

 

 

                                                 
2 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: Cargo Pub., 

2001. ISBN 8090295215. 

3 VIAZZO, P. P. Upland communities: Environment, population and social structure in the Alps since the 

sixteenth century. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. ISBN 0521306639. 
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4. Teoretická část 

Tato kapitola se zabývá vymezením základních teoretických pojmů, týkajících se 

další části práce. Prvním základním pojmem je pojem etnicita. Při studiu etnické identity 

Walserů je třeba si ukázat, co to etnicita je a jak je na ní možné nahlížet.  

4.1. Etnicita 

Etnicita pochází z řeckého slova ethnos, což označovalo barbary, divochy 

a neznabohy. Tento pojem je soubor představ o tom, že se lidé dělí na skupiny, které se liší 

kulturou, způsobem života či dalšími charakteristickými znaky. Existují ale skupiny, jenž 

jsou do konceptu lokalizovány, a tudíž se identifikují na jiném základě, než je etnicita. 

Je tím například skupina příbuzenská či lokální.  

Do konce 19. století se použití pojmu „etnikum“ krylo s pojmem „rasa“ 

a to výhradně na základě fyzické odlišnosti. V první polovině 20. století tento pojem 

sloužil k politicky korektnímu označení imigrantů ve Spojených státech amerických a až 

od druhé poloviny 20. století má tento pojem stejný význam jako dnes. 

Etnická skupina se skládá z lidí, kteří se pokládají za podobné díky svým společným 

předkům, skutečným či fiktivním, a na které se takto dívají také i jiní lidé. Jsou to lidské 

skupiny, které chovají víru ve svůj společný původ, a to na základě podobnosti tělesného 

typu, obyčejů nebo obojího, anebo na základě vzpomínek na kolonizaci a stěhování. 

Předpokládají, že patří do stejné společnosti, a to zejména díky sdílení stejné kultury 

a jazyka, které si předávají z generace na generaci. 

Norský sociální antropolog Fredrik Barth napsal základní dílo o etnicitě Ethnic 

Groups and Boundaries, ve kterém udává, že důvodem existence etnických skupin jsou 

zejména reciproční vztahy. Také tvrdil, že etnické skupiny jsou sociálně konstruovány 

a obsah těchto skupin neexistuje apriorně neboli od počátku. Skupina nemůže být 

zkoumána v izolaci, neboť etnicita je důsledkem kontaktu a ne izolace.  

Fredrik Bath rozlišil pojem etnonym, čímž je nativní označení vlastní etnické 

skupiny a exoetnonym, což je označení etnika zvnějšku, tak jak je označíme my.  

Jedním ze základních přístupů k etnicitě je primordialismus, který souvisí 

s historickým výkladem etnicity a jenž tvrdí, že etnicita je lidskou vlastností, na jejímž 
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základě probíhá vývoj jedince. Etnicita předchází nacionalismu a je lidskou vlastností, 

na jejímž základě probíhá vývoj jedince nebo charakteristikou lidstva, jenž se nemění, 

a to z důvodu přirozeného vztahu člověka ke své etnické skupině. K tomuto přístupu se 

řadil například Anthony Smith, který tvrdil, že etnicita je primordiální a Julian Bromley, 

který se snažil dokázat, že třídy jsou mnohem důležitější než etnika. Dalším přístupem je 

modernismus neboli konstruktivismus, pod který se řadí významný filozof, sociolog 

a sociální antropolog Ernest Gellner, jenž tvrdil, že národy jsou konstruktem 

a předpokladem vzniku nacionalismu je přechod agrární společnosti k té industriální. 

Posledním a nejrozšířenějším přístupem k etnicitě je situacionalismus, podle kterého se 

etnicita projeví až mimo vlastní skupinu a člověk má mnoho identit, které se situačně 

střídají.  

Walserové jsou etnická menšina, žijící na území několika alpských států, zejména 

ve Švýcarsku či v Lichtenštejnsku. Pokud, ale mluvíme o „etnických menšinách“, musíme 

si uvědomit, že tento mnohovýznamný pojem bývá používán jako pomůcka při zařazování 

odlišných typů a skupin etnických společenství pod jeden „střešní termín“. V knize Jazyk 

a identita etnických menšin jsou v této souvislosti etnické menšiny rozdělovány do čtyř 

hlavních typů. Jsou to: „„Malá etnika“, nedisponující vlastním národním státem“, „Části 

„státních národů“, žijící mimo mateřskou zemi v jiných státních útvarech.“, „Etnická 

společenství, u kterých chybí některé znaky „klasicky“ vyvinutých národů, kupř. území 

či standardizovaný jazyk.“ A poslední typ „Specifické případy, stojící mezi etnickou 

a etnografickou skupinou – někdy i zvláštní náboženské nebo sociální skupiny.“ 

4Walserové patří mezi první typ tohoto rozdělení etnických menšin, stejně tak jako jsou 

například Lužičtí Srbové, Velšané, Baskové či Rétorománi. 

V souvislosti s problematikou etnicity a etnické příslušnosti je podle Leoše Šatavy 

na etnicitu nahlíženo dvěma způsoby. První zní: „Tradiční, ryze „národní“ (etnická) 

koncepce, vznikají v novém ideovém klimatu zhruba na přelomu 18. a 19. století a plně se 

prosadivší v epoše (německého) romantismu 19. století – proto bývá nazývána také 

„herderovská“. Vědomí národní (tj. etnické či etnopolitické) příslušnosti – vymezující se 

především na bázi jazyka, kultury a „mravů“ jako jasně ohraničených a stabilních entit – 

je v tomto axiomatickém rámci považováno za objektivní „odvěkou“ kategorii, 

za nezpochybnitelnou hodnotu, přirozený a předem daný pevný kulturní jev, trvalý 

                                                 
4 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: Cargo Pub., 

2001. ISBN 8090295215. 
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fenomén, kterému je možno dokonce takřka nábožensky holdovat coby sanctu a podřídit 

mu jiné hodnoty. Toto vědomí je údajně transparentní a existuje prakticky nezávisle na vůli 

osob.“ 5 

Druhý pohled, kterým je nahlíženo na etnicitu, je: „Opačný krajní názor pokládá 

etnické vědomí – kladené nad občanské, etatistické ale i nad obecně lidské cítění – za 

abstrakci, umělý, kulturně reprodukovaný sociální konstrukt. Ten je současnou optikou 

mnohdy nahlížen výrazně kriticky či odmítavě – jako pouhý vývojem dávno překonaný 

výtvor frustrovaných intelektuálů, atavistický anachronismus, studnice xenofobního násilí, 

přežitek, který postrádá v současných podmínkách smysl a je odstranitelný osvětou 

a ekonomickou prosperitou. Přitom se ovšem současný stav společenského diskurzu 

a dnešní realita ahistoricky aplikují i na předchozí epochy.“ 6 

 

Jak je tedy již zmíněno, na etnicitu je nahlíženo odlišnými způsoby. Mnohdy je také 

etnicita závislá na jazyku, a z tohoto důvodu se setkáváme s pojmem bilingvismus. V další 

kapitole následuje definice bilingvismu, jak je na bilingvismus nahlíženo a jaké může mít 

projevy.  

4.2. Bilingvismus 

Bilingvismus neboli dvojjazyčnost označuje mluvčí, kteří ovládají dva jazyky. 

Bilingvismus můžeme rozdělit na bilingvismus psycholingvistický a sociolingvistický. 

Psycholingvistický bilingvismus označuje mluvčí, jenž umí oba dva jazyky na mateřské 

úrovni. Zatímco sociolingvistický bilingvismus značí mluvčí, jenž užívají dva jazyky bez 

ohledu na jejich úroveň.  

Definic bilingvismu je opravdu mnoho. Například Leonard Bloomfield ve své knize 

Jazyk zmiňuje: „V případech kdy dokonalé učení cizího jazyka, není doprovázeno ztrátou 

jazyka rodného, vede tato situace k bilingvismu neboli k ovládání dvou jazyků. Po 

předčasném dětství má několik lidí dostatek svalové a nervové volnosti nebo dostatek 

příležitostí a volného času dosáhnout v cizím jazyce dokonalosti; tato forma bilingvismu je 

dokonce častější, než by se dalo předpokládat, a to v případech jako je přistěhovalectví, 

                                                 
5 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: Cargo Pub., 

2001. ISBN 8090295215. 
6 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: Cargo Pub., 

2001. ISBN 8090295215. 
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následek cestování, zahraničního studia nebo podobného sdružení. Samozřejmě nikdo 

nemůže správně a přesně definovat stupeň dokonalosti, díky níž se dobře mluvící cizinec 

stane bilingvní; odlišnost je relativní.“ Což tedy znamená, že podle Leonarda Bloomfielda 

je bilingvismus popisován jako ovládnutí dvou jazyků na úrovni rodilých mluvčích. 

V tomto citátu je ale jasný rozpor mezi tím, co je řečeno v první větě se zmínkou rodného 

ovládání dvou jazyků a poslední větou, kde je zmiňován relativní stupeň dovednosti 

a schopnosti.  

Naopak Alison Mackey uvedl: „Zní to očividně, když studujeme jev bilingvismu, 

jsme nuceni považovat to jako něco zcela relativního. Mimo to ale musíme zahrnout 

používání nejen jednoho jazyka, ale vetší počet jazyků. A z tohoto důvodu pokládáme 

bilingvismus jakožto střídavé používání dvou či více jazyků stejnou osobou.“  

Rozdílný pohled na bilingvismus má i J. Pohl, podle kterého můžeme za bilingvní 

osobu považovat i toho, jehož znalost druhého jazyka je pasivní.7 

Finská jazykovědkyně a autorka knihy Bilingvismus, nebo ne Tove Skutnabb-Kangas 

se zabývá definicí bilingvismu podle původu, způsobilosti, funkčnosti a přístupu. 

Například v definici bilingvismu podle způsobilosti autorka zmiňuje několik různých 

definic, z čehož první je ovládání obou jazyků na úrovni jazyka mateřského a zmiňuje 

i amerického lingvistu a profesora Einera Haugena, podle kterého je bilingvistou ten, který 

ovládá rodné schopnosti ve více jazycích. Dalšími definicemi, jenž autorka zmiňuje je 

ovládání jazyků na stejné úrovni a schopnost mluvčího ovládat alespoň jednu znalost 

gramatické struktury druhého jazyka. O této definici se také zmiňuje John Macnamara, 

který sestavil seznam čtyř sfér lingvistických schopností, do kterých zařadil porozumění, 

mluvu, čtení a psaní. Dále tyto sféry rozdělil do dalších čtyř stupňů, čímž byly fonémy, 

slovní zásoba, syntax a sémantika a jako osobní názor na bilingvismus uvedl, že bilingvní 

je ten, jenž ovládá alespoň jednu z těchto dovedností.  

První definice bilingvismu na základě funkčnosti se objevila již v roce 1950. 

Tyto definice jsou ale mnohem méně odlišné než definice podle schopností. Klasická 

definice založená na využití jazyka podle Uriela Weinreicha zní: „Střídavé užívání dvou 

jazyků se nazývá bilingvismus a zúčastněný mluvčí je označován jako bilingvní.“ Definice 

podle estonsko-švédské lingvistky Els Oksaar je velice podobná až na zahrnutí podmínky, 

                                                 
7 BAETENS BEARDSMORE, Hugo. Bilingualism: basic principles. 2end ed. Clevedon: Multilingual 

Matters, 1986. ISBN 0905028635. 
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která určuje, že by mluvčí měl být schopen automatického střídání kódů. Tato definice 

vycházející spíše z bilingvního jednotlivce než ze sociální situace, ve které jsou používány 

dva jazyky, je pokusem o spojení schopnosti a zároveň funkčnosti v jedné definici.8 

Bilingvismus se dá dále dělit do různých podskupin a jedno ze základních dělení 

udává autorka Andrea Hudáková: 

 Rozdělení podle počtu mluvčích, kteří jsou bilingvní: Bilingvismus kolektivní 

a individuální. Bilingvismus kolektivní udává situaci, ve které jsou všichni členové 

společnosti bilingvní. Příkladem může být například menšina, jenž používá svůj 

vlastní dialekt a zároveň jazyk většiny. Bilingvismus individuální udává situaci, 

kdy jsou bilingvní jen jednotlivci.  

 Rozdělení podle kompetence jedince v obou jazycích: Bilingvismus asymetrický 

a symetrický. Bilingvismus asymetrický zastupuje jedince, který jeden z jazyků 

ovládá na větší úrovni než ten druhý. Opakem je bilingvismus symetrický, který 

označuje rovnocenné ovládání obou jazyků. Příkladem může být dítě pocházející ze 

smíšeného manželství, kdy oba z rodičů používají svůj rodný jazyk a dítě je 

na základě toho vystaveno obou jazykům souměrně.  

 Rozdělení podle času, kdy bylo dítě jazykům vystaveno: Bilingvismus simultánní 

a sekvenční. Bilingvismus simultánní označuje situaci, kdy se dítě učí oba jazyky 

současně ve stejnou dobu. Na rozdíl od toho, bilingvismus sekvenční označuje 

jedince, jenž se druhý jazyk učí až ve chvíli, kdy první jazyk už ovládá.  

 Rozdělení podle prostředí a způsobu, kde a jak se jedinec dané jazyky naučil: 

Bilingvismus přirozený (primární) a umělý (sekundární). Pokud se jedinec jazyky 

naučí v prostředí rodiny, můžeme mluvit o bilingvismu přirozeném. Pokud se 

jedinec jazyky osvojil díky formální školní výuce, můžeme hovořit o bilingvismu 

umělém neboli pozdním bilingvismu. 9 

Do dalšího dělení bilingvismu můžeme také zařadit dělení podle toho, v jaké životní 

fázi se jedinec přiučil oběma jazykům. Nazýváme tak bilingvismus infantilní, kdy si jazyk 

osvojí dítě od narození do věku tří let, bilingvismus adolescentní, který označuje situaci, 

kdy je jazyk osvojen v období puberty, což je většinou situace spojená se školní výukou 

                                                 
8 SKUTNABB-KANGAS, Tove. Bilingualism or not: the education of minorities. Clevedon: Multilingual 

Matters, 1981. ISBN 090502818X. 
9 HUDÁKOVÁ, Andrea. Bilingvismus z pohledu rodičů. Info Zpravodaj. 2001, roč. 9, č. 4. 
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a v poslední řadě bilingvismus dospělý neboli pozdní bilingvismus, kdy se jedinec 

druhému jazyku přiučí v pozdějším věku.  

Bilingvismus může být také ascendentní, vzrůstající v důsledku velmi častého 

užívání, izolovaný, značící užívání jen jednoho jazyka, i přesto, že druhý ovládat umíme, 

kovertní, značící situaci, kdy jazyk nepoužíváme, jelikož se za něj stydíme a v neposlední 

řade bilingvismus pasivní, který označuje jazykovou situaci, kdy jedinec jazyku rozumí, 

ale neužívá ho. To v jaké míře dokáže jedinec jazyk ovládat, také můžeme dělit 

na ovládání receptivní, neboli mluvčí užívá jazyk jen pasivně, což znamená, že dokáže 

porozumět i psát a na ovládání produktivní, kdy mluvčí nejenže dokáže psát, ale také 

dokáže mluvit. 

Bilingvismus, jakožto užívání dvou jazyků je s walserským etnikem úzce spjat. 

Walserové používají svůj vlastní dialekt zvaný Titsch a také mluví jazykem většinové 

společnosti v závislosti na zemi, ve které žijí.  

 

A právě zmiňovaný walserský dialekt je hlavním trendem v protiasimilačních 

tendencích walserské komunity. Naopak druhý používaný jazyk tohoto etnika, související 

s oblastí, ve které se Walserové vyskytují, je jedním z hlavních prvků působící na asimilaci 

walserské komunity do společnosti. V další kapitole je tedy vysvětlen pojem asimilace 

a integrace, a to především ve spojitosti s jazykem. 

4.3. Asimilace a integrace 

Asimilace a integrace jsou jevy, jež nastanou při kontaktu příslušníků odlišných 

kultur. Tento kontakt může být na úrovni jedinců, či na úrovni celého společenství, 

ve kterých je daná kultura zakořeněna. Pojem asimilace označuje jedince nebo dokonce 

celou skupinu, kteří přijali do značné míry prvky odlišné kultury, a přitom ztratili prvky 

své vlastní kultury. Naopak pojem integrace označuje situaci, kdy si jedinci či celé 

skupiny, prvky své kultury zachovávají, i přesto, že si osvojují prvky té druhé kultury. 

Integrace tedy tkví v schopnosti jedinců přizpůsobit se a chovat se podle jistých pravidel 

a norem dvou odlišných kultur, v závislosti na tom, v jaké kulturní skupině se právě 

nacházejí.  

S těmito dvěma pojmy se také velice často pojí termín zvaný „marginilaze“, jenž 

označuje situaci, kdy se jedinec nebo skupina vzdá své původní kultury, nebo ji z nějakého 
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důvodu odmítá a té druhé kultuře se přibližují jen partikulárně. Důvodem je, že právě díky 

nositelům té druhé kultury, jim je umožněno se s ní seznámit jen povrchově. 10 

Jiří Nekvapil, Marián Sloboda a Peter Wagner se také ve své knize Mnohojazyčnost 

v České republice zabývali těmito pojmy v souvislosti s jazykem a uvádějí: „Jazykově 

asimilovaný jedinec hovoří převážně jazykem druhé kultury, zatímco svůj původní jazyk, 

respektive jazyk svých rodičů, neužívá, nebo dokonce už ani neovládá. Jedinec jazykově 

integrovaný hovoří dvěma jazyky a je zvyklý a schopný je střídat v závislosti na aktuální 

situaci nebo podle svých vyjadřovacích potřeb. Jazykově marginalizovaný jedinec se snaží 

opustit svůj původní jazyk, ale dominantní jazyk neovládl natolik, aby mohl komunikovat 

ve všech situacích. Vzhledem k tomu, že si mnozí příslušníci jednojazyčné většiny 

nedokážou představit kompetenci ve dvou a více jazycích či kulturách zároveň, ačkoli 

taková kompetence není ve světě nic neobvyklého, není pro ně představitelná ani integrace 

ve výše zmíněném smyslu. Termíny „integrace“ a „asimilace“ jim tak mohou snadno 

splynout. Zásadním důsledkem pak může být to, že národnostní většina provádí politiku, 

kterou nazývá „integrace“, ačkoli je tato politika zaměřena jen na to, aby si příslušníci 

menšiny osvojili většinový jazyk a postupně opustili svůj jazyk původní. V takovém případě 

však nejde ani tak o integraci jako spíše o asimilaci.“11 

Jazykovou asimilací se také zabývá Leoš Šatava ve své knize Jazyk a identita 

etnických menšin. Zmiňuje velmi rychlé zmenšování počtu živých jazyků v současnosti, 

a to zejména kvůli asimilačním procesům, jenž velmi intenzivně a rychle působí po celém 

světě. Také se zabývá několika podobami, jenž mohou být vyústěné právě jazykovými 

asimilačními procesy. Těchto podob může nabýt v případě, že jazyk může vymizet a může 

být nahrazen jazykem kulturně agresivnější populace. Také může být vykázán do kulturně 

vedlejších a nevýznamných rolí či funkcí, může být silně ovlivněn především ve slovní 

zásobě kulturně agresivnější populací a v neposlední řadě, může jazyk ztratit své 

charakteristické rysy, které vycházejí z tradiční kultury jedinců, jejíž jazyk užívají, a do 

jisté míry se stane kopií jazyka kulturně agresivnější populace. 12 

 

                                                 
10 NEKVAPIL, Jiří, Marián SLOBODA a Peter WAGNER. Mnohojazyčnost v České republice: základní 

informace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-581-4. 
11 NEKVAPIL, Jiří, Marián SLOBODA a Peter WAGNER. Mnohojazyčnost v České republice: základní 

informace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-581-4. 
12 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: Cargo Pub., 

2001. ISBN 8090295215. 
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5. Praktická část práce 

5.1. Historie 

Walserové neboli Walseři jsou potomci alemánských kolonistů, kteří pocházejí 

z Horního Wallisu. Ve 13. - 15. století se usazovali v Lichtenštejnsku a ve vysokohorských 

alpských oblastech Švýcarska, jimiž byly například kantony Wallis, Graubünden a zčásti 

kanton Ticino. V severní Itálii obydlovali severní Piemont a Aostu a na západním cípu 

Rakouska Vorarlberg a Tyroly. 

Ve svých nových sídlech byli v tehdejším feudálním systému nadáni řadou práv 

a svobod. V posledních desetiletích však již došlo ke značnému narušení a rozpadu 

roztroušených walserských komunit, k vylidňování vesnic a počínající ztrátě jejich 

typického nářečí. 

Počátek migrace Walserů se datuje ke konci 12. století. V tomto období se první 

skupiny Walserů z Horního Valaisu začaly přesouvat skrze horské průsmyky 

do sousedních horských údolí. Tato migrace dosáhla svého vrcholu ve 13. století a skončila 

v polovině 14. století. 

Neví se s jistotou, z jakého důvodu tato migrace vznikla. Hovoří se o přelidnění 

v Horním Valaisu, ale také o možných změnách klimatických podmínek, přírodních 

katastrofách, nebo například moru. Dokumenty, které by potvrdily některou z těchto teorií, 

chybí.13,14 

Walserové se začali usazovat v poměrně nehostinných oblastech, za to ale nabývali 

velkých ploch pozemků a také zvláštních práv Walserrecht - tzv. práv kolonistů. Mezi tyto 

práva patřila například osobní svoboda, právo vytvářet své vlastní právnické komunity 

a právo na dlouhodobý pronájem majetku. Také platilo, že v případě smrti osadníka přejde 

jeho majetek automaticky na jeho dědice. Na oplátku za tyto zvláštní práva se Walserové 

zavazovali k vojenské službě.15 

  

                                                 
13 Geschichte der Walser. [online]. Wir Walser. [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: https://www.wir-

walser.ch/die-walser 
14 Migrations of the Walser. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/history 
15 Migrations of the Walser. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/history 

http://www.walser-alps.eu/geschichte/walserrecht%202.1.2017
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Obrázek 5: Mapa zachycující migrace Walserů 

Zdroj: Migrations of the Walser. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/history 

 

 

Obrázek 6: Migrace walserského obyvatelstva 

Zdroj: History of the Walser. [online]. Kleinwalsertal. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: 

http://www.kleinwalsertal.com/en/holiday-worlds/culture/cultural-knowledge/history 
 

 

Obrázek 7: Migrace walserského obyvatelstva 

Zdroj: History of the Walser. [online]. Kleinwalsertal. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: 

http://www.kleinwalsertal.com/en/holiday-worlds/culture/cultural-knowledge/history 

http://www.walser-alps.eu/history
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Některé skupiny walserských migrantů překročily švýcarský horský průsmyk zvaný 

Simplon ještě před 12. stoletím a začali kolonizovat jižní stranu tohoto průsmyku. Později 

vyhnaly původní románské obyvatelstvo z oblasti Zwischenbergen. Ve 13. století došlo 

k osídlení několika italských vysoko položených údolí. Osadníci z údolí Saaser se usadili 

v obci Pomatt (známé jako Formazza) a například Walserové z oblasti údolí Matter se 

usadili ve vesnici Gressoney. Walserové z obce Pomatt dále pokračovali ve svém 

přesidlování a založili obec Bosco Gurin. Stali se tak jedinou německy hovořící komunitou 

v kantonu Ticino. Další walserské osady lze nalézt i v obcích Alagna, Macugnaga, 

Ornavasso, Rima a Rimella. 

V 12. a 13. století se německy mluvící lidé z Valais usadili v Savojsku. Postavili tam 

tři osady, z nichž dvě se dodnes nazývají Les Allamends. Německý dialekt se už však 

v této oblasti dávno nepoužívá. 

Migrující Walserové z vesnice Lötschen ve 12. a 13. století staví svá nová obydlí 

i v Berner Oberland, což je nejvýše položená část kantonu Bern. Usadili se konkrétně 

v údolí Lauterbrunnen a Planalp na úpatí Brienz Rothorn. Další osada byla založena 

na západě od Thun. 

Lidé z Horního Valaisu překročili průsmyk Furka hned z počátku 12. století a usadili 

se v oblasti Urserental, obklopené románskou populací. Odtud jednotlivé skupiny Walserů 

pronikly přes průsmyk Oberalp do horních toků Rýna a po jeho proudu se dostaly 

až do obce Obersaxen. Kolonie Walserů ve švýcarském městě Davosu byla pravděpodobně 

založena osadníky ze spodní části německé Valais a ze západních částí jižních kolonií. 

Lidé ze západních částí Horní Valais nebo skupiny z Davosu se rozšířili 

až do Lichtenštejnska a rakouské spolkové země Vorarlbersko. Ve Vorarlbersku jsou 

místa, která stále nesou název přistěhovalců. Je tím například Große Walsertal 

(Velké walserské údolí) a Kleinwalsertal (Malé walserské údolí).16 

V rámci výzkumu byla respondentům položena otázka, která měla vést ke zjištění, 

v jakém období se měli Walserové nejlépe a kdy nejhůře. Většina respondentů na tuto 

otázku odpověděla, že se nejlépe mají v současnosti. Hlavním důvodem, který respondenti 

udávali, byl ekonomický rozvoj země. Naopak nejhorším obdobím byl pro Walsery konec 

19. století, který je pro Walsery významný větší migrací do Spojených států amerických, 

                                                 
16 Migrations of the Walser. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/history 
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Kanady a Ruska. Irene S., manželka Walsera k tomuto tématu sdělila: „Hodně Walserů 

v tuto dobu emigrovalo a někteří se například v Saint Petersburgu proslavili jako pekaři, 

jenž si poté zde v Churu otevřeli svou vlastní pekárnu a cukrárnu, a jiní Walserové si 

ve Spojených státech vytvořili rybářskou firmu.“17 

 

5.2. Etnická identita Walserů 

 

Etnická identita Walserů byla hlavním okruhem, na který se terénní výzkum zaměřil. 

Výzkumné otázky byly také orientovány na prvky, které tuto identitu utvářejí. Na první 

výzkumnou otázku „Cítíte se být jako Walser nebo máte jinou identitu?“ nejčastěji námi 

dotazovaní odpovídali, že se cítí především jako Walseři. Takto zodpovězená otázka byla 

odpovězena dvaceti sedmy respondenty pocházejících ze Švýcarska, Lichtenštejnska, Itálie 

i Rakouska.  

Další otázka, která se týkala etnické identity, byla zaměřena na hlavní prvky, které 

tuto identitu utvářejí. Za nejdůležitější prvek etnické identity Walserů můžeme považovat 

jazyk, neboť byl zmíněn dvaceti čtyřmi respondenty. Tento jazyk je pro Walsery velice 

ojedinělý a jsou na něj opravdu hrdí.  

Jeden z respondentů pocházející z lichtenštejnského města Triesenberg vypověděl: 

„Hlavním prvkem, který nás charakterizuje je rozhodně jazyk. Máme vlastní dialekt, který 

je velice specifický a který nás odlišuje od ostatních.“18 

Druhá častá odpověď s 14 % byla historie a způsob života v horských oblastech, jenž 

je všechny spojuje. Na tuto otázku odpovědělo 28 respondentů. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Respondentka Irene z Rakouska, 55 let, žena v domácnosti. 
18 Respondent Josef žijící v Triesenbergu, 72 let, ředitel walserského muzea. 
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5.3. Kultura Walserů 

5.3.1. Hmotná kultura 

 

Walserové se dosud vyznačují osobitou tradiční materiální a duchovní kulturou, 

zejména ve spojitosti s alpským hospodařením. 19 Typické rysy a znaky zachycující toto 

etnikum nejsou přidělovány Walserům, ale celé alpské populaci.  

Pro toto walserské etnikum je tedy charakterizující velká nadmořská výška, která jim 

napomáhala k zemědělství. Ale aby se Walserové přírodě přizpůsobili, a to zejména 

dlouhým a sněhovým zimám, museli si chytře schovávat svou potravu. 

Johannes Führer přišel s následující definicí: „Místní obyvatelé historického 

walserského osídlení v alpské nadmořské výšce, kde jejich jazyk, kultura, ekonomické 

a historické povědomí bylo ve 20. století nepostradatelné, jsou identifikování jako 

Walserové.“20 

 

Kroje 
 

 

Kroj nebo také lidový kroj či lidový oděv je charakteristický pro určité skupiny, 

jimiž mohou být skupiny etnografické, profesní, skupiny lidových komunit nebo nějakého 

sdružení. Každý z krojů má určité prvky jako jsou například výšivky, krajky nebo barva 

a typ materiálu, kterými se odlišuje od ostatních. Kroje se také liší v závislosti na postavení 

jejich majitele, na ročním období nebo na tom, jestli je nositelka kraje svobodná, vdaná či 

ovdovělá. Kroj nám také může prozradit zaměstnání nositelů nebo finanční situaci, která je 

velice znát na samotném materiálu. Kroj chudších bývá především ze zastaralého 

materiálu, jako je například režné plátno a jsou ochuzeny o jisté zdobení. Naopak kroje 

bohatších jsou vyrobeny z dražších látek, jako je například brokát či satén a jsou 

obohaceny zajímavou dekorací. V nynější době jsou kroje symbolem trvale udržovaných 

nebo obnovených lidových oslav a obyčejů. 

                                                 
19 KOCIÁNOVÁ N.; ROSENHOFEROVÁ A.; POZNÍKOVÁ V. Walserové. [online]. Hospodářská a 

kulturní studia. [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: 

http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=ls2016:walserove 
20 Walser and their culture. [online]. Walser in den Alpen [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: http://www.walser-

alps.eu/culture 
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Obrázek 8: Ukázka walserských krojů 

Zdroj: Is there a Walser costume? [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/culture/traditional-dress 

 

První znaky venkovských krojů je možné spatřit již od 16. století. A už během 

středověku se tyto kroje začínají lišit od městských krojů, a to z důvodu střižení, hrubého 

materiálu, chybějících šperků a převážně šedých barev. Začátkem moderní doby 

se prohloubily rozdíly mezi šlechtici, měšťany a venkovany a s příchodem německého 

sekcionalismu vzrostl i lokální separatismus.  

A tak se maloměstský stejně tak jako venkovský kroj odlišil od uhlazených 

a zdvořilých dvorských krojů.  

Rozdíly mezi vesnickými a městskými kroji se znovu začaly objevovat teprve 

po Francouzské revoluci roku 1789, kdy bylo zrušené veškeré vrstevní rozlišování. A tato 

velká volnost byla přivítána a využita právě v kostýmech. Nakonec, bylo povoleno nosit 

barvy, jaké jste chtěli. 

Mezi roky 1780 a 1830, byl vyvinut takzvaný „údolní kroj“, mimo údolí regionální 

a někdy také místní kroj. Ve stejnou dobu, existoval nepsaný zákon, kterému se dařilo 

udržovat typické rysy a znaky každé komunity, aby nebylo nic převzato nebo zabráno 

jinými regiony. A tak se kroje staly ukázkou osobité identity a fungují jako obraz 

sounáležitosti až dodnes.21 

                                                 
21 Is there a Walser costume? [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/culture/traditional-dress 
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Kroj Walserů je plný zajímavostí a skrytých významů, které jen pouhý pozorovatel 

nerozezná. I v této kultuře je každý kroj rozdílný a odlišující se zejména v závislosti 

na regionu.  

Walserské kroje jsou plné radosti ze života, pestrých barev a rozmanitosti.22 

Jsou ozdobené vyšíváním, mašlemi nebo drobnými třásněmi. Nejčastějšími barvami jsou 

červená, modrá, černá a bílá. K ženskému kroji neodmyslitelně patří sukně sahající zhruba 

pod kolena, výrazný límec či šátek a někdy jsou k vidění i pokrývky hlavy, jimiž jsou 

například zdobené klobouky nebo šátky.23 

 

 

Obrázek 9: Ukázka walserských krojů v Rakousku 

Zdroj: The „Tracht“ in Kleinwalsertal. [online]. Kleinwalsertal. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: 

http://www.kleinwalsertal.com/en/holiday-worlds/culture/cultural-knowledge/tracht 

 

Walser, žijící ve Valais o krojích vypověděl: „Walserské kroje se liší podle regionů 

a země, z které Walserové pocházejí. A každý kroj je tvořen z prvků, které nesou určitý 

význam. Například černý šátek na ženských ramenou značí, že ženě někdo umřel. Naopak 

bílý šátek nám o ženě říká, že je neprovdaná.“ 24Další respondentka, manželka Walsera 

Irene S. nám sdělila: „Dámské i pánské tradiční oblečení se také liší v rámci různých 

                                                 
22 Is there a Walser costume? [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-29]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/culture/traditional-dress 
23 La religiosità. [online]. Centro Studi e Cultura Walser – Walser Kulturzentrum. [cit. 2016-12-05]. 

Dostupné z: http://www.centroculturalewalser.com/lareligiosita.aspx 
24 Respondent Gerhard pocházející z Valais, 55 let, pekař. 
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vesnic, ve kterých Walserové žijí. Jedním z prvků, který obohacuje dámský kroj je 

například korunka, která nám o dívce vypovídá, že je panna.“25 

V dnešní době Walsery oblečené v krojích můžeme spatřit jen opravdu výjimečně. 

Jedna z událostí, na které je můžeme zahlédnout, je již zmiňovaný walserský sraz, konaný 

každé čtyři roky. Walserové si oblečou své tradiční kroje a společně se vracejí zpět 

do minulosti.  

 

Obrázek 10: Ukázka walserského kroje na walserském srazu v Arose 

Foto: Arosa, 2017. 

Architektura 
 

Walserská architektura není ničím ojedinělá. Tento architektonický styl walserských 

domů je obrazem alpské architektury, která je typická dvou až tří patrovými domy 

s roubeným či dřevěným obložením. Velice často jsou domy zdobené a obohacené 

o podélné balkony či pavláčky.  

Tento architektonický styl obytných a hospodářských budov byl vyvinut regionálně. 

Mění se v čase v závislosti na samosprávě obce a umístění. Existují ale obdobné budovy 

ve francouzsky mluvícím Valais, v horním Ticinu nebo v rétorománském kantonu 

Graubünden, jenž se pro walserské etnikum staly tradiční. Například jeden z těchto 

Walserských domů se nachází ve městě Tannberg v Mittelberg, ale půdorys stejně také 

jako architektonický styl se liší jen nepatrně. 26 

V již zmiňovaném kantonu na jihu Švýcarska, zvaném Valais převládají především 

dřevěné stavby. Hnědé a často vícepatrové domy tam stojí jeden vedle druhého.  

                                                 
25 Respondentka Irene z Rakouska, 55 let, žena v domácnosti. 
26 Walser architectural style. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/culture/building-methods 
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Velmi častým jevem je také spojení domu se stodolou či kůlnou, jenž jsou kvůli 

hlodavcům zajištěny kamennými sloupy. 

Tradičně jsou střechy budov pokryté deskami ze žuly. Ale jakmile opustíte jižní 

horský průsmyk zvaný Simplon, který se nachází mezi Penninskými a Lepontskými alpami 

ve Švýcarsku, spatříte krajinu plnou kamenných domu. Tyto stavby postavené z kamene se 

nacházejí na místech, kde dřevo, jakožto stavební materiál chybí. 27 

 

 

Obrázek 11: Walserský dům v rakouském Kleinwalsertal 

Zdroj: Culture knowledge – Walser facts. [online]. Kleinwalsertal. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: 

http://www.kleinwalsertal.com/en/holiday-worlds/culture/cultural-knowledge 

 

Při prvním výzkumu v roce 2015 bylo zjištěno, že i ve městě zvaném Triesenberg se 

nachází jeden z walserských domů. Tento dům byl ale poněkud totožný s domy s alpskou 

architekturou v jeho okolí. Kousek od hlavního náměstí stál tento dřevěný víceposchoďový 

dům s bílými okenicemi a skrýval svou historii a důležitý význam pro toto horské etnikum. 

Ten, kdo se o tomto domě nedoslechne ve Walserském muzeu pár metrů opodál, 

od ostatních ho nerozezná. 

 

 

Obrázek 12: Walserský dům v Triesenbergu 

Zdroj: The Walser Museum in Triesenberg. [online]. Lichtenstein. [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: 

http://www.tourismus.li/en/culture-cuisine/museums/Liechtenstein-museums/Walser-Museum.html 

                                                 
27 Walser architectural style. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/culture/building-methods 
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5.3.2. Nehmotná kultura 

Aktivní walserské spolky a sdružení 
 

V rámci walserské komunity lze nalézt zmínky o fungujících organizacích, které 

příslušníky této menšiny sdružují. Nejvýznamější z nich je Mezinárodní asociace Walserů 

(Internationale Vereinigung für Walsertum) se sídlem ve švýcarském městě Galgenenu. 

Asociace vznikla v roce 1962 a sdružuje kolem 1600 členů. Prezidentem této organizace je 

pan Richard Lehner. Za cíl si tato asociace klade především podporovat soudržnost 

Walserů v různých zemích, podporovat výzkumné projekty a publikace týkající se Walserů 

a také vydává časopis „My Walserové“, který vychází vždy po půl roce. Další velice 

významnou činností této organizace je pořádání srazu Walserů.28 

 

Walserské srazy 
 

Aby se jednou za čas příslušníci walserské komunity, kteří jsou roztroušeni po celé 

alpské oblasti setkali, již od roku 1962 se každé 4 roky koná jejich mezinárodní sraz. Toto 

setkání je pojmenované Walsertreffen. Při prvním výzkumu nám respondent pocházející 

z Lichtenštejnska řekl: „V příštím roce, přesněji na podzim roku 2016 se bude konat již 19. 

setkání. Walserské srazy jsou pořádány pokaždé někde jinde. A příští rok bude walserskou 

komunitu hostit švýcarské městečko Arosa.“29 Toto setkání berou Walserové jako 

jedinečnou příležitost poupravit jak duchovní, tak materiální podobu své kultury. Probírají 

se zde tradice, folklor a využití má zde i walserský dialekt, který je základním prvkem této 

komunity. Lidé si mezi sebou předávají informace a plánují další společná setkání. Sraz je 

zkrátka shrnutím všeho důležitého, co by se mělo dále šířit a pomáhat tak zachovat 

walserskou komunitu alespoň trochu odlišnou od těch ostatních.30 

 

 

 

                                                 
28 Organisation. [online]. Wir-Walser. [cit. 2016-12-20]. Dostupné z: https://www.wir-

walser.ch/vereinigung/organisation 
29 Respondent Daniel z Triesenbergu, 29 let, recepční. 
30 Walsertreffen – Walser meetings. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2016-12-10]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/culture/causes-and-celebrations/walsertreffen-walser-meetings/walsertreffen-

walser-meetings 
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Minulý rok se tento walserský sraz stal místem našeho druhého výzkumu. Místem, 

kde jsme měli to štěstí seznámit se s Walsery pocházejících jak ze Švýcarska 

a Lichtenštejnska, ale také z Itálie i Rakouska. Tato událost se konala v již zmiňované obci 

Arosa, jenž se nachází ve švýcarském kantonu Graubünden v okresu Plessur. Do tohoto 

dechberoucího letního i zemního střediska se dostanete ze švýcarského města Chur 

moderním vlakem, který vám nabídne hodinovou cestu s výhledem na alpské pahorky. 

Samotné město touto událostí na čtyři dny rozhodně žilo. V pochmurném zářiovém počasí 

byste v tomto městečku nikoho nepotkali, ale v tyto dny bylo plné lidí. Walserů, 

oblečených do krojů, oslavujících jejich jedinečné etnikum.  

Ulice byly plné ukazatelů, menších stánků i větších stanů, ve kterých jste si mohli 

zakoupit produkty vyrobené právě Walsery, ochutnat švýcarské pokrmy, zapít je kvalitním 

vínem a poslechnout si tradiční walserskou hudbu. A kousek opodál se nacházela velká 

hala, ve které se konaly přednášky pro všechny zúčastněné Walsery. 

 

 

Obrázek 13: Walsertreffen, 2017 

Foto: Arosa, 2017. 
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Obrázek 14:Walsertreffen, 2017 

Zdroj: Walsertreffen 2016. [online]. Facebook. [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/pg/walsertreffen2016/photos/?tab=album&album_id=1499121217054958 
 

 

 

Obrázek 15: Walsertreffen, 2017 

Zdroj: Walsertreffen 2016. [online]. Facebook. [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/pg/walsertreffen2016/photos/?tab=album&album_id=1499121217054958 

 

Walserská cesta 
 

Dodnes si většina Walserů uvědomuje svou historii a to, jak se jejich předkové 

vlastně do těchto míst dostali. Každý rok se koná akce, která nese jméno „Walserweg“ -

 tedy walserská cesta či stezka, která se člení do 25 etap a měří 450 km. Dobrovolníci 

podnikají neuspěchané procházky, někteří i náročné jednodenní túry touto širokou stezkou 

vedoucí přes krásné alpské krajiny – vysokými horami, přes hřebeny a prochází krásnými 

údolími. To vše s výhledem na tři alpské země – Švýcarsko, Rakousko a Lichtenštejnsko. 

Díky těmto túrám se lze přenést o 700 let zpět a vžít se do role dřívějších zemědělců 

a pastevců, kteří přecházeli přes zmíněný kanton Valais až do jejich současných domovů 

v oblasti Triensenberg. Během cesty si však lidé nepřipomínají jen historii a jazyk, ale také 

například zakládání osad a způsoby získávání orné půdy. 



37 

K tomu, aby si člověk mohl projít tuto cestu, nepotřebuje být Walserem. Stačí jen 

pohodlná obuv, dobrá fyzická kondice a pečlivě naplánovaná trasa, která může být 

rozdělena do několika dnů či týdnů. Walserská cesta může začínat z kantonu Wallis 

a pokračovat do Triesenbergu anebo právě naopak. Během putování lze však využít 

hromadné dopravy a železnice. 

Podle zjištěných informací lidé, tuto aktivitu rádi vyhledávají a svoje zkušenosti 

zaznamenávají do cestovních deníků. Informace v nich obsažené pak slouží jako pomoc 

a inspirace pro další cestu. 31 

 

 

Obrázek 16 : Trasa walserské cesty 

Zdroj: Walserweg: Über dä Bärg. [online]. Schweizer Familie. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: 

http://www.schweizerfamilie.ch/unterwegs/wanderungen/artikel/walserweg-eber-dae-baerg.html 

 

Walserský závod na lyžích a snowboardu 
 

Tento závod se koná každé dva roky a vždy na jiném místě. Závodí se v obřím 

slalomu v několika věkových kategoriích. Zavedl se také závod na snowboardu, čímž se 

stala celá akce zajímavější zejména pro mladé Walsery. Závodu se účastní zpravidla kolem 

180 závodníků z různých regionů, které jsou osídleny walserskou populací. 

Jsou to například města nebo oblasti jako Bosco Gurin, Gressoney, Triesenberg, 

Z’Makana, kanton Valais, Obersaxen, Brand, Galtür, Laterns, Großwalsertal, Bürserber 

a Kleinwalsertal.32 

                                                 

31 Walserweg: Über dä Bärg. [online]. Schweizer Familie. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: 

http://www.schweizerfamilie.ch/unterwegs/wanderungen/artikel/walserweg-eber-dae-baerg.html 

32 Walser skirace. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2016-12-20]. Dostupné z: http://www.walser-

alps.eu/youth-and-sport/walser-skirace/walser-skirace 

http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/lib/exe/fetch.php?media=ls2016:walserweg.jpg
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5.4.  Náboženství 

 

Většina walserského obyvatelstva (94,2 %), vyznává křesťanskou víru. V rámci 

křesťanství se Walserové dělí na katolíky a protestanty, ale dá se říci, že převážná většina 

walserského obyvatelstva jsou katolíci. Někteří navštěvují kostely pravidelně každý týden 

a jiní jen o svátcích. Výjimku tvoří Walseři v oblasti Werdenberg u Bernu a v některých 

údolích kantonu Graubünden. V 16. století rozhodly úřady v Bernu, že se má obyvatelstvo 

ve všech podřízených obcích stát protestanty, a určily tak i náboženskou příslušnost 

místních Walserů. V největším švýcarském kantonu Graunbünden se ale každá obec mohla 

sama rozhodnout, jakou konfesi přijme. Proto se tedy ve švýcarských alpských vesničkách 

najdou Walserové jak katolíci, tak protestanti. Pouze kolem 1,5 % příslušníků tohoto 

etnika jsou evangelíci. 33,34 

 

 

Stát Walserové Hlavní náboženství – křesťanství (%) % evangelíků 

Švýcarsko 16 500 97,0 2,0 

Rakousko 8 360 90,0 1,0 

Itálie 3 610 90,0 0,5 

Lichtenštejnsko 1 530 96,0 0,4 

Celkem 30 000 94,2 1,5 

Tabulka 3 : Rozdělení Walserů podle náboženství 

Zdroj: KOCIÁNOVÁ N.; ROSENHOFEROVÁ A.; POZNÍKOVÁ V. Walserové. [online]. Hospodářská a 

kulturní studia. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: 

http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=pe2015:walserove 
 

Walserové byly pravděpodobně více vystavěni přírodě jak jejich předchůdci 

v prvopočáteční mateřské zemi. Zimy, bouřky, sníh a laviny v zimě a dlouhá období sucha 

v létě. Lidé potřebovali něco, s čím by se mohli postavit těmto životním výzvám a díky 

tomu si našli sílu a oporu ve víře, kterou převzali od svých předků. 

                                                 
33 Religious life of the Walser and the people from Valais. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2016-12-19]. 

Dostupné z: http://www.walser-alps.eu/culture/religion?set_language=en 
34 La religiosità. [online]. Centro Studi e Cultura Walser – Walser Kulturzentrum. [cit. 2016-12-19]. 

Dostupné z: http://www.centroculturalewalser.com/lareligiosita.aspx 
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Editor knihy My Walserové, Ernst Schmidt tuto mentalitu porovnal se dávnými Řeky 

a řekl, že podobný ráz krajiny je možným důvodem, proč si Walserové udrželi svůj 

duchovní a náboženský vztah ke kantonu na jihu Švýcarska Valais, poté co se odstěhovali.  

A až se svatým Theodulem Walserové nalezli památný a názorný symbol, s kterým 

se ztotožňují. 35 Legenda o biskupovi Theodulovi říká, že se jednou na své cestě setkal se 

skupinou bouřlivých a rozdováděných ďáblů. Když se jich optal, jaký mají důvod k jejich 

radosti, obdržel následující odpověď: Během hodiny římský papež podlehne pokušení a až 

se tak stane, naše síla vzroste. Biskup byl vyděšen a řekl, že kdyby byl v Římě, papežovu 

duši by zachránil. Podle legendy ho sebevědomí ďáblové odnesli do Říma, aby ho 

přesvědčili, že jeho úmysl je zcela marný. Jenže biskupovi se římského papeže podařilo 

od pokušení zachránit a jako symbol vděčnosti mu papež daroval vzácný zvon, který ho 

před ďábly ochrání zpět na cestě domů. 36 

Dále začali Walserové kromě svatého Theodula uctívat i svatého Mikuláše a Mořice. 

Podle svatého Mořice bylo pojmenováno malé město, které se nachází v kantonu Valais 

ve Švýcarsku. Toto městečko je také hlavní město kraje a obce Saint-Maurice. Mezi rokem 

360 až 370 Theodeul, první biskup v kantonu Valais, nechal postavit baziliku, která i dnes 

stále uplatňuje svůj vliv a která nese název svatého Mořice.  

 

S putováním zůstalo spojení s původní vlastí více konkrétní a individuální. 

Často to ale trvalo mnoho dní nesmírně náročné fyzické námahy. Důvodů pro tolik 

náboženských poutí bylo nesčetně mnoho. Učinění dobrého příslibu, poděkování či hlavní 

náboženské nebo tradiční motivy.  

S náboženskými poutěmi byl nejvíce spjat kanton na jihu Švýcarska zvaný Valais a 

Severní Itálie. Lidé z italské obce Ornavasso v oblasti Piemont putovali do Glis nyní Brig–

Glis ve Švýcarsku již celá staletí. A je očividné, že po své cestě chtěli přejít přes svou 

rodnou obec Naters, jenž se nachází v kraji zvaném Brig v kantonu Valais ve Švýcarsku. 

Po druhé světové válce se počet účastníků značně zvětšil. Lidé z obce Pomatt putovali 

po dobu jednoho týdne začínajíc v německém městě Münster, kde se setkali se svými 

příbuznými. 

                                                 
35 Religious life of the Walser and the people from Valais. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-31]. 

Dostupné z: http://www.walser-alps.eu/culture/religion 
36 The legend of Bishop Theodul. [online]. Kristberg. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: 

https://www.kristberg.at/stories-kristberg-montafon/items/legend-bell-theodul.html 
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Velká výzva to ale byla pro přicházející poutníky z Bosco-Gurin, kteří se připojovali 

k poutníkům z obce Pomatt. Museli zvládnout další nápor z překročení prudkého svahu 

horské soutěsky zvané Furka, který se nachází ve švýcarských alpách v nadmořské výšce 

2429 metrů. Po dlouhé a náročné cestě, která byla většinou zakončena v červnu, byla první 

zastávkou kaple „Heiligkreuz” v údolí Binntal, poté směřujíc dolů údolím navštívili kapli 

poblíž obce Mörel v německy mluvící části kantotu Valais až nakonec dorazili do prvního 

velkého kostela v Glis. Několik dní poté přivítali kopce Sionu, katedrálu nacházející se 

ve městě a kostel Valère, jenž se nachází na kopci s výhledem na Tourbillon. 

Kostely, kaple a oltáře ve walserských vesnicích jsou velice často zdobeny 

Walserskými svatými. Relikviím z kostelů v hlavním městě švýcarského kantonu Valais 

v Sionu byla dána náboženská souvislost s původní mateřskou zemí. Walserové ale ještě 

více ve vesnicích upřednostňovali kaple, a to zejména z ekonomických důvodů. Ty později 

sloužily jako poutní místa.  

Takto Walseři putovali ke svatému Theodulovi v Davosu až do 18. století. 

Roku 1730 se městský zákoník v největším kantonu Švýcarska Graubündenu rozhodl 

připomenout předky pocházející z Valais a vyhlásil dny svatého Theodula, jenž připadá na 

šestnáctého srpna a svatého Antona, jakožto státní svátek. Putovníci svatého Theodula 

z Vorarlbergu do Sionu zůstali naživu až do 18. století.37  

 

 

 

Obrázek 17: Kostel svatého Theodula v Sionu 

Zdroj: Wikimedia Commons. [online]. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_Saint_Theodule_Sion.jpg 

                                                 
37 Religious life of the Walser and the people from Valais. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-31]. 

Dostupné z: http://www.walser-alps.eu/culture/religion 
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Našich respondentů jsme se zeptali, jestli kostely navštěvují a pokud ano, tak jak 

často. Více než polovina respondentů zodpověděla, že kostely navštěvují, ale už jen menší 

počet z nich kostely navštěvuje pravidelně každou neděli. Respondenti vypověděli, že jsou 

věřící, ale že kostel navštěvují jen zřídkakdy, při speciálních příležitostech, jako jsou 

například křtiny. Naopak respondentka Stephanie Kohl k tomuto tématu dodala: 

„Já a moje rodina navštěvujeme kostel pravidelně v neděli, zúčastňujeme se mší a celkově 

se zapojujeme do duchovní kultury.“ 38 Věk zde nehraje téměř žádnou roli, do kostela se 

pravidelně modlit chodí jak mladí, tak i starší obyvatelé. Tento úkaz však ve srovnání s 

okolím není unikátní. Je známo, že obyvatelé alpských zemí jsou velice pobožní, a tak je 

tomu i ve Švýcarsku společně s Lichtenštejnskem. V oblasti Triesenberg se nachází 

spousta kaplí a kostelů různých velikostí. Za povšimnutí stojí malebné kostelíčky na 

každém rohu, tak velké kostely, kde místní obyvatelé provádějí různá shromáždění a 

přednáší. 

5.5. Jazyk 

 

Jazyk je hlavním nástrojem pro komunikaci, systémem znaků, jenž se řídí určitými 

pravidly, gramatickými a etickými. Můžeme ho dělit na společenskou rovinu, jenž nám 

udává učení jazyka v průběhu života v rámci socializace a biologickou rovinu, která 

zastupuje schopnost mluvit. Dělit ho také můžeme na přirozený a jazyk umělý neboli 

formální. Skrze jazyk vnímáme, rekonstruujeme svět kolem nás a myslíme. Bez jazyka 

nelze myslet, a proto je jedním z nejdůležitějších lidských atributů.  

Jazyk v mnoha společenských a kulturních ohledech také slouží jako rozlišení 

příslušnosti k jisté sociální příslušnosti či stratifikaci a jeho používání je hluboce spjato 

s lidskou kulturou. 

Jazyk je také prvkem, díky kterému se odlišujeme od ostatních a prvkem, který 

ovlivňuje vstup do určité sociální skupiny. A právě jazyk walserského obyvatelstva, je 

hlavním elementem, který působí na jejich odlišnost od alpských obyvatel. Pro Walsery je 

jejich dialekt velice důležitá složka, jenž utváří jejich specifickou identitu, i přesto že 

                                                 
38 Respondentka Stephanie Kohl z Lichtenštejnska, 18 let, studentka.  
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používání není už tak rozsáhlé. Nicméně Walserové jsou na tento dialekt značně hrdí, a to 

především kvůli památce na jejich dávné předky.  

 

5.5.1. Historie alemanštiny 

Alemanština je dialektem němčiny na bývalém alemánském území a představuje 

jednu z podskupin hornoněmeckých dialektů. Nejstaršími doklady představující 

alemanštinu jsou runové nápisy na sponách.  

Touto skupinou německých dialektů se mluví ve Švýcarsku (s vyjímkou západní 

části Švýcarska a kantonu Ticino), na většině území německé spolkové země Bádensko-

Württembersko, v západní části Bavorska, v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko, 

v Lichtenštejnsku, v region Alsasko, v části Itálie a v neposlední řadě ve Venezuele. 

Těmito alemanskými dialekty mluví přibližně 10 miliónů lidí. 

V nynější době alemanština zahrnuje dialekty jižních dvou třetin Bádenska-

Württemberska a západní části Bavorska, dialekty německy mluvící části Švýcarska, 

rakouské spolkové země Vorarlbersko a bývalého francouzského regionu Alsasko. 39 

Alemanština se dělí na švábštinu, dolní němčinu, horní alemanštinu, která zahrnuje 

jižní vorarlberštinu a většinu dialektů, kterými se mluví na území Švýcarska a souhrně jsou 

nazývány jakožto švýcarská němčina a nejvyšší alemanštinu, jež obsahuje valištinu, dialekt 

švýcarského kantonu Wallis.  

Pro tyto hornoněmecké dialekty je velice typická změna souhlásek, která vznikla 

v 5. století v oblasti, která byla osídlena Alamany či Langobardy. 

Název těchto hornoněmeckých dialektů je odvozen od Alamanů neboli Alemanů, což 

byl svaz západogermánských kmenů, které sídlily na horním toku Mohanu na území 

dnešního Německa. 40 

V době existence římské říše byl tento germánský svaz velmi bojovný a usilující 

o provincii římské říše Horní Germánii, která v té době zahrnovala oblast západního 

Švýcarska, francouzské regiony i část Německa. Do značné míry Alamané následovali 

svaz západogermánských kmenů, Franky, jež zastavili rozšiřování Římanů na sever 

od dolního Rýna a kteří následně napadli již zmiňovanou provincii Horní Germánii. 

                                                 
39 ŠIMEČKOVÁ, Alena. Úvod do studia jazykovědné germanistiky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-

0595-3. 
40 ŠIMEČKOVÁ, Alena. Úvod do studia jazykovědné germanistiky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-

0595-3. 
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V 1. století se již zmiňovaný Rýn stal hranicí mezi Galií obývanou Římany 

a nezávislou Germánií.  

Celé teritorium osidlovanén Germány, Kelty a lidmi smíšeného kelto-germánského 

původu bylo Římany rozděleno na dvě provincie – Germanii Inferior, jenž se nacházela 

na dolním toku řeky a Germanii Superior na horním toku řeky Rýn. 

Alemané přecházeli hranice, které „obepínaly“ oblast Horní Germánie, oblast mezi 

horním Rýnem a horním Dunajem a napadali provincii Germania Superior, která se 

nacházela na druhé straně Rýna. Stěhovali se do oblasti zvané Agri Decumates a již 

v 5. století založili konfederaci, která se usadila ve francouzském regionu Alsasku. Dále 

tento germánský svaz expandoval do dnešního Bavorska, Rakouska i do oblasti Švýcarska. 

Na počátku 8. století dosáhli i alpských údolí. 41 

 

 

Obrázek 18: Mapa německých dialektů 

Zdroj: Detsche Dialekte. [online]. Wikiwand. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: 

http://www.wikiwand.com/de/Deutsche_Dialekte 

 

                                                 

41 GIBBON, Edward. Úpadek a pád římské říše. Přeložil Adolf FELIX. Praha: Levné knihy, 2005. ISBN 80-

7309-189-5. 
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Obrázek 19: Mapa zachycující používání alemanštiny 

Zdroj: From Valais-German to Walser-German. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2017-01-03]. Dostupné 

z: http://www.walser-alps.eu/dialect 

 

5.5.2. Walserský dialekt 

Jazyk tohoto etnika je hlavním prvkem, jenž působí na zvýrazňování walserské 

odlišnosti od okolní společnosti. I v mnoha dokumentech je tento jazyk chápán jako 

klíčové kritérium pro sounáležitost walserské skupiny.  

Švýcarský etnolog a lingvista dokonce uvedl: „Tam, kde už se walserským jazykem 

nemluví, tam už žádné walserské osídlení není a není tam ani žádný Walser. “ 

Většina Walserů hovoří kromě němčiny také zvláštním dialektem alemánské 

němčiny, který je velmi odlišný od klasické němčiny a pro toto etnikum je typický. Tento 

dialekt je převážně používán v rodinách a na pravidelných sešlostech celé této komunity, 

které se konají každé 4 roky. Kvůli snižujícímu se počtu walserského obyvatelstva se ale 

toto nářečí ve walserských vesničkách podaří zaslechnout jen málokdy. Dialekt vznikl 

delší izolací obcí od komunity a odlišuje se podle toho, v jaké oblasti či zemi Walseři žijí. 
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Počet lidí, kteří se tímto alemánským dialektem dorozumívají, je necelých 23 tisíc. 

Nicméně dnes je mnoho Walserů, jejichž alemánský dialekt byl vystřídán piemonštinou, 

franko-provensálštinou, lombardštinou, rétorománštinou nebo francouzským, italským 

a německým standartním jazykem.42 

 

Walserský dialekt Němčina Angličtina 

Endsche Attò Vater unser Our Father 

das béscht em Hémmel, der Du bist im Himmel, in heaven, 

dass héilege sígge Dín Noame. geheiligt werde Dein Name. hallowed be your name. 

Chéeme Dín Herrschaft. Dein Reich komme. Your kingdom come. 

Tabulka 4: Příklad dialektu Titsch v porovnání s němčinou a angličtinou.  

Zdroj: KOCIÁNOVÁ N.; ROSENHOFEROVÁ A.; POZNÍKOVÁ V. Walserové. [online]. Hospodářská a 

kulturní studia. [cit. 2016-12-15]. Dostupné z: 

http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki1/doku.php?id=ls2016:walserove 
 

V Itálii se Walseři vyskytují nejvíce v Údolí Aosty ve městě Issime, Gressoney-Sain- 

jean a Gressoney-La-Trinité, jenž zastupují trojjazyčnou oblast, ve které se mluví italským, 

francouzským a německým jazykem. 

Pro tento region, ve kterém se nacházejí zmiňovaná města, jsou velice typická údolí 

mezi alpskými vrcholy. Region je ze severu ohraničen nejvyššími horami Alp jako je 

například Mont Blanc, Matterhorm a Monte Rosa. 43 Masiv Monte Rosy představuje 

kolosální zaledněnou oblast, která zahrnuje jedenáct vrcholů vyšších jak 4000 metrů. 44 

Také je místem, kde se na úpatí nachází Údolí Lys, kde můžeme nalézt tři walserské obce. 

Walserská populace v Údolí Lys má dosud aktivní kompetenci tákající se 

menšinového jazyka alemánského původu, který je používán v podobě zvané Töitschu 

ve městě Issime a Titsch ve městě Gressoney. Walserský jazyk stále udržuje své starověké 

kořeny, které tyto mluvčí odlišuje od obyvatel okolních německých oblastí. 

Dialekty Töitschu a Titsch jsou používány jen verbálně a z tohoto důvodu neexistuje žádná 

dialektem psaná tradice. Mluvčí těchto dvou typů dialektů si navzájem nedokáží 

                                                 
42 From Valais-German to Walser-German. [online]. Walser in den Alpen. [cit. 2016-12-15]. Dostupné z: 

http://www.walser-alps.eu/dialect 
43 Valle d’Aosta. [online]. Itálie Průvodce. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: http://www.italie-

pruvodce.cz/web/regiony/valle_daosta 
44 Monte Rosa. [online]. Adventura cestovní kancelář. [cit. 2017-02-02]. Dostupné z: 

https://www.adventura.cz/zajezdy/6283-monte-rosa/ 
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porozumět a k dorozumívání musejí použít třetí jazyk, aby mohli společně komunikovat. 

V poslední době vzniklo několik pokusů vytvořit psanou kodifikaci daného jazyka, 

například prostřednictvím zveřejnění a publikování slovníku a dvou gramatik dialektu 

Töitschu. Jazyky jsou stále denně používány v konverzacích, ale i přesto se jejich 

používání rychle snižuje. Walserská menšina v Údolí Lys má ale silné menšinové 

povědomí, které je převáděno do úspěšného boje o politické, kulturní a lingvistické uznání 

walserských práv.  

Přestože mezi Walsery probíhají snahy o záchranu a oživení jejich rozmanité kultury 

a jazyka, lze vnímat stálý úpadek, a to zejména mezi mladšími obyvateli. Důvodů je 

opravdu mnoho: imigrace občanů, kteří jazyk etnických menšin neumějí, kontakty 

s vnějším okolím (také masmédia) a sociální postavení a prestiž. Všechny tyto důvody 

zapříčiňují roky rozhodování mnoha rodičů, kteří se nakonec rozhodnou, že se zaměří na 

učení německého, italského nebo francouzského jazyka spíše než alemánského dialektu 

Walserů. Přístup k jazyku je však rozdílný v závislosti na komunitách. Co se týká italských 

komunit, v městě Gressoney není silné přesvědčení, že jediný způsob, jak chránit 

walserský jazyk je každodenní používání tohoto dialektu. Zatímco v italském městě Issime 

je uvědomělost jazyka opravdu velká. Toto povědomí můžeme zejména spatřit na častém 

užívání dialektu mezi mladší generací, která jazykem mluví denně. Co se týká místních 

tradic, situace je opět rozdílná, což silně pociťuje celá populace. Tři zmiňovaná města 

v Itálii po mnoho let využívala podporu zákona, díky kterému bylo schváleno a přijato 

hodně projektů zaměřující se na ochranu těchto dvou dialektů; Töitschu a Titsch. Iniciativ, 

které byly v posledních letech převzaty bylo opravdu mnoho a nesou s sebou rozdílné 

oblasti. Například od července roku 2005 byly zorganizované jazykové kurzy po celém 

kraji, a to s cílem upřednostnit spolupráci s úřady veřejné správy v minoritním jazyce. 

Ostatní aktivity byly uskutečněny se spoluprací zahraničních zástupců a s účastí mnoha 

občanů, i z mladších vrstevních skupin, s cílem přenášet a udržet naživu walserskou 

kulturu v nových generacích. Zrealizováno bylo sedm dokumentů, které vyobrazují 

zajímavé momenty v životě walserského obyvatelstva. Okamžiky, vázané na walserskou 

historii a způsob života, který vypovídá o jejich historii a tradicích.  

Ochrana tradice je přidělena převážně nové generaci a aby byla uvedena do kontaktu 

s používáním tohoto menšinového jazyka, byly natočeny tři kreslené filmy. Filmové 

laboratoře v mimořádném školním čase dovolily, aby se děti staly hlavními protagonisty 
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v každé z fází tvorby těchto kreslených dětských filmů a tímto způsobem měly možnost 

pracovat s lidmi, kteří mluví a znají svéráznost jazyka a jenž mohou dětem prohloubit 

jejich znalosti a vylepšit výslovnost daného dialektu.  

Také byl zorganizován kurz v dialektu Töitsch, kterého se ve velké míře zúčastnila 

i mladší generace. Následně byl vytvořen menší tým, který pracoval na publikaci 

magazínu, který nese jméno Walser Gemeinde. Další publikace byly opět zrealizovány 

s dětskou pomocí a se spoluprací zahraničních odborníků. Nakonec se také konalo mnoho 

mezinárodních událostí, jako například Walsertreffen, setkání walserské komunity po 

každé čtyři roky a také vzniklo mnoho sdružení a walserských center; Asociace Augusta, 

specializovaná Walserská knihovna, Walserské kulturní centrum, založené v roce 1982 

v Gressoney-Saint-Jean i Walserká muzea, jenž jedno bylo právě navštíveno v rámci 

výzkumu. 45 

Současný walserský dialekt znázorňuje mimořádnou jazykovou variaci, která je 

velice neobvyklá v takto malých a ohrožených jazycích. Následkem je kombinace tří 

faktorů. Jedním z faktorů je narušení projevu na úrovni jednotlivce nebo také mluveného 

projevu komunit, jenž způsobuje uvolnění sociolingvistických a lingvistických norem, což 

vede k celému rozsahu svérázného projevu na úrovni malých tzv. praktických komunit 

(CoPs.), 46 skupin lidí sdílející určitý zájem, problém či zaujetí nějakým tématem. 47 

Druhým faktorem je nedostatek používání s následkem snížené možnosti osvojit si 

mateřský jazyk, a z tohoto důvodu mluvčí s velmi odlišnými stupni jazykové způsobilosti 

žije ve stejném řečovém společenství. Třetím faktorem je vliv kontaktních jazyků, který 

mluvčím výrazně zvyšuje počet dostupných variant, a to z hlediska přímé výpůjčky 

a z hlediska strukturálního přejímání. 48 

První otázkou, která se týkala jazyka v rámci našeho výzkumu ve Švýcarsku 

i v Lichtenštejnsku, bylo: „Máte svůj vlastní dialekt?“ Na tuto otázku nám většina 

dotazovaných respondentů odpovědělo, že mají svůj vlastní dialekt nazývaná Titsch a že je 

to právě to, co je odlišuje od ostatních.  

                                                 
45 BALBONI, Veronica. Early German education in Italy: An overview about German and Germanic 

varieties teaching in the Italian nursery schools. Venezia, 2012. Diplomová práce. Universita Ca'Foscari 

Venezia. Vedoucí práce Prof. Carmel Mary Coonan. 
46 DAL NEGRO, Silvia. Language contact and variation patterns in Walser German subordination. De 

Gruyter Mouton stuf 2014; 67(4): 469 – 487 
47 Znalostní komunity v praxi. [online]. ManagementNews. [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: 

https://www.managementnews.cz/manazer/rizeni-firmy-id-147972/znalostni-komunity-v-praxi-id-165091 
48 DAL NEGRO, Silvia. Language contact and variation patterns in Walser German subordination. De 

Gruyter Mouton stuf 2014; 67(4): 469 – 487 

https://www.managementnews.cz/manazer/rizeni-firmy-id-147972/znalostni-komunity-v-praxi-id-165091
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Další výzkumná otázka zaměřující se na Walsery používající dialekt se zaměřovala 

na to, jak často tento dialekt používají a při jakých příležitostech. Výsledky získané 

na základě našich dotazů ukázaly, že 90 % respondentů, tímto dialektem mluví ale 

především v rodinném kruhu nebo na shromáždění s ostatními Walsery. Jak uvedl jen 

z dotazovaných respondentů: „Dialekt používáme již pouze v rámci rodin a je přenášen z 

rodičů na potomky spíše pro to, aby úplně nezanikl, než že by se jím dalo hovořit v širším 

okolí a byl tedy užitečný.“ 49 

Další respondent pocházející z lichtenštejnské obce Triesenberg vypověděl: 

„Dialektem hovořím, ale již velice málo. V rodině dialekt nepoužívám, a to z důvodu, že 

nežiji s Walserkou, tudíž mí potomci dialektem hovořit neumí.“50 

Respondentka rakouského původu vypověděla: „Walserka nejsem, za Walsera jsem 

provdaná ale i přesto se dialektem snažím mluvit jak v rodině, tak i s přáteli.“51 

 Dalších 20 % z dotazovaných respondentů odpovědělo, že dialektem nemluví. 

Důvodů je mnoho; dialekt nepoužívají, protože ho neumí a dalším častým důvodem je věk. 

Na základě našeho výzkumu bylo také zjištěno, že jedním z důvodů postupného úpadku 

tohoto dialektu je jeho menší používání v rodinách, a to především z důvodu uzavřených 

sňatků s lidmi jiného národního etnika, kteří dialekt neumí.  

Další námi dotazovaný Walser Hans S., jenž žije v Arose nám k naší výzkumné 

otázce sdělil: „Dialekt používám, ale už jen v rodině nebo na setkáních s ostatními 

Walsery. Co se týká srovnání s italskými Walsery, tak v Itálii tito Walseři mluví dialektem 

méně než v německy mluvících státech. Také za zmínku stojí naše typické walserské 

příjmení jako je například Burgener, Imseng, Zurhriggen a Authamatten. A také v dialektu 

existuje i pár folklorních písniček a hymna.“52 

 

 

 

                                                 
49 Respondent Jann žijící v Arose, 60 let, kuchař. 
50 Respondent Richard z Triesenbergu, 61 let, důchodce. 
51 Respondentka Irene z Rakouska, 55 let, žena v domácnosti.  
52 Respondent Hans S. z Arosy, 71 let, podnikatel.  
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5.5.3. Třígenerační srovnání  

Během výzkumu byla snaha o získání odpovědí a informací od všech věkových 

generací, tak aby bylo možné porovnat používání jazyku podle věkové kategorie. Na 

základě tohoto výzkumu bylo zjištěno, že dialekt používá nejvíce starší generace, která 

byla námi určena od věku 51–100 let, poté věková skupina od 30–50 let a na posledním 

místě mladší generace (0-29 let), která tento alemánský dialekt používá a umí jen zřídka 

kdy. 

Díky výzkumu bylo tedy zjištěno, že walserský jazyk zvaný Titsch je jazykem 

zejména starší generace, která tento jazyk upřednostňuje v každodenním životě, zatímco 

mladší generace tento dialekt jako preferovaný jazyk nevolí.  

Starší generace tento dialekt umí, a to ještě z doby, kdy byl mezi walserským 

obyvatelstvem rozšířenější a jeho používání mnohem častější. Až poté se lidé začali 

stěhovat a Walserové se rozmístili do různých míst po celém světě, kde začali zakládat 

rodiny s lidmi, kteří walserským dialektem nikdy nemluvili. Walserové začali mít méně 

příležitostí k používání tohoto jazyka a díky tomu, bylo o mnoho těžší dialekt zachovat na 

stejné úrovni jako před tím. Ale i přesto se jazyk dochoval až dodnes, a to především díky 

těm, kteří za jeho udržení, rozvoj a záchranu bojují. Zakládají se spolky a pravidelná 

sdružení, kde se jazyk používá a kde se připomíná, jak důležitý a ojedinělý pro ně je. Aby 

tento jazyk rozšířili v podvědomí i u mladší generace, vytvářejí se různé projekty, které je 

tomuto dialektu naučí a některé ze škol ho zahrnují do své výuky.  

 

Walserský dialekt ve školách 
 

„Německy mluvící obyvatelé města v údolí zvaném Lys mají právo ochraňovat své 

vlastní typické znaky a svou kulturní a lingvistickou tradici. Těmto obyvatelům, je zaručená 

výuka německého jazyka ve školách, kvůli vhodnému přizpůsobení místním potřebám.“ 

Toto se píše ve zvláštním nařízení Údolí Aosty. Ve skutečnosti se němčina učila ve všech 

stupních, ačkoliv v druhém stupni základní školy jsou hodiny výrazně delší a z tohoto 

důvodu jsou aktivity a hloubka studia jazyka mnohem smysluplnější. 

Školáci jsou také zapojeni do velkého množství projektů a aktivit, týkajících se 

walserské historie a kultury. V tomto ročníku je tedy možné, aby učitelé navrhli činnosti 

v němčině i v rozmanitém walserském dialektu Titsch. Program německého jazyka je 

následován lingvistickou spirálovitou cestou a témata jsou několikrát prezentována 
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a důkladně prozkoumávána v průběhu každého roku. Tato německá cesta končí na konci 

druhého stupně základní školy dosáhnutím úrovně A2 Společného evropského 

referenčního rámce (SEER). 53 

 

Školní projekty 
 

 

Tyto školní projekty vznikly na základě velké aktivity učení obou jazyků; 

německého jazyka i místního dialektu, dokonce, i když je učení walserské historie 

a kultury častější než učení privilegovaného jazyka.  

Školy se již roky podílejí na mnoha projektech, které se týkají „valorizace“ jejich 

kultury a jazyka. Od školního roku 2000-2011 studenti pracovali na projektu zvaném 

Meine Deutschmappe. Hlavním cílem bylo rozpracování mapy, jenž bude zahrnovat 

veškerou práci a činnost v německém jazyce ze strany každého studenta.  

I walserská menšina byla zapojena do celonárodního projektu zvaném Le piccole 

stelle del Carro Minore (od školního roku 2005-2006 se tento projekt stal projektem 

zvaným projekt Ukolébavek). Projekt byl vytvořen na základě ochrany jazykových menšin 

s vytvořením školních sítí mezi Údolím Aosty, kde můžeme najít Walserskou menšinu 

a Furlánskem, což je region na severovýchodě Itálie, kde se nachází Furlánská menšina. 

Tento školní projekt se také pokusil vytvořit spojení s Kalábrií, 54krajem na jihu Itálie 

s Albánskou menšinou, jenž zde žije od 15. století a která si zde dokázala zachovat svou 

svébytnou kulturu 55 a mezi krajem v jihovýchodní Itálii zvaném Apulie, kde se nachází 

menšina zvaná „Griko“. Tento projekt se týkal tří školních stupňů, jenž byly vmíseny 

do sítě rozdílných kultur a jazykových zkušeností za účelem porovnání a rozvoje těchto 

menšin. I u tohoto projektu je hlavním cílem ochrana a zabezpečení těchto jazykových 

menšin. 56 

                                                 
53 BALBONI, Veronica. Early German education in Italy: An overview about German and Germanic 

varieties teaching in the Italian nursery schools. Venezia, 2012. Diplomová práce. Universita Ca'Foscari 

Venezia. Vedoucí práce Prof. Carmel Mary Coonan. 
54 BALBONI, Veronica. Early German education in Italy: An overview about German and Germanic 

varieties teaching in the Italian nursery schools. Venezia, 2012. Diplomová práce. Universita Ca'Foscari 

Venezia. Vedoucí práce Prof. Carmel Mary Coonan. 
55 Jižní Itálie - Kalábrie. [online]. CK MAYER & CROCUS. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: 

http://www.ckmayer.cz/zajezdy/175759-jizni-italie-kalabrie.html 
56 BALBONI, Veronica. Early German education in Italy: An overview about German and Germanic 

varieties teaching in the Italian nursery schools. Venezia, 2012. Diplomová práce. Universita Ca'Foscari 

Venezia. Vedoucí práce Prof. Carmel Mary Coonan. 
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6. Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké hlavní rysy tvoří etnickou identitu 

Walserů. Dalším cílem práce bylo zodpovědět výzkumné podotázky, jaké jsou prvky 

působící na asimilaci walserské komunity do společnosti a jaké prvky působí na 

zvýrazňování jejich odlišnosti. Bakalářská práce měla také zjistit, jaké jsou trendy 

v asimilačních (protiasimilačních) tendencích walserské komunity a jakou roli hraje 

walserský jazyk na utváření etnické identity Walserů. 

Cílů práce bylo dosaženo pomocí kvalitativního výzkumu, který byl proveden ve 

formě polostrukturovaných rozhovorů a nezúčastněného pozorování. K bližšímu poznání 

tohoto etnika sloužily krátkodobé terénní výzkumy v rámci projektu Pestrá Evropa.  

Nejprve se práce zaměřila na to, k jaké etnické identitě mají respondenti nejblíže a co 

dle respondentů tvoří podstatu jejich národního uvědomění. Odpověď na otázku, jaký je 

hlavní prvek, jež utváří jejich identitu, byl na základě našeho výzkumu walserský dialekt. 

Tento specifický dialekt alemánské němčiny je nejdůležitějším prvkem a hlavním 

jednotícím znakem, který působí na zvýrazňování jejich odlišnosti. Jeho užívání bylo více 

zaznamenáno u starších obyvatel, zatímco mladší generace s ohledem na společenské, 

civilizační a ekonomické faktory preferuje komunikaci ve více rozšířeném jazyku 

většinové společnosti. Tímto jazykem je například němčina, angličtina či italština a tyto 

jazyky jsou zároveň tím zásadním prvkem, který působí na asimilaci walserské komunity 

do společnosti.  

Dalšími hlavními znaky, jenž odlišují walserské obyvatelstvo, dle názoru 

respondentů souvisí prioritně se společnou historií a kulturnímy zvyky, které jsou i 

v současnosti nadále zakořeněny v jejich každodenním životě. 

Práce následně popisovala historii, jež je úzce spojená s migrací z konce 12. století. 

Tato migrace zapříčinila walserské usazování v poměrně nehostinných oblastech alpského 

údolí. Také to ale znamenalo vlastnictví velkých ploch pozemků a nabytí práv kolonistů 

Walserrecht, která pro Walsery znamenala nejen osobní svobodu, ale také například právo 

vytvářet své právnické komunity. 

V další kapitole zaměřené na historii, byla respondentům položena otázka, v jaké 

době se měli nejlépe a kdy naopak nejhůře. Většina Walserů za období, kdy se měli 
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nejlépe, označila současnost. Jako nejhorší období označili respondenti konec 19. století, 

kdy Walserové emigrovali do Spojených států amerických, Kanady a Ruska.  

Následně se práce zabývala kulturními prvky, jež tvoří tuto identitu jedinečnou. 

Tradiční kroje, alpská architektura, náboženství, společenství a pravidelná sdružení 

představují Walsery jakožto ojedinělé a osobité horské obyvatelstvo. Při zpracování této 

kapitoly bylo zjištěno nemalé množství zajímavých informací.  

Podstatná část této bakalářské práce byla zaměřena na walserský dialekt a současnou 

jazykovou situaci. Walserské bilingvní obyvatelstvo hovoří dvěma jazyky – již 

zmiňovaným walserským dialektem zvaným Titsch a jazykem většinové společnosti, 

v závislosti na zemi, ve které žijí. Dialekt Titsch je ale na menším úpadku, a to z mnoha 

důvodů. Jedním z nich je imigrace občanů, kteří jazyk etnické menšiny neumějí, sociální 

postavení nebo také prestiž. 

V posledních kapitolách bylo zjišťováno třígenerační srovnání užívání tohoto 

dialektu. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že je dialekt používán převážně starší 

generací. Mladší generace mnohdy walserský dialekt považuje za nemoderní a neužitečný, 

a proto se začaly vytvářet různé projekty, jakožto protiasimilační tendence walserské 

komunity, které mají napomáhat k revitalizaci. Pořádají se pravidelná sdružení, zakládají 

se spolky a vytvářejí se školní projekty, které dialekt podporují.  

Závěr bakalářské práce shledává Walsery jako jedinečné etnikum, udržující si i 

v dnešní době svůj jazyk a své kulturní tradice, díky kterým se významným způsobem 

odlišují od ostatních obyvatel žijících ve střední Evropě.  
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