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1. VZNIK SOCIOLOGIE 

 

Co se dozvíte v této kapitole: 

 Co je sociologie a k čemu může být užitečná. 

 Kdy a za jakých okolností sociologie vznikla. 

 Jaké jsou příbuzné (pomocné) vědy sociologie. 

 Jaké jsou sociologické disciplíny. 

 Rozdíly mezi typem uvažování „common sense“ a sociologickým usuzováním. 

 

1.1. Definice sociologie – věda o společnosti 
 Věda o společnosti (o společenských jevech, vztazích a procesech).Věda zabývající 

se studiem sociálního života společnosti, skupin i jednotlivce.1 

 Společnost: souhrn individuí, která jednají, s ohledem na jednání druhých, vždy 

v určitém historickém, prostorovém, kulturním a sociálním kontextu.2 

 

Další definice (většinou staršího data): sociologie je věda o společenském pokroku, 

věda o kultuře a civilizaci, věda o spolužití jedinců ve společnosti, věda o chování lidí ve 

skupinách apod. 

 

1.2. Vznik sociologie 
Původně se společenské jevy a procesy zkoumaly v rámci filozofie, a to až do pol. 

19.stol. 

 

1.2.1. Okolnosti vzniku sociologie3 

 Dosavadní struktura společnosti byla rozbita. Mechanismy, které držely pohromadě 

tradiční společnost, byly zpochybněny.  

 Do popředí se dostává  rozum, racionalita. 

 Počátky sociologie jsou spojeny  se vznikem moderní, kapitalistické společnosti, 

s vědeckotechnickým pokrokem (průmyslová revoluce), s principy demokracie a 

rovnosti (v důsledku Velké francouzské buržoazní revoluce). 

 Vznik sociologie je tak reakcí na vznik moderního státu. 

 



Probíhal stále složitější společenský vývoj, stále složitější poznatky o společnosti, 

krystalizuje potřeba vzniku samostatné vědecké disciplíny, která by společenské jevy 

zkoumala, utřídila je a zpřehlednila… 

 

1.2.2. Pozitivismus – počátek sociologie 

Nárok na pravdu sociologického zkoumání odvozen z aplikace přírodovědných metod 

na společenskou realitu, použijeme-li metody přírodních věd ke studiu společnosti, pak, jak se 

domnívali první sociologové, budou mít výsledky zkoumání sociologie stejnou váhu jako 

výsledky fyziky a jiných exaktních věd.4 

 

Zakladatelem sociologie byl Auguste Comte (1798 – 1857) – původně přírodovědec, 

přírodovědné metody a pojmy užíval i při studiu soc.jevů a procesů: sociologie – sociální 

fyzika (soc.statika a soc.dynamika).Dílo Kurz pozitivní filosofie (dílo z roku 1840,6 svazků). 

Comte byl zastáncem a zároveň zakladatelem pozitivismu v sociologii (pozitivismus: 

směr ve vědě a ve filozofii, který tvrdí, že vědecké pozorování musí vycházet z toho, co je 

dané, skutečné, tedy pozitivní; jestliže vědecké pozorování vychází jen z toho, co je dané a 

skutečné, poznávat můžeme jen to, co je přístupné naší zkušenosti, vše ostatní je metafyzika).5 

Poznat, předvídat a jednat má sociologie podle Comta (sociolog pozoruje sociální jevy, 

nepátrá po jejich příčinách, ale hledá jejich vzájemné souvislosti, a tímto způsobem pak 

poznává společnost).6  

Sociologie má pomoci řídit společnost tím, že pozná přirozený zákon (sociologové 

objevují přirozené zákony, které umožňují předvídat). Vědecké zákony jsou tvrzení o 

pravidelnostech mezi pozorovanými fakty. Každý by se měl řídit podle přirozených zákonů, 

vědec svou znalostí těchto zákonů přivede lidi na správnou cestu. 

 

 1.2.3. Klady a zápory pozitivismu7 

 Pozitivisté zdůrazňovali důležitost pečlivého studia a přímého pozorování; 

pozitivistická věda měla vidět lidi, takové, jací jsou a ne jakými by si přáli být. 

 Pozitivisté zcela pomíjeli lidskou tvořivost, to, že žijeme ve světě, který je obdařen 

významem, nebrali v potaz, že musí vyvinout nástroje pro pochopení reality 

strukturované lidských vědomím a úsilím 

 

 



1.3. Předmět a úloha sociologie 
1.3.1. Předmět sociologie 

Centrem sociologického bádání je vždy člověk jako člen sociální skupiny (rodiny, 

pracovního kolektivu, národa…).8 Předmětem sociologie jsme my všichni, naše chování a 

prožívání, naše rodina i naše práce, náš způsob, kterým se podílíme na řízení a správě 

společnosti i naše volební chování.9 

 

1.3.2.Úloha sociologie - k čemu může sloužit sociologie? 

K čemu sociologie, když o našich životech víme nejvíce my sami? Každý máme při 

ruce určitou zásobu vědění (návody, poučky), sociologové tomu říkají zdravý rozum 

(common sense); většina z nás vidí svět pod vlivem našich zkušeností, máme tendenci vše, 

s čím se setkáme, posuzovat podle známých rysů, jichž nabývá náš jedinečný život, (spoustu 

věcí bereme jako samozřejmé, ale samozřejmými být vůbec nemusí – potřeba soukromí, 

hygiena).10 

Sociologie umožňuje, abychom všechno to, s čím se v životě setkáváme, včetně nás 

samotných, chápali v širších souvislostech; nedovolí nám sklouznout k jednoduchým a 

nepoučeným závěrům, ukazuje naše stereotypy, učí nás dívat se na svět z mnoha různých úhlů 

pohledu, zpochybňuje naše jistoty o tomto světě i o nás samotných; učí nás nadhledu; 

ukázňuje soudy o věcech veřejných, dodává nové inspirace, pomáhá zvýšit odolnost proti 

předsudkům a snadným receptům; rozvíjí představivost (sociologická imaginace – odmyslet 

se od svých vlastních zvyků, abychom hlouběji ,mohli proniknout do smyslu).11 

 

Sociologie tedy může12: 

 Pomoci k poznání kulturních rozdílů – umožňuje nám vidět svět z mnoha 

perspektiv, tím přispívá k odstraňování předsudků mezi různými skupinami ve 

společnosti;  

 Být užitečná pro hodnocení úspěšnosti praktických přístupů – sociologie nám 

ukazuje, že některá praktická opatření často mohou vést k nezamýšleným důsledkům. 

 Napomoci k sebepoznání – když poznáme zákonitosti fungování společnosti a místo 

člověka v něm, nebude s námi tak lehké manipulovat. Také si uvědomíme, že svůj 

život můžeme ovlivnit a že náš způsob života není jen ten jediný možný. 

 

 



1.3.3. Funkce sociologie13: 

 rozvíjení sociologické imaginace 

  funkce poznávací 

 funkce praktická (spory o to, zda funkce poznávací a praktická mají být propojené či 

ne; prosazují se tzv. aplikační tendence – sociologie nemá jenom poznávat, ale má 

také řešit sociální problémy). 

 

Další funkce: poradenská, konzultační apod. 

 

1.4. Sociologie a příbuzné vědy (pomocné) 
1.4.1. Sociologie a příbuzné vědy 

 Rysem dnešních věd je jejich prolínání. Sociologie využívá mnoha poznatků jiných 

vědeckých disciplín, stejně jako jiné vědy zase čerpají ze sociologie. V prvé řadě čerpá 

sociologie z filozofie (v rámci filozofie se také původně společenské jevy zkoumaly, jak již 

bylo řečeno, bez použití některých filozofických východisek by sociologie nebyla sociologií). 

Některé obecné pojmy sdílí sociologie s vědami jako jsou: psychologie, ekonomie, historie, 

andragogika atd. Pomocnými vědami sociologie jsou dále demografie, politologie, estetika 

atd. V rámci použití sociologických metod a technik se využívají v sociologii poznatky 

z matematiky, statistiky a logiky.14 

 

1.4.2. Struktura sociologie15 

 Obecná sociologie: systém teorií, pojmů, kategorií. 

 Metodika sociologie: metody a techniky sběru a zpracování dat; souhrn nástrojů a 

pomůcek, které sociolog využívá k poznávání a pochopení sociální reality. 

 Aplikované sociologické disciplíny: teorie dílčích stránek skutečnosti, konkrétní 

disciplíny, aplikují pojmy a kategorie obecné sociologie na konkrétní sociální jevy. 

 

1.5. Disciplíny sociologie16  

Členění podle M. Petruska:  
- sociologie sociální stratifikace (rozvrstvení) a třídních vztahů 

- sociologie  věkových skupin (dětí, mládeže, sociální gerontologie) 

- sociologie pohlaví (rozměr gender – jak se muži a ženy uplatňují ve společnosti, sociologie 

ženy a muže, ženská hnutí)) 



- sociologie rasových a etnických skupin 

- makrosociologie (sociologie sociální změny, sociálních hnutí, společenských systémů) 

- srovnávací a historická sociologie 

- sociologie organizace 

- sociologie ekonomického chování 

- sociologie práce a průmyslu 

- sociologie politiky (politických institucí, stran, státu) 

- sociální ekologie a sociologie sociálního prostoru 

- sociologie lidských sídel (města, venkova, urbanizace) 

- sociologie sociální kontroly a deviantního chování 

- sociologie práva, morálky 

- sociologie vědy, kultury a umění, náboženství 

- sociologie volného času, sportu 

- sociologie masmédií a masové komunikace 

- sociologie výchovy a vzdělání 

- sociologie zdraví a nemoci 

- sociologie rodiny 

- sociologie socializačního procesu, životního cyklu atd. 

 

Disciplín sociologie je mnohem více, stačí se podívat do Velkého sociologického 

slovníku (lze tam najít sociologii téměř čehokoliv). 

 

1.6. Rozdíly mezi typem uvažování „common sense“ a sociologickým 

usuzováním 
Základní předpoklad: o světě můžeme uvažovat mnoha způsoby, existuje mnoho 

pohledů na tutéž skutečnost. 

 

Vědy jako fyzika či astronomie nejeví zájem, aby nějak vyjádřily vztah ke zdravému 

rozumu; ani zdravý rozum nemá k otázkám, které zajímají fyziky, chemiky a astronomy, 

vůbec co říct; předměty, jimiž se tyto vědy zabývají nespadají do běžných zkušeností a 

zorného pole obyčejných lidí (laikové se ani normálně nepokládají za schopné utvořit si na 

takové věci názor, pokud jim odborníci nepomohou) – takoví vědci musí obstát při kritice 



jiných vědců, ale nesoupeří se zdravým rozumem (i když třeba i jejich objevy na něho mají 

sekundární vliv).17 

 

Naproti tomu sociologie se velice stará o vysvětlení svého vztahu ke zdravému 

rozumu. Veškerá zkušenost, jež představuje surovinu sociologického zkoumání – to, z čeho se 

vytváří sociologické poznání – je zkušeností obyčejných lidí v obyčejném, všedním životě, 

zkušeností v principu, byť v praxi ne vždy dostupnou každému, zkušeností, která byla už před 

tím, než se dostala pod lupu sociologa, prožívaná někým jiným – nesociologem.18 

Lidskému jednání a interakcím, které zkoumají sociologové, už dali jména a už o nich 

uvažovali sami jednající, vše, co sociologové zkoumají, má nějaký smysl v běžném, 

každodenním životě. 

Všechno, o čem mluví sociologie, už před tím v našich životech bylo; a muselo být, 

jinak bychom nebyli schopni zvládat své životní situace. Abychom vůbec mohli žít ve 

společnosti, potřebujeme určitý soubor znalostí a tomuto souboru znalostí, rad a pouček se 

říká zdravý rozum („common sense“).19 

 

Rozdíly mezi sociologií a zdravým rozumem:20 

 Sociologie se na rozdíl od zdravého rozumu snaží podřídit přísným pravidlům 

vědeckého diskurzu, snaží se o seriózní vědeckou debatu: Sociologie musí 

odlišovat mezi výroky, které lze potvrdit dostupným svědectvím a důkazy, a 

neověřenými a provizorními dohady a domněnkami; vědecká debata musí být 

otevřená ostatním argumentům, zodpovědně se musí reagovat na jiná tvrzení. 

 Rozdíl v rozsahu (poli) zkušeností – pro většinu z nás je tím polem náš žitý svět, jen 

zřídkakdy se pozvedneme nad rovinu našich každodenních starostí a zájmů 

 Sociologie čerpá zkušenosti z mnoha žitých světů, tím se ukáže složitá 

síť závislostí a vzájemných vazeb, do nichž jsou individuální 

zkušenosti vpleteny. 

 Sociologie nám umožňuje vidět v individuálním sociální:od 

sociologů se čeká, že nám ukáží, jak se naše individuální biografie 

proplétá a historií, kterou sdílíme s ostatními lidmi. 

 Hlavním výsledkem je, že sociologie odhaluje sepětí mezi individuální 

biografií a širokým společenským procesy, právě proto představuje širší 

perspektiva, kterou sledují sociologové, velký rozdíl – nejen 

kvantitativní, ale také rozdíl v kvalitě a využití poznání. 



 Sociologie a zdravý rozum přistupují rozdílně k chápání reality: Předpokládáme, 

že jsme strůjci svých činů - všechny činy si vysvětlujeme tím, že jiným lidem 

přičítáme záměry, které známe z vlastní zkušenostmi (čerpáme z toho, co jsme 

zažili, co známe) – jinak to ani nejde; máme sklon vnímat vše, co se děje jako 

důsledek něčí záměrné činnosti, hledáme osoby zodpovědné za to, co se stalo. 

 Těžce se smiřujeme se tím, že některé skutečnosti nebyly důsledkem 

záměrné činnosti nějakého konkrétního člověka. (podporují nás v tom i 

politici – mluví o potřebách státu, požadavcích hospodářství či 

veřejnosti…; stejně tak se líčí problémy celých států či národů jako 

následky úmyslů a skutků několika jednotlivců). Sociologie se staví 

proti takovému názoru. Protože své zkoumání nezačíná u 

individuálních aktérů, ale u sítí závislostí, demonstruje, že obvyklá 

metafora o motivovaném jedinci jakožto klíči k chápání lidského světa 

je nepatřičná. 

 Uvažuje-li člověk sociologicky, pokouší se dobrat smyslu lidské situace 

analýzou mnohotvárných sítí vzájemných závislostí. 

 CS – hledání dobrého a zlého, hledání viníka, SOC – hledá širší 

spektrum záběru, hledá sítě propojení. 

 Zdravý rozum je imunní proti zpochybňování, má schopnost sebepotvrzování: 

Zdravý rozum disponuje zdánlivě samozřejmými poučkami, které vychází z rutinní 

povahy každodenního života (opakující se věci se stávají důvěrně známými, důvěrně 

známé věci jsou jasné, nevyvolávají problémy, nevzbuzují zvědavost, jsou 

neviditelné) – sociologie narušuje důvěrný svět (zkoumá to, co se zdá být 

samozřejmé) a může působit jako vetřelec, klade totiž otázky a takové otázky dělají 

ze samozřejmých věcí záhady – oddůvěrňují důvěrné;  každodenní běh života se začne 

jevit ne jako jediný možný a přirozený, ale pouze jako jeden z možných způsobů. 

 Kdo chce žít vědomým životem, pro toho může být sociologie 

přínosem, pro někoho by ale mohla znamenat sociologická reflexe 

pohromu (zvlášť se nelíbí těm, kterým status quo vyhovuje). a 

 Někteří se mohou cítit poníženi či rozzlobeni tím, že co znali a nač byli 

hrdí, je znehodnoceno a vystaveno pochybnostem. 

                                                 

a V příloze si přečtěte, jak to bylo se stonožkou, když došla k sebereflexi. Viz. Příklad se stonožkou. 



 Sociologie může jednotlivci napomoci orientovat se ve světě, může mu 

ukázat možné alternativy životní cesty – ukáže mu možnost volby, 

odkryje neočekávané možnosti a tím rozšíří pole působnosti a 

praktickou účinnost svobody, otevřou se nám oči pro nové horizonty. 

Korespondenční úkol: I naše zvyky mohou být pro někoho nesrozumitelné a divné, i na 

naši kulturu se dá dívat skrz prsty. V příloze si přečtěte popis zvyklostí kultury Načirema a 

pochopíte. 

Klíčové pojmy: sociologie, společnost, objektivní věda, pozitivismus, common sense, 

sociologická imaginace  

 Otázky: Jak byste definovali sociologii? Jaké jsou rozdíly mezi typem uvažování 

„common sense“ a sociologickým usuzováním? Kdo založil sociologii? Za jakých okolností 

byla vznikla sociologie? 

___________________________________________________________________________ 

Odkazy: 
1 Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 9.  

2 Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 29.  

3 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 14-15.  

4 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 17-18.  

5 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 17. 

6 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s.18. 

7 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 18. 

8 Prochovník, Š. Obecná sociologie. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1990, s. 15. 

9 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 9. 

10 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 9. 

11 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 10. 

12 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 28-29. 

13 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 14. 

14 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 33. 

15 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 33. 

16 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 10-11.   

17 srov. Bauman, Z. Myslet sociologicky-netradiční uvedení do sociologie. Praha, 1996, s. 14. 

18 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 27. 

19 srov. Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 27. 

20 srov. Bauman, Z. Myslet sociologicky-netradiční uvedení do sociologie. Praha, 1996, s. 14., současně srov. Kubátová, H. Základy 

sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 2002, s. 27-29. 
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2. STRUČNÝ VÝVOJ SOCIOLOGICKÉHO MYŠLENÍ 

 

Co se dozvíte v této kapitole: 

 Co je to paradigma a co znamená, že je sociologie multiparadigmatická věda. 

 Stručný vývoj sociologického myšlení. 

 Něco málo o české sociologii. 

 

Korespondenční úkol: tato kapitola je pouze pro vaši orientaci, přečtěte si ji, abyste 

se aspoň trochu orientovali při vyslovení jména nějakého sociologa, součástí zkoušení 

tato kapitola nebude. 

 

2.1. Střídání dominantních paradigmat – sociologie jako věda 

multiparadigmatická  
 Na dějiny sociologie můžeme nahlížet jako na střídání dominantních paradigmat. 

Paradigma je základní přístup k chápání společnosti, k tomu, co je považováno za hlavní 

předmět sociologického zájmu a metodologii zkoumání společenských jevů.  I soudobou 

sociologii můžeme vidět jako vědu, ve které spolu existují různé pohledy na skutečnost, na 

svět, který nás obklopuje, sociologie je věda multiparadigmatická, charakterizuje ji 

pluralismus teorií.1 

 

Dvě základní paradigmata dnešní sociologie2: 

 Objektivistické paradigma: chápe společnost především jako soubor relativně 

stabilních struktur, kterým se jedinci přizpůsobují. Společnost je systémem 

daností,zákonitostí a pravidel, které lidské chování limitují, předurčují a významně 

ovlivňují. 

 Pozitivismus, marxismus, strukturální funkcionalismus, teorie 

konfliktu….. 

Pomůcka: Od společnosti se jde k jedinci. 

 Interpretativní paradigma: člověk je také postaven do daných společenských vztahů 

a normativních struktur, je ale nazírán jako aktivní subjekt, který uvádí všechny 

danosti a pravidla v život tak, že jim připisuje smysl, význam. Určitým způsobem je 



chápe, různě je interpretuje. Člověk nejedná podle toho, jak to je, ale podle toho, jak 

věci vidí. 

 Symbolický interakcionismus, fenomenologická sociologie, 

dramaturgická sociologie, etnometodologie 

Pomůcka: Jde se od jedince ke společnosti. 

 

2.2. Od „velkých teorií“ ke každodennosti – sociologie věda teoretickoempirická 

2.2.1. Teoretické zdroje sociologie do počátku 20. století – etapa hledání velkých teorií3 

Pozitivismus, evolucionismus, psychologizující teorie, ekonomické teorie, sociologismus, 

chápající sociologie, formální sociologie… 

Poprvé s ideou a označením sociologie přichází zakladatel pozitivismu, francouzský 

filozof a přírodovědec Auguste Comte (1798-1857). Sociologie 19. století se rozvíjí hlavně 

v linii pozitivistické (připodobnění metodologie a „exaktnosti“ věd o společnosti vědám 

přírodním). Comte a jeho následovníci usilují o postižení sociální struktury, řádu a vývoje, 

pokroku. Snaží se o pochopení společnosti jako celku, o vytvoření teorie společnosti, která by 

postihla a vysvětlila i jevy dílčí. Ač se projevuje volání po metodologické preciznosti 

přírodních věd, výzkumy nejsou moc časté. První etapu vývoje sociologie můžeme označit 

jako období hledání velkých teorií a sociologických systémů. 

 

 První sociologové hledali vysvětlení sociálních jevů v přírodě, používali metody, 

poznatky i terminologii přírodních věd. Jde o tzv. naturalistické směry. Sociální jevy jsou 

vysvětlovány analogiemi s fyzikou, mechanikou, demografickými faktory, biologií apod. 

Řadíme sem již výše zmíněný pozitivismus A. Comta (analogie s fyzikou), ale k významným 

patří také evolucionismus, jehož hlavním představitelem byl Herbert Spencer (1820-1903). 

Spencer vychází z analogie mezi organismem a společností, kterou považuje za druh složitého 

biologického organismu. Tento organismus se řídí biologickými zákony evoluce. Spencer 

nachází mezi organismem a společností řadu podobností (oba se skládají z jednotek, které 

určují výslednou podobu celku apod.) 

 Rozšířily se také směry psychologizující, které vysvětlovaly sociální jevy pomocí 

lidské psychiky, např. instinktivismus (intelekt podřízen instinktům, co je to instinkt nebylo 

nikdy přesně řečeno), psychologie davu, psychologie národů apod. Do sociologie se 

dostávají i poznatky z psychoanalýzy Sigmunda Freuda. 



 Pro další vývoj sociologického myšlení měly velký význam také teorie Karla Marxe, 

hlavně teorie ekonomické podmíněnosti společenského života, analýza raného kapitalismu, 

zvláště koncepce odcizení a teorie tříd a třídního boje.  

 

 Klíčovou postavou ve vývoji sociologie se stal Émile Durkheim (1858-1917). Odmítl 

naturalismus i psychologismus a snažil se vysvětlit společnost jen z ní samé. Mluvíme o 

sociologismu. Společnost považoval Durkheim za nadindividuální, společnost nebral  jen 

jako součet jednotlivců. Zabýval se studiem sociálních faktů (jazyk, právo, morálka). 

Významná byla jeho analýza sebevražednosti jako sociologického jevu a anomie jako 

výkladového principu sociální patologie. 

 

 Dalším významným sociologem je německý sociolog Max Weber (1864-1920). Ten 

zdůrazňoval (oproti všem předchozím koncepcím) význam „porozumění“, pochopení smyslu 

lidské činnosti. Přichází se sociologií jako vědou chápající, rozumějící. Úkolem takové vědy 

není jen objektivistický popis, ale pochopení smyslu, který lidé svému jednání přisuzují. 

Sociologie podle něj nemůže objevovat zákony, ale jen určité pravidelnosti, protože po 

určitých stejných  nebo podobných příčinách následují stejné nebo podobné účinky. 

 

 Počátkem 20. století vstupuje do sociologie italský sociolog Vilfredo Pareto (1848-

1923). Východiskem jeho pojetí sociologie je zkušenost a pozorování. Lidé podle Pareta 

nejednají na základě logické úvahy, ale pod tlakem okolností, teprve dodatečně vkládají do 

jednání racionální zdůvodnění. Tedy jednání předchází myšlení (lidé nejednají určitým 

způsobem, protože tak myslí, ale myslí určitým způsobem proto, že tak jednají. Pareto se 

zabýval studiem reziduí (psychické konstanty, podle kterých lidé jednají, nelogické, 

iracionální) a derivací (následné zdůvodnění neracionálního chování). Významná je také 

Paretova teorie politických elit a jejich stálého koloběhu.  

 

 K dominantním postavám vývoje sociologie patří na přelomu století německý sociolog 

Georg Simmel (1858-1918) považovaný za zakladatele tzv. formální sociologii. Simmel se 

zabýval formami lidských vztahů a socializace, a to nezávisle na jejich obsahu. Základními 

formami jsou např. vztahy ovládání a podřízení, nápodoby, diferenciace, opozice apod. 

Simmel popsal také některé tendence vývoje charakteristické pro dnešek (zmasovění umění, 

úlohu peněz, problém módy…). 

  



2.2.2. Etapa velkých empirických výzkumů4   

Neopozitivismus, behaviorismus, sociometrie… 

 Toto období je spojeno převážně s americkou sociologií.b Velký rozvoj USA po první 

světové válce a s ním spjaté vážné sociální problémy vyvolávají potřebu praktických řešení. 

Sílí odmítavý postoj k teorii a ke spekulacím, do popředí se dostává snaha získávat fakta co 

nejpřesněji  a v co největším rozsahu.c  Sociologie se orientuje na sociologicky postižitelné 

objekty  výzkumu. Do popředí se dostává empirie a výzkumy. Převažuje popis (bez teorie 

nejde o chápání celkových souvislostí). Známé jsou výzkumy města (Chicagská škola), 

sociální patologie, soužití a konfliktů ras a etnických skupin apod. 

 

 Metodologicky vychází empirismus z tzv. neopozitivismu. Základem vědeckého 

poznání je smyslové poznání, společenské jevy se zkoumají jako smyslově přístupné, 

měřitelné a kvantifikovatelné. Dochází k redukci společenské skutečnosti na jevy, které lze 

operacionalizovat (přesně definovat) a kvantifikovat. 

 Příkladem je behaviorismus, který zkoumá člověka jako černou skřínku pouze na 

základě vztahu stimul-reakce. Behaviorismus a empirismus obecně se setkal s velkou dávkou 

kritiky. 

 Empirická sociologie je významnou složkou sociologie i dnes, ale nejde už o čistý 

empirismus. Současná empirická sociologie uznává úlohu teorie a ve větší či menší míře 

z nějakých teoretických konceptů vychází a pomáhá je rozvíjet svými prostředky.  

 

 Sociologie se po vlně empirismu (i díky ní) posouvá dále v tématickém zaměření. 

Pozornost se přesouvá od makrosociálních problémů (celospolečenských, velkých skupin, 

třídních vztahů) k problémům sociálních institucí (ekonomických, rodiny, politických),  

sociálních organizací (uspořádání sociálního života velkých skupin a formálních struktur typu 

školy, podniku) a k problémům mikrosociologie (dynamika malých skupin). 

 Za zmínku stojí přínos Jacoba Morena (1892-1974), zakladatele sociometrie, teorie i 

metody spjaté s představou, že podstatou skupinového života je zákon sociální gravitace 

                                                 
b První američtí sociologové se vzdělávali v Evropě. Ideovými zdroji americké sociologie byly směry 
behaviorismus a pragmatismus. (V pragmatismu má věda sloužit životu. Pravda má sloužit praktickým cílům, 
přičemž každá myšlenka, která pomáhá žít, pomáhá řešit problémy, je pravdivá.) 
c S růstem měst vyvstalo v USA mnoho problémů. Nastává doba, kdy je nutné začít je řešit. Sociologové 
vycházejí do ulic a mapují vzniklou situaci. Oprošťují se od sociologické terminologie a své výsledky podávají 
téměř žurnalisticky. Dělají se hlavně tzv. studie společenství (typ náboženství, obstarávání živobytí, výchova, 
volný čas…) a případové studie, jde o pragmatický popis nejrůznějších aspektů růstu velkoměsta. Rozmach 
těchto studií je hlavně ve 30. letech, ale také v 60. a 70. letech. V ČSR – Dolní Roveň: Sociologický obraz české 
vesnice 1933 (techniky: pozorování, dotazník, rozhovor, studium dokumentů…) 



(přitahování i odpuzování) jedinců a skupin. Sociometrií se budeme zabývat i dále v rámci 

sociologických metod a technik. 

 

2.2.3. Další rozvoj teoretické sociologie (konec 40. let a 50. léta 20. století)5 

Strukturální funkcionalismus, teorie konfliktu, frankfurtská škola… 

Souběžně s rozvojem empirických výzkumů (i v době převládajícího empirismu) se 

vyvíjely další sociologické teorie, i když byly na počátku v ústraní. K novému rozvoji teorií 

dochází koncem 40. a hlavně v 50. letech 20. století. Opět se vrací snaha o vysvětlení celku 

sociálního života. Jde už však o teorie, jejichž tvrzení mají být empiricky podložena. Objevují 

se nové směry i trendy v sociologii. 

 

Strukturální funkcionalismus Talcota Parsonse (1902-1979), který vytvořil 

obecnou teorii lidského jednání jako základu pro empirický výzkum, opět se začíná brát 

společnost jako celek. Parsons pojímá společnost jako systém složený z prvků, které jsou 

vzájemně provázány v určité struktuře, přičemž každý má nějakou funkci vzhledem k celku. 

Hlavní tezí je, že společnost je ve stavu dynamické rovnováhy. Parsons vytvořil obecný 

teoretický model, který může sloužit k analýze jakéhokoliv typu společnosti. 

Představitelem strukturálního funkcionalismu je i Robert K. Merton, který přišel 

s pojmem disfunkce. Podle něj existují v systému prvky, které rovnováhu celku narušují, 

působí disfunkčně. 

 

Kriticky vůči strukturálnímu funkcionalismu vystoupila tzv. teorie konfliktu, její 

hlavní představitelé Ralph Dahrendorf (1929) a Lewis Coser (1913) nesouhlasili 

s konsensuálním pojetím světa. Kladli důraz na uznání úlohy rozporů a konfliktů. 

 

Humanistické a kritické proudy v sociologii: významná byla především 

frankfurtská škola (Herbert Marcuse, Jűrgen Habermas). Teorie frankfurtské školy už 

představují přechod od objektivistického paradigmatu k interpretativnímu. Zlom je vyvolán 

pochybnostmi o napodobování přírodních věd sociologií, obavou, aby se z objektivistických 

teorií a z odosobněných empirických výzkumů zcela neztratil konkrétní člověk. Objevují se 

pokusy formovat sociologii jako systémovou vědu, tedy postupovat od společnosti k jedince, 

ale naopak od jednajících konkrétních lidí k větším sociálním celkům. Systémové teorie se 

dále vyvíjí, už se ale musí vyrovnávat s kritikou ze strany interpretativní sociologie. 

 



2.2.4. Přechod k interpretativnímu paradigmatu, ke každodennosti (70. – 80. léta 20. 

století)6 

Fenomenologická sociologie, etnometodologie, dramaturgická sociologie… 

 Interpretativní sociologie se prosazuje v 70. a 80. letech. Můžeme sem zařadit směry: 

symbolický interakcionismus (H. Blumer), fenomenologická sociologie (Alfred Schűtz 

později Peter Berger a T. Luckmann), etnometodologie (Herold Garfinkel), 

dramaturgická sociologie (Erving Goffman). Všechny tyto myšlenkové směry postavily do 

centra pozornosti mezilidskou symbolickou interakci. Zabývají se interakcemi, procesem 

interpretace, každodenností, jazykem… 

 

2.2.5. Pokusy o syntézu7 

 V posledních letech sílí tendence hledání nové syntézy mezi objektivistickým a 

interpretativním paradigmatem. Sílí snahy o propojení jednání (individua) a sociální struktury. 

Za nositele těchto pokusů je pokládán Anthony Giddens se svou teorií strukturace, Pierre 

Bourdieau s habitusem.  

Dosavadní pokusy o syntézu ovšem nejsou moc úspěšné, zůstávají jakoby napůl cesty 

a spoustu toho nedokáží vysvětlit. 

  

2.3. Česká sociologie – velmi stručný přehled8  

 Před druhou světovou válkou sociologie přednášena na 3 univerzitách (Praha, Brno, 

Olomouc). 

 V průběhu druhé světové války byla sociologie zakázána jako „nepřítel říše“. 

 Po skončení války sociologie fungovala jen po tři roky. 

 Po roce 1948 – další období temna pro českou sociologii, sociologie byla považována 

za buržoazní pavědu. 

 Po roce 1964- opětovný nástup vědy o společnosti, opět pouze ale jen na pár let.  

 Po roce 1968 – opět na sociologii (sociology) vyvíjen nátlak – sociologie rušena nebo 

podřízena ideologii. 

 První sociologové u nás: 

 Tomáš Garrigue Masaryk: přinesl k nám sociologii, představil Comtovo dílo, 

spis O sebevraždě (jako o hromadném společenském jevu); 

 Imanuel Chalupný: vytvořil první sociologický teoretický systém u nás, byl 

profesorem na univerzitě v Brně; 



 Edvard Beneš: původní profesí byl sociologem; 

 Někteří současní sociologové:  

 V. Lamser, I. Možný, M. Petrusek, J. Keller, P. Matějů, P. Machonin a další…  

 

Klíčové pojmy: paradigma, pozitivismus, naturalistické směry, pochopení smyslu, 

empirismus, behaviorismus, pragmatismus, sociometrie. 

___________________________________________________________________________ 

Odkazy: 
1 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 7. 

2  srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 7-8. 

3 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 21-24. 

5 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 24-26. 

6 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 28-29. 

7 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 29. 

8 srov. Řeháková, V. Sociologie. Skripta VŠB-TU, Ostrava, 2006, s. 76-80. 

  

Použitá  literatura: 
 Giddens, A. Sociologie. Praha, Argo 1994. 
 Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, Karolinum 1999. 
 Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc, 

2002. 
 Prochovník, Š. a kol. Obecná sociologie. Ostrava, skripta VŠB-TU 1990. 
 Řeháková, V. Sociologie. Ostrava, skripta VŠB-TU 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LIDÉ V INTERAKCI 

 

Co se dozvíte v této kapitole: 

 Co je interakce, jak podstatnou roli hraje v životě komunikace a jazyk. 

 Co znamená typizace jednání, něco o stereotypech a jejich narušování, co je 

dramaturgická sociologie (pojmy zdvořilá nevšímavost, zaostřená a nezaostřená 

interakce) 

 

3.1. Interakce, komunikace, jazyk 
 Když se dva lidé míjejí, zběžně na sebe pohlédnou a pak při větším přiblížení odvrátí 

zrak, projevují tzv. zdvořilou nevšímavost (Erving Goffman). Kdyby se na sebe dívali déle a 

upřeně, mohli by být podezíráni z nepřátelských úmyslů a jejich pozornost by byla hodnocena 

jako příliš vtíravá. Když spolu konverzují dva přátelé, také si dávají pozor, jak se jeden na 

druhého dívají. Každý z nich projevuje svůj zájem a účast na konverzaci tím, že se pravidelně 

dívá do očí toho druhého, ale nezírá do nich. Naopak ten, kdo se vůbec nedívá tomu druhému 

do očí, je hodnocen jako vyhýbavý, neupřímný a divný.1  

 

 
3.1.1. Studium každodennosti, interakce2     

 Interakce: inter-akce, tj. mezičinění (určité formy chování a jednání při setkávání 

s druhými lidmi v každodenním životě).                                                                

 Sociologie se zabývá studiem každodennosti, studium zdánlivě bezvýznamných forem 

sociální interakce má pro sociologii zásadní význam: 

 Zvyklosti dodržované v každodenním životě, ve kterém se stále setkáváme 

s jinými lidmi, tvoří podstatnou část naší sociální aktivity. Den po dni, týden po 

týdnu opakujeme podobné vzorce chování. Naše interakce s jinými lidmi strukturují a 

utvářejí naše chování. Z jejich studia se můžeme dozvědět hodně o nás samotných 

jako o sociálních tvorech, o sociálním životě vůbec. 
 Studium sociálních interakcí v každodenním životě objasňuje také fungování  

větších společenských systémů a institucí. Celá řada nejrůznějších rysů 

společenského života se opírá o zdvořilou nevšímavost a jiné postupy, které 

používáme v interakci s jinými lidmi. 
 



 

3.1.2. Komunikace, řeč 

Typy komunikace: intrapsychická, interpersonální, skupinová, masová (bez přímé zpětné 

vazby). 

 

Verbální komunikace: výměna informací a významů prostřednictvím řeči a jazyka 

 Obsahová složka: denotát (hlavní, jasný význam: matka:žena, která mě porodila), 

konotát (vedlejší význam: pro někoho může být matka spíše macecha pro někoho 

milovaná maminka apod.) 

 Vztahová složka: forma jazyka, míra informovanosti, sociální pozice 

V komunikaci může dojít k nedorozumění v důsledku působení tzv. informačních 

šumů (rozdíl v konotátu, použití neadekvátní formy jazyka, při odlišné formě informovanosti, 

při velké rozdílnosti sociálních pozic). 

S. Freud přišel s termínem parapraxe: patří sem přeřeky, zapomenutí a ztráty, což je 

podle Freuda projevem nevědomí. (Všichni určitě znáte známé: Freude, Freude, vždy na Tebe 

dojde.) 

 

Neverbální komunikace: výměna informací a významů prostřednictvím výrazu tváře, gest 

nebo pohybů těla. Obvykle ji používáme, abychom potlačili, zdůraznili či obsahově rozšířili 

to, co říkáme slovy.3 

 Vrozená: výzkumy ohledně vyjadřování pocitů výrazem tváře. Názor, že vyjadřování 

pocitů výrazem tváře a schopnost jeho interpretace je vrozená. 

 Sociálně podmíněná: význam gest a pohybů těla je kulturně podmíněn. V některých 

společnostech např. lidé přikyvováním vyjadřují nesouhlas, slovo „ne“. 

 Samostatná: palec nahoru znamením vítězství apod. Sdělujeme význam bez použití 

slov. 

 Doplňkem verbální komunikace: doplňujeme, zvýrazňujeme či potlačujeme to, co 

sdělujeme slovy. 

 

Okruhy nonverbálních sdělení: 

 Kontextuální projevy: rozdělení prostoru na zóny (intimní – do 0,5 metru, osobní – 

do 1,2 metru, sociální – do 3,5 metru, veřejná – nad 3,5 metru)4  

 Performační projevy: veškeré projevy těla (mimika, gesta…) 

 Kinetické projevy: řeč těla 



 Proxemické projevy: projevy pomocí přiblížení či oddálení těla 

 Haptické projevy: pomocí dotyků 

 Posturologické projevy: postoje 

Význam mají také paralingvistické projevy: tempo řeči, rytmus řeči, síla hlasu, 

pečlivost výslovnosti, dialekt, dominance v řeči. 

 

 Velká část naší interakce se odehrává prostřednictvím hovoru, konverzace. Základem 

společenského života je řeč. Nedávno se objevil přístup, který se zabývá tím, jak lidé 

používají jazyka v běžných situacích každodenního života. Studiem konverzací  se zabýval 

Harold Garfinkel, známý jako zakladatel etnometodologie. Ta představuje studium lidových 

nebo laických  metod, které lidé používají k pochopení toho, co dělají a především co říkají ti 

druzí.5 

 

3.1.3. Sdílené znalosti, kontext6 

 I ty nejběžnější hovory vyžadují od svých účastníků použití sdílených znalostí, které 

mohou mít velmi komplexní povahu. I nezávazné povídání je něčím strašně složitým. (Mohlo 

by vás zajímat, že se počítačoví experti snaží o to, aby počítač mohl simulovat do všech 

důsledků naši komunikaci. Zatím se to nepovedlo, neboť i nejjednodušší hovor je plný 

nevyslovených předpokladů, náznaků, znalosti předchozích událostí, kontextu…) Co chceme 

říci nebo jak chápeme, co říká někdo jiný, vyplývá z nevyslovených předpokladů, které 

stojí v pozadí. 

Všichni uplatňujeme v interakcích s ostatními určité způsoby, jak jim rozumět. Pro 

správné porozumění musíme znát kontext. 

 

Příklad hovoru, poznáte v jakém kontextu byly tyto věty vyřčeny?d  

A: Mám čtrnáctiletého syna. 

B: To je v pořádku. 

A: Mám taky psa. 

B: Ojoj, to teda lituju. 

 

Kdybychom nesdíleli určité znalosti a neznali kontext, museli bychom objasňovat 

smysl každého běžného obratu v řeči. Garfinkel se svými studenty dělal pokusy, kdy úmyslně 

                                                 
d Poznali jste? Osoba A je zájemce o pronájem bytu, osoba B je majitelem bytu. Rázem to dává smysl, že? 



chtěli povysvětlit některé obraty, které se běžně v řeči používají. Lidé z porušení třeba 

malicherných pravidel konverzace byli velmi rozladěni. 

 

A: Jak se máš? 

B: V jakém ohledu? Máš na mysli moje zdraví, mou finanční situaci, mé školní výsledky….? 

A: Poslyš, snažil jsem se být jenom zdvořilý. Jinak je mi úplně jedno, jak se máš.   

 

 Kdyby určité nevyslovené kulturní a sociální předpoklady nebyly samozřejmostí,  byla 

by smysluplná komunikace nemožná. 

 

3.2. Typizace jednání, stereotypy a jejich narušování, dramaturgická 

sociologie 
 Základem každodenních interakcí je síť vazeb mezi tím, co vyjadřujeme svým 

výrazem a postojem, a tím, co říkáme slovy.  

 

3.2.1. Setkání7 

 E. Goffman rozlišuje nezaostřenou a zaostřenou interakci. K nezaostřené interakci 

dochází vždy, když si jedinci v určité situaci dávají vzájemně najevo, že si uvědomují svou 

přítomnost gestem, pohledem apod. (ale jinak spolu nekomunikují)  Zaostřená interakce 

nastává tehdy, jestliže lidé přímo sledují to, co druzí říkají nebo dělají. V tom případě 

opouštíme zdvořilou nevšímavost. 

 Každé setkání bývá obvykle vymezeno orientačními body, které Goffman nazývá 

závorkami: oddělují jednu epizodu zaostřené interakce od druhé a také mohou oddělovat 

zaostřené interakce od nezaostřené interakce probíhající v pozadí. (Signály zahájení a 

ukončení setkání, vytváření hloučků na večírku apod.) Orientační body mívají zvláštní 

význam buď tehdy, jde-li o setkání výrazně odlišné od běžných konvencí každodenního 

života (třeba když jdeme na místo, kde jsme ještě nikdy nebyli, chytáme se těchto 

orientačních bodů), anebo pokud by mohl nastat dvojí výklad toho, „co se vlastně děje“.8 

 

 

 

 

 



3.2.2. Dramaturgická sociologie: Erving Goffman 

Podle E. Goffmana všichni hrajeme divadlo. Hrajeme určité role. Role jsou sociálně 

definovaná očekávání, kerými se osoba v určité pozici řídí. V dramaturgické sociologii je 

společenský život pojímán jako hra, v níž vystupují herci na jevišti. Lidé dramatizují 

každodennost, jsou citliví na to, jak je vnímají ostatní, a používají mnoha forem vytváření 

dojmů.9 

Většina společenského života může být rozdělena na oblasti jevištní (v popředí) a 

zákulisní (v pozadí). Za jeviště označujeme ty situace, ve kterých jedinci vystupují ve 

formálních nebo stylizovaných rolích. Zákulisím je oblast, kde si lidé chystají rekvizity a 

připravují se na interakci ve formálnějších prostředích. Lidé se chovají zcela jinak, pokud jsou 

„za oponou“,v zákulisí, mohou pak dát průchod svým pocitům. Oblast jeviště a zákulisí se 

ovšem může vyměnit.10 

 

Abychom se ve společnosti orientovali, vytváříme si určité stereotypy, typizujeme 

situace, osoby i sebe samé….. Vše kategorizujeme do rozličných typů, pomáhá nám to žít 

smysluplný (pro nás smysluplný) život mezi ostatními lidmi. Typické osoby typicky jednají 

v typických situacích. Učitel asi nepřijde v bílém plášti a nebude se dívat studentům do krku, 

popelář nebude mít bílé rukavičky a nepozve kolemjdoucí slečnu k tanci apod. 

Podle Goffmana i sebe samé přiřazujeme v určitých situacích k určitému typu, aby 

ostatní věděli, kam nás mají zařadit. Jednání postavy (typizace) musíme dát do souladu 

s ideálními normami (idealizace) - dát je do určitého typu, typizovat je. Učitelka by neměla 

být mstivá, lékař vzteklý apod. Takové vlastnosti skryjeme a hrajeme svou ideální roli. 

 

 Ostatní vnímáme na pozadí jakési fasády: 

 Fasáda: standardizované, stereotypní očekávání  

Pokud nám lidé zapadají do fasády (v typických situacích jednají typicky), jsou pro 

nás neviditelní. Pokud vidíme odlišnost, vzbuzuje naši pozornost, snažíme se ji někam zařadit 

(označit ji, stigmatizovat). Od člověka postiženého třeba očekáváme, že se nebude litovat, ale 

také že se bude vyhýbat situacím, kdy by bylo moc vidět, že je „mrzák“. Abychom to 

nemuseli vnímat.  

Dramaturgie každodennosti sociálních postav nám slouží k tomu, abychom 

vytvářeli a udržovali interakční řád.  

 



Klíčové pojmy: interakce, komunikace verbální a neverbální,  sdílené znalosti – kontext, 

zaostřená a nezaostřená interakce, zdvořilá nevšímavost, role, typizace, fasáda. 

 Otázky: Jaké rozlišujeme základní typy komunikace? Proč je třeba znát při komunikaci 

kontext (tzn. nevyslovené předpoklady v pozadí)? Jak byste vysvětlili Goffmanovo dělení 

prostoru na jeviště a zákulisí? 

_____________________________________________________________________ 

Odkazy: 
1 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 86. 
2 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 87. 
3 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 88. 
4 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 101. 
5 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 91. 
6 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 91. 
7 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 96. 
8 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 97-98. 
9 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 98. 
10 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 99. 
 
Použitá  literatura: 

 Giddens, A. Sociologie. Praha, Argo 1994. 
 Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, Karolinum 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. SPOLEČNOST, KULTURA A PŘÍRODA 

 

Co se dozvíte v této kapitole: 

 Jak se vyvíjelo postupné přetváření přírody člověkem (postupná „převaha“ člověka). 

 Jaký je vztah mezi kulturou a společností, definice kultury a společnosti, jaké se vedou 

spory o to, zda převažuje vliv dědičnosti nebo výchovy (biologický determinismus x 

kulturní determinismus). 

 Člověk ve společnosti a společnost v člověku – co je socializace, důležité pojmy 

související se socializací,  proč si člověk nepřipadá ve společnosti jako ve vězení? 

 

4.1. Postupné přetváření přírody, postupná „převaha“ člověka  nad 

přírodou 
 Člověk je bytostí přírodní a zároveň i kulturní, společenskou. Podléhá tak 

zákonitostem přírody, tak společnosti. Přičemž společnost je výsledkem biologické evoluce i 

kulturního vývoje. Působí zde faktory přírodní, tak i sociokulturní.1 

 

K přírodním faktorům řadíme:2 

 Biologické faktory: dispozice druhové i individuální, pohlaví, věk, mechanismy 

dědičnosti, pudy, sklony a potřeby…Mezi dědičné vlastnosti lidského organismu 

můžeme zařadit např. vzpřímenou postavu, ruce s pohyblivými prsty a ohebným 

palcem, složitý hlasový mechanismus, velký mozek a složitý nervový systém, ale i 

dlouhou závislost dětí na rodičích či trvalost sexuálního pudu apod.  

 Geografické faktory (geofyzikální): klima, poloha, krajina. Člověk žije na zemském 

povrchu, je proto ovlivňován geografickým ztvárněním povrchu, klimatem, faunou a 

florou, typem půdy, vodním bohatstvím, minerálním bohatstvím…. Prostředky  

sloužící k uspokojování potřeb vytváří člověk z toho, co nachází ve svém zeměpisném 

prostředí, z předmětů a surovin nalezených v okolí. (Dnes už to nemusí platit 

stoprocentně, spousta věcí se dováží, takže nejsme závislí jen na produktech ze svého 

nejbližšího okolí, pořád ale ráz prostředí, ve kterém žijeme, má vliv na náš život.) 

Podnebí má vliv na aktivitu člověka (ohledně lidské aktivity je prý nejlepší mírné 

podnebí), geofyzikální podmínky obecně mají vliv na rozmístění lidí na zemském 

povrchu. 



Geografické faktory bývají často přeceňovány, mluví se o tzv. geografickém 

determinismu neboli o jednoznačné a jednosměrné závislosti mezi geografickým 

prostředím a psychickými vlastnostmi lidí. Samozřejmě tyto názory jde jednoduše 

vyvrátit. Člověk má tvůrčí schopnosti, přetváří dané prostředí ve shodě s jeho 

potřebami. Navíc je v kontaktu s jinými skupinami a kulturami, které se vyvíjely 

v jiných prostředích, dochází tak k výměně. Rozvoj vědy a techniky zvyšuje 

nezávislost jednotlivců i skupin na bezprostředních geografických podmínkách. Vliv 

těchto podmínek se stále snižuje, nepřímo však pořád působí: nutí člověka překonávat 

existující obtíže nebo mu naopak usnadňují práci. Prostředí tedy tvoří jeden ze 

základů společenského života, neurčuje ale jednoznačně jeho průběh.  

 Demografické faktory: populační chování, porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek 

obyvatelstva, procento lidí určitého věku, hustota zalidnění…Tyto faktory mohou mít 

vliv na ekonomické a společenské procesy. Opět ale platí, že demografické vlivy 

pouze spoluurčují společenský život. 

 

Biologické vlastnosti organismu, geografické podmínky a demografické procesy tvoří 

nutné základy společenského života lidí, určují jeho obecný rámec, ale neurčují společenské 

procesy jednoznačně a neodvratně. Uvnitř hranic, které člověku poskytuje přírodní 

prostředí, existuje velká možnost diferenciace chování, činností, snah a tvořivosti.3 

 

Působení přírodních faktorů na lidský život můžeme vymezit takto:4 

 Příroda je nezbytným předpokladem života člověka, a tedy i existence společnosti. 

 Ve všech společenských procesech spolupůsobí i jejich přírodní složka. 

 Sama přeměněná příroda je výsledkem působení lidské činnosti a současně jednou 

z podmínek následného vývoje společnosti. 

 

Můžeme mluvit o několika etapách vývoje vztahu přírody a společnosti:5 

 Působení primitivních sběračských a loveckých kmenů dokázala ještě příroda 

vyvážit. Lidské zásahy nebyly velké, navíc byly lokálně omezené. 

 Neolitická revoluc, která vyčlenila pastevce a zemědělce, již spojujeme 

s narušováním rovnováhy mezi přírodou a člověkem. Zesiluje lidské působení na 

přírodu, dochází k narušení přirozených vztahů (např. kácení lesů). I přes lokální 

charakter těchto zásahů, příroda je již nedokáže zvládat. 



 Se vznikem vysoce organizované společnosti a státu dále roste působení lidské 

činnosti na přírodu. Zásahy do přírody jsou cílenější a hlubší (rybníkářství, komplexy 

závlah). 

 Průmyslová revoluce přináší nepřeberné možnosti ovládání přírody, jejího zneužívání 

až vážné devastace (těžba, průmysl, doprava, růst měst…) 

 Současná vědeckotechnická revoluce s sebou nese další vážné důsledky. Otevírá se 

prostor jak pro další a zásadní změny přírodního prostředí až pro jeho naprosté 

zničení, tak nové možnosti jeho záchrany. 

 

Nejprve byl člověk zcela v područí přírodních sil, nyní ovládá přírodu. Z přírodního 

prostředí se vyvinulo naše životní prostředí, které zahrnuje kromě přírodních složek, přírodní 

složky člověkem silně proměněné a složky zcela umělé. Je však jasné, že si ani nedokážeme 

představit, co všechno člověk svými zásahy do přírody způsobil a ještě způsobí. Mluvíme zde 

opět o nezamýšlených důsledcích zamýšleného chování. 

 

4.2. Vztah mezi kulturou a společností  
4.2.1. Definice kultury, její vztah ke společnosti, charakteristiky kultury 

Společnost: souhrn individuí, která jednají, s ohledem na jednání druhých, vždy 

v určitém historickém, prostorovém, kulturním a sociálním kontextu.6 

Kultura: v nejširším smyslu slova: souhrn lidských výtvorů, materiálních i 

nemateriálních, souhrn hodnot, norem a uznávaných způsobů jednání idejí, které jsou členy 

dané kultury přijímány a jsou předávány dalším generacím  v rámci  procesu socializace a 

enkulturace – prostředí, v němž jedinci získávají představu o tom, jaký význam mají přisoudit 

vlastní zkušenosti.7 

Kultura je vždy spojena se společností, kulturní se sociálním! V užším smyslu je 

sociální vyhrazováno především pro procesy lidského seskupování, formování a vytváření 

vztahů.8 Členění na společnost a kulturu je pouze pracovní – ve skutečnosti nelze oddělovat 

společnost od kultury, ani kulturu od společnosti z jednoho prostého důvodu – jde o tzv. 

komplementární úrovně téhož jevu (neexistuje ani společnost bez kultury, ani kultura bez 

společnosti). 

 

 

 



Pro sociologické chápání jsou v zásadě významné následující charakteristiky:9 

 V kultuře jsou podstatné hodnoty a pravidla, normy, které tyto činnosti usměrňují, 

zaběhané postupy… 

 Kultura má sice své biologické základy, je však svojí povahou společenská, 

naučená. 

 Kultura je jako celek kolektivním produktem, který vzniká v sociálních interakcích 

lidí. 

 Kulturní normy a hodnoty jsou přenášeny mezi generacemi, při tomto přenosu se 

také přetvářejí, nejsou neměnné. 

 Kultura je adaptabilní ve vztahu k vnitřním i vnějším změnám ve společnosti. 

 

Specifické místo zaujímají společenské normy (zahrnuté zejména v morálce a právu), 

které jsou souborem obecných pravidel a konkrétnějších návodů ukazujících, jaké chování 

odpovídá hodnotám a vzorcům uznávaným v dané společnosti. Ozřejmují, jak jednat, jaké 

jsou pozitivní i negativní sankce, odměny a tresty v případě náležitého dodržování pravidel 

nebo naopak porušování těchto pravidel.10 

  

Kultura umožňuje každému chápat svět díky po generace shromažďovaných poznatků. 

Kultura je určitou zásobárnou vědění, v rámci ní se kumulují poznatky, které potřebujeme 

pro život ve společnosti. Osvojením kultury se člověk zařazuje do společnosti.  

 

4.2.2.Důležité pojmy11 

 Enkulturace: vrůstání do kultury, osvojování si kulturních prvků 

 Objektivace: rozšíření kulturních prvků (ze subjektivní úrovně prvek přechází na 

objektivní úroveň, od jedince-autora k dalším lidem, pak už se ani neví, kdo to 

vymyslel, ale všichni to používají....prvek je objektivován, existuje nezávisle na svém 

tvůrci a je dál lidmi šířen) 

 Subjektivace: Tlakům kultury se můžeme podřizovat jen vnějškově v zájmu soužití 

s druhými, pokud si ale některé prvky zvnitřníme, přijmeme je za své, mluvíme o 

subjektivaci. Pak nedodržujeme něco jen naoko, ale protože tomu skutečně věříme. 

 Kulturní dědictví: z něho kultura vyrůstá, navazuje na něj. Jádrem jsou ty prvky 

kultury, které se v minulosti osvědčily a které mají trvalejší platnost. 



 Subkultura: různé kultury mohou existovat i v rámci jednoho společenského 

systému, subkulturou označujeme soubor zvláštních kulturních prvků určitých 

vyhraněných skupin ve společnosti (romská subkultura, punk, podsvětí…) 

 Kulturní difúze: mísení kulturních prvků různých kultur, jde o směnu, přenos 

kulturních prvků různých kultur. 

 Akulturace: přijetí a osvojení prvků z jiných kultur a jejich začlenění do vlastní 

kultury. 

 

4.2.3. Biologický determinismus x kulturní determinismus 

Mnozí fundovaní vědci vedou i v současnosti spory o to, zda je člověk tím, čím je, 

díky působení genů a dědičnosti, nebo díky vlivu prostředí a výchovy. Někteří přikládají větší 

vliv výchově (kulturní determinismus), jiní zase dědičnosti (biologický determinismus). 

 Na biologickém determinismu staví např. sociobiologie (sociobiologie využívá 

biologických principů k vysvětlování sociálních činností všech živočichů včetně člověka). 

Zakladatel sociobiologie Edward Wilson vysvětluje na pozadí genetické dědičnosti takové 

jevy jako je tabu incestu, hypergamie (tendence žen vdávat se za muže stejné či větší 

zámožnosti), náboženství apod. Wilson vysvětluje oba tabu incestu a hypergamii 

z genetického hlediska takto: Incest je ve většině společností tabu, neboť způsobuje to, že se 

rodí jedinci ne zcela silní a zdraví. Rodí se jedinci s mnoha abnormalitami, kteří nejsou 

schopni se o sebe sami postarat a kteří se nemohou ani dále rozmnožovat. A v životě jde přece 

o přežití a podle Darwinovy teorie přežívají dokonce jen ti nejsilnější. Lidstvo je tedy 

incestem ohrožováno, a tak je z něj tabu. Podobně vysvětluje Wilson i hypergamii, opět jde o 

přežití. Tentokrát matky-samice (přímo Wilsonovo spojení) se snaží o to, aby jejich děti měly 

co nejlepší podmínky pro růst a vývoj.  

 Na učení (výchově) staví např. behaviorismus. Jeho zastánci tvrdí, že veškeré chování 

člověka je naučené. Stejně jako člověka můžeme něco naučit, tak ho něco můžeme odnaučit. 

Behavioristé vycházejí z různých typů podmiňování na základě rovnice stimul-reakce. Jeden 

z představitelů behaviorismu Skinner (operantní podmiňování) přišel s pojmy pozitivního a 

negativního zpevňování, tedy že můžeme podmiňovat nejen pozitivně (odměnou), ale i 

negativně (trestem). Skinner přišel s tzv. programovým učením, tvrdil, že učební proces se 

dá zcela naprogramovat. Vždycky říkal, že mu mají dát 10 dětí a on z nich vychová, co 

budeme chtít. Vliv výchovy a učení potvrzuje případ, kdy jednobuněčná dvojčata, která měla 

stejné genetické vybavení, rozvinula pod vlivem výchovy v různém prostředí různé vlastnosti a 



získala různé psychologické profily. Přesto nemůžeme zcela popírat existenci vlivu dědičnosti 

a brát to jako Skinner, že díky výchovnému vlivu můžeme z člověka vychovat to, co chceme. 

 

 Těžko říct, zda převládá vliv výchovy či dědičnosti. Pravda bude asi někde uprostřed. 

Něco máme v genech, něco získáváme až vlivem výchovy a učení. 

 

4.3. Člověk ve společnosti a společnost v člověku 
4.3.1. Socializace 

Každý člověk, který chce žít ve společnosti, se musí naučit, jak vůbec v té společnosti 

žít.V prvé řadě se z biologické bytosti stává působením mnoha sil a faktorů bytost 

společenská, sociální. Tento proces „zespolečenštění“ se v sociologii nazývá socializací. Díky 

tomuto procesu člověk vrůstá do společnosti, učí se, jak ve společnosti existovat, učí se, jak 

správně hrát společenské role. Nejvýrazněji jsem socializováni v dětství, určitým stupněm 

socializace ale procházíme celý život. 

 

Socializace zahrnuje 3 procesy:12 

 Socializace v užším smyslu: začleňování do různých sociálních vztahů (učení hraní 

rolí, napodobování role druhých, uvědomování si své pozice…). 

 Enkulturace: osvojování si norem a hodnot určité kultury, vrůstání do kultury. 

 Personalizace: formování jedinečné osobnosti člověka. 

 

Socializace může být:13 

 Primární: socializace dítěte (pro dítě je vše nové, musí se vše učit od začátku…). 

 Sekundární: socializace dospělého, již socializovaného jedince, který se učí novým 

věcem po příchodu do nového prostředí apod. 

 

Socializací prochází každý, díky tomu se stáváme sociální a kulturní bytostí. Cílem 

socializace je vytvořit bytost, která se, i když bude sama, bude se chovat tak, jako by byla pod 

dohledem ostatních. Socializace utváří způsob jednání  a formuje tendence k reagování 

v různých situacích. V socializaci se učíme pravidlům, které nás ve světě orientují, ale 

zároveň omezují.14  

 



Pro společnost představuje socializace zcela základní problém, a to hned ze dvou 

důvodů:15 

 Bez uspokojivé socializace zůstávají individua neschopna vstupovat do běžných 

interakcí s druhými členy skupiny. Vznikají sociálně narušení jedinci, kteří nedokáží 

respektovat normy běžného soužití a zapojovat se do kolektivních akcí. 

 Společnost bez socializace není schopna předat své základní normy a hodnoty 

následující generaci a rozpadá se. 

 

Korespondenční úkol: Socializace hraje v životě člověka zcela zásadní roli. Přečtěte si, 

jak to může dopadnout, když tímto procesem v dětství neprojdeme. Viz. Příloha 

Nesocializované děti. 

 

4.3.2. Důležité pojmy související se socializací 

 Resocializace: je charakterizována rozpadem dosud přijímaných hodnot a vzorců 

chování, po němž následuje přijetí radikálně nových, radikálně odlišných. (např. při 

nástupu do vězení, psychiatrické léčebny apod.). x Výchovné působení např. na 

pachatele trestných činů k jeho opětovnému zařazení do společnosti.16  

 Konformita: přizpůsobivost, většina lidí na planetě je konformních, dodržují zákony 

a nejrůznější pravidla, řídí se jimi ve svém životě, neuvažují o vzbouření či revoluci, 

nebrojí proti společenskému řádu, chovají se konformně. 

 Sociální kontrola: ve společnosti se vyskytují i jedinci, kteří zpochybňují sociální 

řád, pravidelně překračují normy apod. Každá společnost má určité prostředky, jak 

takové jedince zvládat. Sociální kontrola je mechanismus používaný na udržení 

takovýchto členů společnosti v řadě. Funkcí tohoto mechanismu může být také vedle 

potrestání i  vyloučení nežádoucích osob. 

 Významní druzí: osoby, které nejvíce formují socializaci dítěte (mezi nimi a dítětem 

jsou primární vazby) 

 Zobecnění druhých (generalizovaný druhý): jedinec si po čase začne uvědomovat 

existenci a očekávání dalších lidí mimo primární skupinu17 (dokáže už chápat, že něco 

se ve společnosti nedělá, aniž by to vztahoval pouze na svou rodinu, dokáže nějaké 

pravidlo vzít obecně, generalizovat ho) 

 

 



4.3.3. Proč si člověk nepřipadá ve společnosti jako ve vězení? 

Mohlo by se zdát, že člověk ve společnosti nemá žádnou volnost. Už 

odmalička se učí žít podle mnoha pravidel, je mu vštěpováno, co se musí, co se má, co 

se může…Společnost je vůči člověku vnější, předchází ho a existuje i po něm. 

Pravidla tu byly, jsou a budou nezávisle na jedinci. Jak to ale že si člověk ve 

společnosti nepřipadá jako ve vězení? Je to tím, že dané normy a hodnoty, daná 

pravidla přijímá za své. Zvnitřňuje je. Dochází k jejich internalizaci. Nebereme to jako 

tlak z vnějšku, ale vychází to z nás samotných. Člověk tím že ve společnosti žije, 

jakoby vstřebává společnost (normy, hodnoty) do sebe a následně je předává dál svým 

potomkům. Ve většině případů neděláme něco kvůli tomu, že se to musí, ale kvůli 

tomu, že věříme, že je to tak správné a že to tak má být. Můžeme pak říci, že člověk 

žije ve společnosti a společnost v člověku. 

Klíčové pojmy: společnost, kultura, enkulturace, akulturace, objektivace, subjektivace, 

biologický determinismus, kulturní determinismus, socializace, resocializace, konformita,. 

Otázky: Proč je tak důležitý pro život člověka proces socializace? Co podle vás více 

ovlivňuje život člověka – dědičnost nebo výchova? Proč si tedy člověk nepřipadá ve 

společnosti jako ve vězení? 

___________________________________________________________________________ 
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5. SOCIÁLNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ SKUPINY 
 

Co se dozvíte v této kapitole: 

 Co je sociální diferenciace a stratifikace, jaké jsou systémy sociální stratifikace. 

 Jaké jsou sociální útvary a sociální skupiny. Definujeme si pojmy: pozice, role, status, 

normy, hodnoty. 

 

5.1. Sociální diferenciace a stratifikace 
5.1.1. Dva pohledy na sociální strukturu 

 Téměř na každý sociální jev či útvar (i na sociální strukturu) se můžeme podívat ze 

dvou rovin, dvou úhlů pohledu – z makro či mikroúrovně. Pokud na věc hledíme z obecné 

roviny, makroúrovně  dokážeme postihnout daný jev jako celek, ale unikají nám detaily, dílčí 

maličkosti nejsme schopni zpozorovat. Pokud pozorujeme na úrovni mikro – tyto detaily, 

maličkosti vidíme, ale zase nepostihneme celkový obraz.  

 

5.1.2.Sociální diferenciace, sociální stratifikace 

Sociální diferenciace: strukturovaný systém nerovností a odlišností, v rámci 

diferenciace můžeme najít rozličná kritéria členění. Některá hlediska sledují rozměr 

horizontální(rozrůznění podle pohlaví, věku, rasy apod.). Součástí diferenciace je ale i  

sociální stratifikace (strukturovaná nerovnost mezi různými skupinami lidí), která probíhá 

svisle (vertikální členění sledující rozměr vyšší-nižší) a seřazuje skupiny nebo jednotlivce do 

hierarchicky uspořádaných vrstev- strat (rozrůznění podle výše příjmů či majetku, dosaženého 

vzdělání apod.).   V rámci stratifikačního rozlišení můžeme sestavit hierarchický žebříček, na 

kterém umístíme jednotlivce podle vybraných kritérií, jde o to, že můžeme posoudit, jak 

vysoko na něm daná osoba stojí.1                

 V průběhu svého života i v každém určitém období zaujímáme mnoho sociálních 

pozic, ve kterých hrajeme rozmanité role. Tyto vztahy jedinců, pozic, rolí a sociálních 

seskupení tvoří relativně stabilní síť, kterou označujeme jako strukturu.  Struktura je stabilní 

jen relativně, neboť ve skutečnosti se stále mění pod vlivem mnoha okolností, vnějších i 

vnitřních.2 

 

 

 



5.1.3. Systémy sociální stratifikace3 

Otroctví a otrokářství 

 Otroctví představuje extrémní formu nerovnovného postavení: někteří jedinci jsou 

majetkem jiných. Obchod s otroky, který prováděly západní státy až do 19. století, 

představoval poslední otrokářský systém v historii lidstva. Po osvobození otroků v Severní a 

Jižní Americe je otroctví v institucionalizované podobě postupně odstraňováno, dnes již ze 

světa prakticky vymizelo. Můžeme najít v současnosti něco, co se podobá obchodu s otroky  a 

otroctví? Co třeba obchod s bílým masem a donucení k prostituci? 

 

Kasty 

 Opět jde spíše o útvar historický. Jde o to, že každý jedinec patří (již od narození) do 

nějaké kasty. Kastu bychom mohli definovat jako skupinu rodin, které mají stejné jméno, 

zachovávají určitý kodex pravidel a zákazů týkajících se mj. i sňatků a rituálního očišťování. 

Přechod z jedné kasty do druhé je vyloučený. Slovo kasty bývá spojováno především 

s kulturami indického subkontinentu. 

 

Stavy 

 Stavy jsou spojovány hlavně s dějinami feudální Evropy, ale existovaly i v řadě jiných 

civilizací. Feudální stavy se skládaly s vrstev, které měly vůči sobě navzájem různá práva a 

povinnosti. V Evropě nejvyšším stavem byla šlechta – „urození“. Druhým stavem byl stav 

kněžský. Ti ostatní, kterým se začalo říkat „třetí stav“, tvořili nestejnorodou skupinu od 

nevolníků přes svobodné rolníky až po měšťany a obchodníky. Hranice mezi stavy nebyla tak 

nepropustná jako u kast. 

 

Třídy 

 Třídy nejsou vymezeny zákonem ani náboženskými ustanoveními. Příslušnost k třídě 

je získaná. Příslušnost k třídám je dána ekonomickými rozdíly mezi skupinami jedinců, tj. 

nerovnosti ve vlastnictví hmotných prostředků a schopnosti jimi disponovat. Třídu můžeme 

vymezit jako rozsáhlou skupinu lidí, kteří mají podobné ekonomické prostředky (vlastnictví, 

podíl na moci), což má pak  vliv na jejich způsob života.  

 V západní společnosti můžeme zjednodušeně rozlišit tři hlavní třídy: 

 Vyšší třídu: zaměstnavatelé, bankéři, špičkoví manažeři, průmyslníci – lidé, kteří 

vlastní anebo ovládají výrobní prostředky (mají kapitál). 

 Střední třídu: úředníci a odborníci („bílé límečky“). 



 Nižší třídu: manuálně pracující. 

 

Vrstvy (straty) 

Sociální skupiny, jejichž rozdíly nejsou založeny na institučně zajištěných privilegiích, 

ale na vnějším postavení jejich členů. Jednotliví členové se od sebe liší sociálním statusem, 

který obsahuje především tyto složky: dosažené vzdělání, kvalifikace a pracovní postavení, 

kterému více či méně odpovídají pracovní příjmy, popř. životní úroveň a životní styl.4 

 

5.2. Sociální skupiny 
5.2.1. Typy sociálních útvarů: 

 Pod vlivem vnitřních i vnějších faktorů dochází ke vzniku nejrůznějších sociálních 

útvarů: 

 Agregát: prostý součet lidí, kteří se se nacházejí na určitém místě (na náměstí, na 

ulici),  aniž by se navzájem znali.5 

 Kategorie: množství jedinců na základě podobnosti nebo stejnosti, na základě znaku, 

který si stanoví sám badatel. (muži-ženy, věkové kohorty apod.).6 

 Dav: shromáždění relativně většího množství lidí, jejichž chování je zaměřeno 

k určitému objektu a  cíli. Chování v davu se řídí nápodobou druhých, je ovlivněno 

masovou sugescí, je výrazně emocionální a iracionální. Dochází ke ztrátě osobitosti 

jedinců, racionality v posuzování a obvyklé sebekontroly.7 

 Publikum: může být shromážděné i neshromážděné. Publikum se vytváří na základě 

vyšších psychických funkcí. Publikum reaguje na společný podnět.8 

 Sociální skupina v užším smyslu: je relativně trvalejší, má stanoveny více či méně 

svoje cíle. Je definována sociální potřebou, mentální jednotou a funkcemi. Sociální 

funkcí skupiny je činnost na zachování její existence a na její přežití. Členy skupiny 

obvykle spojuje různě rozvinuté vědomí sounáležitosti, odlišování na „my“ a „oni“.9 

 

5.2.2.Typy sociálních skupin:10 

 Primární x sekundární: v primárních převažují intimní vztahy mezi členy, 

sekundární skupiny bývají skupinami účelovými, zaměřenými na uspokojení určitých 

věcných potřeb a zájmů. 

 Malé x velké: v malých skupinách se lidé stýkají tváří v tvář, každý sociolog ale 

vymezuje počet členů v malých skupinách jinak. Obecně malou sociální skupinu 



vymezují vztahy face to face, vymezené hodnoty a normy, stanovené cíle, určené role 

a pozice. 

 Formální x neformální: formálními skupinami jsou takové skupiny, v nichž se 

členství, normy, hodnoty, vymezení pozic a rolí řídí především ustanoveními, která 

jsou předem dána a určitým způsobem zafixována formálním řádem (školní řád, 

pracovní směrnice…). Neformální skupiny vznikají a organizují se spontánně, 

s výrazným aktivním přínosem jednotlivců. Z neformální skupiny se může stát 

formální a také formální skupina může mít více či méně neformální charakter. 

 

5.2.3. Role, pozice, hodnoty, normy 

 V rámci socializace se učíme mnoha rolím. Roli můžeme chápat jako určité očekávaní 

ze strany druhých ohledně našeho jednání. Role se vztahují k pozicím, které zaujímáme. 

Celoživotně člověk prochází mnoha situacemi, v nichž vstupuje do rozmanitých vztahů 

k druhým lidem. Zaujímá v těchto vztazích různé pozice. Pozice je místo, které zaujímáme ve 

skupině, sociální struktuře, společnosti. V rámci svých pozic hrajeme určité role. Většinou 

nevystupujeme jako celistvé osobnosti, ale jako nositelé určitých pozic a s nimi spjatých 

rolí. Jinak se chováme doma, ve škole, s přáteli… Vzhledem k tomu, že zastáváme různé 

pozice a hrajeme různé s nimi spjaté role,  mohou být na nás vyvíjeny často i protichůdné 

tlaky. Může dojít ke konfliktu rolí plynoucího ze souběžného zaujímání různých pozic 

s odlišnými požadavky (matka x podnikatelka), eventuálně k tzv. komplexu rolí, kdy rolové 

požadavky na jednu a tutéž pozici jsou v různých vztazích rozporné. (Čerstvě povýšený 

poddůstojník ve vztahu k nadřízeným a předpisům a ve vztahu k podřízeným a kamarádům.)11 

 Rolová očekávání mají tendenci k setrvávání, a tím zpřehledňují a činí 

předvídatelným jednání druhých i vlastní, tímto nás zbavují do určité míry stísňující 

nejistoty. Je třeba zdůraznit, že jde o systém vzájemných očekávání mezi všemi členy 

skupiny, společnosti. 

 Normy jsou buď stanovené nebo jen zvykově vžité, ve skupině obecně uznávané 

způsoby jednání, které mají své hranice. Pravidla, která určují, co by mělo být. Jde o soubor 

obecných pravidel a konkrétnějších návodů ukazujících, jaké chování odpovídá hodnotám a 

vzorcům uznávaným ve společnosti. Hodnoty souvisí s uspokojováním potřeb, jde o 

vymezení toho, co se v dané společnosti cení, k čemu je třeba směřovat. Normy pak vymezují, 

přijatelné a preferované postupy k jejich dosažení.12 (Hodnotou může být: být úspěšný a mít 

hodně peněz. Můžeme vyhrát, celý život tvrdě makat, nebo vykrást banku. Poslední způsob 

dosažení dané hodnoty ale společnost nepovažuje za přijatelný.) 



 

Klíčové pojmy: soc. diferenciace, soc. stratifikace, dav, publikum, sociální skupina, 

role, pozice, hodnoty, normy, konflikt rolí, komplex rolí. 

 Otázky: Jaké jste si zapamatovali systémy sociální stratifikace? Jaké charakteristiky má 

malá sociální skupina? Jaké hrajete ve svém životě role? Jaké pozice zastáváte?  

___________________________________________________________________________ 

Odkazy: 
1 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 55. 

2 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 55. 

3 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 254-258. 

4 srov. Prachovník, Š. Obecná sociologie. Skripta VŠB-TU, Ostrava, 1990, s. 65. 

5 srov. Prachovník, Š. Obecná sociologie. Skripta VŠB-TU, Ostrava, 1990, s. 38. 

6 srov. Prachovník, Š. Obecná sociologie. Skripta VŠB-TU, Ostrava, 1990, s. 39. 

7 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 47. 

8 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 47. 

9 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 48. 

10 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 48-49. 

11 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 44. 

12 srov. Prachovník, Š. Obecná sociologie. Skripta VŠB-TU, Ostrava, 1990, s. 42-43. 
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6. SOCIÁLNÍ ZMĚNA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 
 

Co se dozvíte v této kapitole: 

 Co je sociální změna, vysvětlíme si pojmy vývoj a pokrok. 

 Co je sociální mobilita. Jaké jsou její směry a typy. Řekneme si něco o výzkumech 

mobility v ČR, i v rámci mezinárodního srovnání. 

 

6.1. Sociální změna 

 Změny jsou nedílnou součástí života skupin a společenství, celých společností i 

lidstva. Základem sociálních změn je adaptace na změnu podmínek.. Může jít o změny 

postupné, dlouhodobé, kontinuální nebo naopak o radikální zlomy a diskontinuitní 

procesy, změny endogenní (vnitřní) nebo exogenní (vnější). Postupným vývojem došla 

společnost ke své multikulturní podobě, k problémům, které se musejí řešit na globální 

úrovni, k tomu, že idea pokroku nevedla jen k úspěchům, ale přinesla i nezamýšlené důsledky 

apod.1  

 V současné době dochází ke kumulaci velkého množství změn do relativně krátkých 

časových období (nejvýrazněji to jde vidět v oblasti vědy a techniky). Můžeme rozlišit tyto 

pojmy:2 

 Změna: jakákoliv kvantitativní nebo kvalitativní transformace sociálního systému 

nebo jeho části. 

 Vývoj: souhrn změn sociálního systému v určitém čase, může být vývoj vzestupný 

(pokrok), vývojová stagnace (bez závažnějších změn), vývojová retardace (zpomalení 

změn,převaha změn, které znamenají návrat do předchozích stádií), vývojový regres 

(návrat k systému k vývojovému stádiu již překonanému)- 

 Pokrok: vývoj,  v němž dochází ke kvantitativnímu a kvalitativnímu vzestupu. 

 

6.2. Sociální mobilita, její směry a typy 
6.2.1. Sociální mobilita 

 Původně je mobilita pohyb nebo schopnost pohybu, v sociologii jde o pohyb lidí – 

jednotlivců i skupin – v rámci sociální struktury, pohyb jednotlivců v rámci statusů a rolí. 

Jde o změny v postavení jednotlivců, rodiny či třídy nebo vrstvy. Pohyb lidí v prostoru se 

nazývá migrací.3 

  



6.2.2. Směry sociální mobility4 

 Horizontální mobilita: pohyb na stejné úrovni, uvnitř dané skupiny či vrstvy, 

přičemž sociální postavení zůstává zachováno (stěhování, dojíždění, změna rodinného 

stavu…) 

 Vertikální mobilita: jde o přesuny mezi nižšími a vyššími pozicemi, o vzestup nebo 

sestup na společenském žebříčku příjmů, prestiže, povolání, životní úrovně… 

Vertikální mobilita může být vzestupná, sestupná, střídavě sestupná či vzestupná, 

stabilní (nulová). 

 

6.2.3. Typy mobility5 

 

 Intragenerační: pohyby v průběhu života zkoumaných jedinců či skupin. 

 Intergenerační: změny v postavení jedinců za sebou následujících pokolení: 

zkoumaných osob a jejich rodičů, výjimečně prarodičů, někdy i jejich dětí. 

 

 Individuální: mobilita jedince, popř. domácnosti. 

 Skupinová (kolektivní): změna pozice dané skupiny v prostoru. Může se stát, že 

nulová mobilita individuální v důsledku mobility skupinové může znamenat sociální 

vzestup či sestup. 

 

6.2.4. Výzkumy mobility před a po transformaci (objektivní x subjektivní mobilita) 

 Objektivní mobilita: objektivní a změřitelný posun nahoru nebo dolů na žebříčku. 

 Subjektivní mobilita: subjektivní, osobní pocit posunutí nahoru nebo dolů. 

Těsnost  vztahu mezi mobilitou objektivní a subjektivní vyjadřuje, do jaké míry se 

objektivní sociální nerovnosti promítají do společenského života.  

Jde o to, že lidé se chovají podle toho, jak své postavení subjektivně vnímají, ne 

podle toho, k jakým objektivním změnám v jejich postavení skutečně došlo.6 

 

Výzkum 1988-1999 měření sociálního statusu – subjektivní mobilita7 

 Ti, co během 10 let zůstali nahoře, mají pocit, že prodělali vzestup nebo se řadí ke 

stabilním ve středu, 

 ti, kteří zůstali dole, se řadí mezi stabilní ve středu, 

 ti, kteří prodělali sestup, se řadí ke stabilním ve středu. 

 



Výzkum 1989-1999 v mezinárodním srovnání – měření vnitrogenerační subjektivní 

mobility8 

 Dvojnásobná a vícenásobná převaha subjektivně vnímaných sestupných drah nad 

drahami vzestupnými v bývalých postkomunistických zemích (kromě NDR).  

 V západních zemích je situace přesně opačná: subjektivní představy o mobilitě zde 

odpovídají přirozenému (kariérovému) vzestupu, kterého v průběhu 10 let dosahuje 

většina osob mladší a střední generace. 

 Subjektivní představa o sestupné mobilitě v postsocialistických zemích je 

způsobena:  

 jednak propadem životní úrovně (hlavně Rusko),  

 jednak kolektivní objektivní mobilitou a jejím subjektivním vnímáním, která je 

navíc v hodnoceních vždy daleko vyšší, než odpovídá objektivní skutečnosti. 

Vzestup je z velké části vázán na soukromé podnikání, v menší míře na přirozený 

kariérový vzestup odborných zaměstnanců. 

 

Výzkum vztahu mezi objektivní a subjektivní mobilitou v letech 1988 a 19939 

Objektivní a subjektivní mobilita v komparativní perspektivě: 

Objektivní mobilita: 

Objektivní mobilita v první fázi transformace byla ve skutečnosti velmi malá; to 

platí jak pro třídní tak pro statusovou mobilitu. (přibližně u 70-80% nedošlo ke změně 

třídního ani statusového postavení). 

 Rozdíly mezi postkomunistickými zeměmi:  

 Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko: prakticky všude stejné. 

 Jediná země, která se vymyká: Slovensko: statisticky významně vyšší podíl 

stabilních.  

 Subjektivní mobilita: 

 Je skutečně mnohem větší než objektivní:  

 40 % deklarovalo stabilitu socioekonomického postavení (statusu). 

 44 % pohyb směrem dolů, 16 % pohyb směrem nahoru. 

 

 Rozdíly mezi postkomunistickými zeměmi: 

 Byly zjištěny podstatné rozdíly:Česko: nejpříznivější situace: sestup 34 %; 

Maďarsko 57 %, Polsko 44 %, Slovensko 46 %. 

Pocit subjektivní mobility prožívali i ti, kteří byli objektivně stabilní: 60 %. 



Závěr: Subjektivní mobilita byla nejenom větší než objektivní mobilita, ale byla na 

objektivní mobilitě do značné míry nezávislá. 

 

Klíčové pojmy: změna, vývoj, pokrok, mobilita, směry mobility: horizontální, vertikální, 

typy mobility: intragenerační, intergenerační, individuální, kolektivní, objektivní, subjektivní. 

 Otázky: Proč je důležité při měření mobility pracovat nejen pouze s objektivní 

mobilitou, ale i s mobilitou subjektivní?Jaká je u vás v rodině (linie rodičů a prarodičů a 

vaše)  intergenerační mobilita co se týče třeba vzdělání?  

_________________________________________________________________________ 

Odkazy: 
1 srov. havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 77-78. 

2 srov. Prachovník, Š. Obecná sociologie. Skripta VŠB-TU, Ostrava, 1990, s. 90-91. 

3 srov. Prachovník, Š. Obecná sociologie. Skripta VŠB-TU, Ostrava, 1990, s. 76-77. 

4 srov. Prachovník, Š. Obecná sociologie. Skripta VŠB-TU, Ostrava, 1990, s. 77. 

5 srov. Tuček, M. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha, 2003, s. 309-315. 

6 srov. Matějů, P. Nerovnost, spravedlnost, politika. Praha, 2000, s. 40.  

7 srov. Tuček, M. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha, 2003, s. 323. 

8 srov. Tuček, M. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha, 2003, s. 333-334. 
9 srov. Matějů, P.Nerovnost, spravedlnost, politika. Praha, 2000, s. 44-48. 
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7. RODINA 
 

Co se dozvíte v této kapitole: 

 Definujeme si pojmy rodina, příbuzenství, manželství. Řekneme si něco o typech a 

funkcích rodiny a také o alternativních formách partnerského a rodinného soužití. 

Také si řekneme, jak vypadá rodina v západní společnosti. 

 Dozvíte se něco o současných trendech rodinného života (tyto trendy, myslím, pro vás 

nebudou žádným překvapením a novinkou) 

 

7.1.  Rodina, její funkce a typy 
7.1.1. Rodina, příbuzenství, manželství1 

Rodina: 

Specifická forma malé sociální skupiny (malý počet, face-to-face vztahy, stabilní role 

a pozice, specifická očekávání, hodnoty, normy, cíle). Jde o skupinu osob přímo spjatých 

příbuzenskými vztahy, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí. Rodina slouží 

jako přirozený základ společnosti (díky socializaci v rodině se společnost udržuje a rozvíjí). 

 

Příbuzenství: 

 Je vztah mezi osobami, který vzniká buď sňatkem, anebo pokrevními vazbami 

v otcovské nebo mateřské linii.  

 

Manželství: 

 Sociálně akceptovaný a posvěcený svazek mezi dvěma dospělými jedinci. Manželství 

vzniká na základě partnerského svazku muže a ženy. Jde o přirozený sociokulturní jev, který 

má svůj biologický zdroj v dlouhodobé  závislosti dětí  na rodičích. 

 

7.1.2. Tradiční funkce rodiny 

 Statusotvorná: pozice ve společnosti se často odvozuje od rodiny, ze které člověk 

pochází. 

 Ekonomická: ekonomické zajištění potomků ze strany rodičů. 

 Výchovná: primární socializace, učení normám a hodnotám, způsobům, jak žít ve 

společnosti. 

 Biologické reprodukce: legitimní mechanismus udržení populace. 



 Ochranná: poskytnutí emocionální ochrany a podpory, mít se na koho obrátit, rodina 

je základem sociálních sítí. 

 

Rodina podle některých sociologů přestává plnit své tradiční funkce (dochází ke ztrátě 

intimity a spontaneity, stále více se prosazuje konzumní model rodiny) stoupá počet rozvodů, 

týraných dětí, nesezdaných soužití, rodina se dostává do krize. Jiní odborníci tvrdí, že rodina 

není v krizi, že dochází pouze k postupné změně funkcí rodiny. Co si myslíte vy? 

Problémem dneška podle některých sociologů je úbytek společně stráveného času 

v rodině. Rodiče se dětem tak nevěnují. Rodiče i děti si žijí (zjednodušeně řečeno) vlastním 

životem, nepodílejí se na společných činnostech, akcích apod. Snadněji pak dochází 

k bariérám v komunikaci, přičemž v rodinách probíhá dialog na třech úrovních: dialog mezi 

manželem a manželkou, dialog mezi rodiči a dětmi, dialog sourozenecký. 

V rodině také dochází k dělbě práce. Byť se okolnosti změnily, v mnoha rodinách se stále 

dělí práce na mužské a ženské. Podle výzkumů (Národní zpráva o rodině) ¾ mužů by ocenily, 

kdyby žena byla v domácnosti. Přičemž ale až  80% domácností závisí také na příjmech 

partnerky, ženy. Většina žen však tvrdí, že i kdyby byly finančně zajištěny, tak by se práce 

nevzdaly. Sociologové to vysvětlují tím,  že osoby, které jsou v domácnosti,  mají v očích 

veřejnosti nízkou prestiž. 

 

7.1.3. Typy rodiny2 

 Nukleární: ve společné domácnosti žijí rodiče + vlastní či adoptované děti ( jedním 

z rysů je vysoká míra solidarity, projevy citů a pudů). 

 Širší: rodiče + děti + prarodiče, tety, strýcové… 

 Orientační: rodina, do které se narodíme; poskytuje nám základní orientaci ve světě, 

modely společenského soužití. 

 Reprodukční: rodina, kterou si založíme sami, projevuje se vliv rodiny orientační. 

 

7.1.4. Rodina a manželství v západní společnosti3 

Znaky rodiny v západním světě jsou: 

 Rodina je  monogamní, což je stanoveno zákonem. 

 Vzhledem k zvyšujícímu se počtu rozvodů se jedná spíše o model sériové 

monogamie. 

 Manželství vychází většinou z představy romantické lásky. 

 Rodina je obvykle patrilineární a neolokální. 



 Patrilinearita: děti dostávají jméno po otci a také majetek se obvykle dědí 

v mužské linii. 

 Neolokalita: nově vytvořený manželský pár se většinou stěhuje na nové místo, 

do nové domácnosti. 

 Rodina má nukleární charakter. 

 Vzrůstá počet rozvodů i dalších manželství. S tím je spojena rostoucí role nevlastních 

rodičů. Někteří autoři dnes hovoří o binukleárních rodinách, čímž chtějí říci, že tam, 

kde jsou děti, představují dvě domácnosti vzniklé po rozvodu nadále jeden rodinný 

systém.4 

 

7.1.5. Alternativní formy rodinného a partnerského soužití 

Řadíme sem např.: 

 Komuny: komunity rodin a jednotlivců, kteří spolupracují při výchově dětí; všichni se 

starají o všechny, často náboženská seskupení. 

 Domácnosti singlistů: rozhodnuti nikdy nevstoupit do manželství, nikdy nemít dítě. 

 Kohabilitace: nesezdaná soužití, tzv. život „na hromádce“, obliba kohabilitací roste, 

musíme ale rozlišovat mezi kohabilitací a společným životem na zkoušku (po 

„ozkoušení“ pak totiž následuje manželství); někteří v kohabilitaci chtějí setrvat 

natrvalo x sériové kohabilitace. 

 Osamělé rodičovství: většinou u žen, svobodné matky, ženy s dětmi po rozvodu 

apod. 

 Soužití osob stejného pohlaví: v ČR byl nedávno  schválen zákon o registrovaném 

partnerství (osoby stejného pohlaví tak po uzavření partnerství po sobě budou moci 

automaticky dědit, budou se moci ptát na zdravotní stav partnera/partnerky apod., stále 

trvá, že nebudou moci adoptovat děti, samozřejmě ale mohou  vychovávat děti 

z předchozích vztahů). Podle průzkumů agentury CVVM (průzkumu se účastnilo 1075 

respondentů z celé ČR starších 15 let) jsou Češi vůči registrovanému partnerství 

tolerantnější než Poláci, Slováci a Maďaři. V ČR souhlasí s registrovaným 

partnerstvím 42% dotázaných, v Polsku, na Slovensku i v Maďarsku stejný souhlas 

dalo kolem 20-25% respondentů. I když jsme tolerantnější než ve výše zmiňovaných 

zemích, nesouhlas s registrovaným partnerstvím u nás deklarovala většina účastníků 

výzkumu (58%). Proti adopci dětí homosexuálními páry se vyslovilo 84% Poláků, 

77% Slováků, 72% Čechů a 70% Maďarů. 



 Polygamie: manželský vztah s více než jednou partnerkou/partnerem; polyandrie 

(mnohomužství), polygynie (mnohoženství); v současné době se vedou spory o to, zda 

nevěra je formou polygamie/polyandrie či ne. 

 Dobrovolná bezdětnost: nebezpečná ze sociálně demografického hlediska, populace 

stárne, porodnost se snižuje, stále přibývá párů, které mohou mít děti, ale nechtějí je. 

 

7.2. Současné trendy v oblasti rodinného života 
 

7.2.1. Trendy od 90.let 20. století v ČR 

 Snižuje se absolutní počet sňatků. 

 Zvyšuje se věk u  prvosňatečnosti. 

 Zvyšuje se věk prvorodiček – je prokázána závislost na výši vzdělání. Ženy s vyšším 

vzděláním mívají hlavně v důsledku delšího studia a náročnějšího povolání první dítě 

ve vyšším věku a také celkově nižší počet dětí. 

 Zvyšuje se tolerance ke kohabilitacím (uvidíme, jak to bude s tolerancí 

k registrovanému partnerství). 

 Roste počet mimomanželsky narozených dětí. 

 Nejoblíbenější (nejčastější) je model rodiny se dvěma dětmi (pak se třemi a následně 

s jedním dítětem). 

 

7.2.2. Rok 2005 v ČR5 

 Narodilo se nejvíce dětí za 12 let, světlo světa spatřilo více než sto tisíc dětí 

(102 211). 

 Češi stále ale vymírají. Zemřelo o pět tisíc lidí více, než se narodilo. (Podle výpočtů 

by v roce 2051 měla mít ČR 9 mil. obyvatel, bez započítání cizinců 8. miliónů 

obyvatel.; EUROSTAT)  

 V průměru se rodí 1,3 dítěte na jednu ženu. Aby se úbytek obyvatel zastavil, muselo 

by na každou ženu spadat 2,5 dítěte. 

 Ženy mají první dítě v průměru v sedmadvaceti letech (26,6).  Třetina žen má první 

dítě až po třicítce.  

 Dnešní ženy také daleko méně volí potrat. Zatímco v sedmdesátých letech připadalo 

na 1000 obyvatel devět přerušení těhotenství, dnes jsou to čtyři. (Hlavním důvodem 

bude snazší dostupnost antikoncepčních prostředků).  



 Lidé se dnes berou později než jejich rodiče (ženy průměrně ve 28 letech, muži ještě 

o dva roky později) a mají průměrně jedno dítě.  

 Pokud se muž a žena vezmou, jejich manželství hrozí s téměř padesátiprocentní 

jistotou rozvod. Česko se tak řadí k zemím s nejvyšším počtem rozpadlých rodin 

v Evropě. Minulý rok sice bylo nejméně rozvodů za pět let, přesto krachuje 47% 

manželství. V roce 2005 bylo rozvedeno 31 000 párů. (To, co se dříve v manželství 

skouslo, dnes neprojde. Lidé tehdy neměli dost peněz ani podmínky na to, aby bydleli 

odděleně. Dnes se rozhádají a odejít je v podstatě snadné. Lidé na sebe mají stále 

přísnější měřítka a opouštějí se pro stále méně závažné důvody. Rozvody jsou 

nejméně časté v Itálii, Španělsku, Řecku. Nejvíce se lidé rozvádějí ve Skandinávských 

zemích a Beligii. 

 Průměrná délka českého manželství je 13,8 roku. 

 Díky imigrantům vzrostl počet obyvatel země o 30 500 (Jde převážně o Ukrajince, 

Slováky, Vietnamce…).   

Dítě a rodičovství nepřestávají být vysoce uznávanou hodnotou, ale založit rodinu 

již dnes není jedinou možností seberealizace. Dnes se lidé nerealizují pouze v rodině, 

mají více možností, příležitostí… 

 

Korespondenční úkol: Teoretické zakotvení k  tématu rodina najdete v knize Iva 

Možného Sociologie rodiny (1999), doporučuji  kapitoly: Založení rodiny: Sňatkový trh, láska 

a sex; Rodiče, dítě a socializace v rodině; Rodina, domácnost a ekonomika; Rozvod a 

opakované manželství.  

Klíčové pojmy: rodina: nukleární, binukleární, orientační, reprodukční, patrilinearita, 

neolokalita, polygamie, kohabilitace. 

 Otázky: Jaká je vaše rodinná situace: jsou vaši rodiče spolu, nebo rozvedení? V kolika 

letech vás rodiče měli? Kolik máte sourozenců? Je vaše rodinná situace výjimečná, nebo je 

v souladu se současnými trendy v oblasti rodinného života? 

___________________________________________________________________________ 

Odkazy: 
1 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 156. 

2 srov. tamtéž, s. 156-157. 

3 srov. tamtéž, s. 160. 

4 srov. tamtéž, s. 170. 

5 srov. Petrášová, L. MF DNES, 2006 (24.3.2006), čl. Narodilo se nejvíce dětí za 12 let. (autorka článku používala data ČSÚ)                                    
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8. SOCIÁLNÍ DEVIACE 
 

Co se dozvíte v této kapitole: 

 Co je normální? Co se myslí pozitivní deviací? Co je funkce a disfunkce? 

 Řekneme si něco o pokusech o vysvětlení deviace (teorie deviace) a o typech 

deviantního chování. 

 S tématem sociální deviace souvisí také již probrané téma socializace, sociální 

kontroly a sankcí, takže si to lehce zopakujeme.  

 
8.1. Co je normální?  Co je deviantní?  
 Sociální patologické jevy jsou předmětem zájmu mnoha vědních oborů, zabývá se jimi 

nejen sociologie, ale také např. kriminologie, psychologie a lékařské vědy. Klíčovým 

problémem je otázka normality. Co je normální a co je deviantní. Co jedna kultura považuje 

za normální, v jiné může být sankcionováno jako deviantní a patologické. Deviace není totiž 

nic jiného než chování odlišné od společensky přijatých norem. Jednání, které není 

konformní vůči některé normě či soustavě norem, kterou velké množství osob v dané 

komunitě nebo společnosti akceptuje. Pak jde o to, od jakých norem se chování odlišuje (od 

zvyků, obyčejů či od zákonných norem), do jaké míry (dnes a denně určité normy 

překračujeme – např. chodíme občas na červenou, jezdíme v tramvaji načerno), jaké jsou pak 

sankce (pozitivní, negativní, formální, neformální). To, co je pokládáno za normální (i míra 

tolerance), se mění společnost od společnosti, v různých společenských skupinách a také 

v čase.1 

 Někteří sociologové (např. Parsons) vycházejí ve svých teoriích společnosti z toho, že  

každý systém (každá součást) ve společnosti plní svou funkci ve vztahu k udržení celku. 

Funguje tedy eufunkčně.  R. Merton ale přišel s kategorií disfunkce. Ne všechny části se 

chovají tak, aby celek byl udržen. Některé působí disfunkčně, ale i to může být žádoucí, může 

to vést k pozitivní změně celého systému. 

 Bylo by chybou vnímat deviaci ve zcela negativním světle. Lidé, kteří přicházejí 

s novými myšlenkami a objevy, se často setkávají s nedůvěrou těch, kdo se řídí všeobecně 

uznávanými pravidly. Mnohdy se však časem ukáže, že svou myšlenkou a invencí posunuli 

společnost o krok dopředu. Tomuto jevu říkáme pozitivní deviace, která sice je také 

odklonem od většinových norem, v konečném důsledku ale posunuje společnost vpřed. 

 Lidé si často myslí, že o tom, kdo je deviantní, není těžké rozhodnout. Přece ti jedinci, 

kteří nedodržují pravidla, jimiž se řídí většina z nás – zločinci, násilníci, narkomani nebo 



tuláci. Je to však složitější. Nikdo neporušuje všechna pravidla, ale nikdo také úplně 

všechna nedodržuje. Také se někdy ukazuje, že i zdánlivě nepochopitelné jednání některých 

lidí má racionální jádro a lze mu porozumět, známe-li jeho příčinu. Pojem deviace se netýká 

jen chování jedince, ale i skupin. V současnosti se za deviantní subkultury považují např. 

bezdomovci, ale i hnutí skinheads.2 

 

8.2. Teorie deviace a některé typy deviantního chování 
8.2.1.Teorie deviace 

 Biologické teorie:3 

 Vycházelo se z vlivu dědičnosti na kriminální sklony.  

Paul Broca tvrdil, že na lebkách a mozcích zločinců objevil zvláštnosti, 

kterými se liší od normálních občanů. Cesare Lombroso zase došel 

k názoru, že se někteří lidé rodí s vrozenými kriminálními sklony. Byl 

přesvědčen, že tyto kriminální typy lze odhalit podle tvaru lebky. 

 Později se někteří badatelé snažili najít souvislost mezi kriminálními 

sklony a určitými chromozómy v genetické výbavě jedince. Objevilo 

se tvrzení, že mezi delikventy jsou častěji zastoupeni muži 

s chromozomem Y navíc. Po mnoha výzkumech se ale ukázalo, že u 

mužů s genotypem XYY není větší pravděpodobnost násilných 

trestných činů než u genotypu XY. 

 Psychologické teorie: hledání souvislosti mezi typy zločinů a určitým typem 

osobnosti. 

 Pojem psychopatická osobnost: vyvíjí se u menšiny jedinců,  chybí 

základní smysl pro morálku. Tito psychopaté jsou podle badatelů 

uzavření, bezcitní jedinci, kteří mají potěšení ze samoúčelného násilí. 

Není ovšem vůbec jasné, zda psychopatické rysy nutně predisponují ke 

zločinu.4  

 

 Sociologické teorie:  

 V zásadě je povaha deviace sociologická, protože už sama existence 

zločinu je závislá na existujících normách, hodnotách a sociálních 

institucích, které určité jednání deviantní vymezují. Důraz je kladen na 



vztahy mezi konformitou k platným normám a deviací v různých 

sociálních kontextech.5 

 Teorie diferenciální asociace (diferencovaného přičlenění)6: ve 

společnosti, která obsahuje mnoho různých subkultur, povzbuzují 

některá  sociální prostředí sklon k deviaci a zločinu  a jiná ne. 

Kriminální jednání je podle některých z valné části naučené 

v primárních skupinách, hlavně ve skupinách vrstevníků. Lidé si 

osvojují kriminální činnosti podobně jako činnosti zákonné. Jedinci  se 

stávají členy skupin, jejichž normy jsou z celospolečenského hlediska 

deviantní. (Říká se, že se někdo dostat do špatné party.) 

 Teorie anomie:7 E. Durkheim využíval konceptu anomie při svém 

zkoumání sebevražednosti jako sociálně patologického jevu. Anomie 

podle něho vzniká tam, kde chybějí jasné normy, jimiž by se chování 

v určité oblasti společenského života řídilo. Lidé se cítí dezorientováni 

a nejistí. Proto představuje anomie jeden ze sociálních faktorů, který 

má vliv na sklony k sebevraždě. V pojetí R. Mertona se termínem 

anomie rozumí napětí, kterému je chování jedince vystaveno 

v důsledku konfliktu mezi akceptovanými normami, hodnotami a 

sociální realitou. Merton rozlišuje pět možných reakcí na konflikt 

mezi hodnotami, které společnost hlásá, a omezenými prostředky 

k jejich dosažení: 

• Konformisté: přijímají jak všeobecně sdílené hodnoty, tak 

konvenční způsoby k jejich dosahování (drží se norem, snaží se 

dosáhnout hodnot) 

• Inovátoři: přijímají hodnoty, ale usilují o ně nelegitimními až 

nelegálními prostředky. (majetková kriminalita – člověk chce 

dosáhnout hodnoty:být bohatý, ale volí nelegální cestu k jejímu 

dosažení) 

• Ritualisté: podřizují se normám, i když už dávno nesledují 

společensky uznávané hodnoty. (vykonávání nudné práce, která 

nikdy nepovede k vzestupu ani větší odměně) 



• Odpadlíci: odmítají převažující hodnoty i všeobecně přijímané 

cesty k jejich dosažení, často volí únik od reality (alkoholici, 

narkomani…). 

• Rebelové: odmítají hodnoty i normy většinové společnosti a 

vytrvale se je snaží nahradit novými a změnit strukturu 

sociálního systému.  

 Teorie etiketizace (teorie nálepkování, labelling theory)8: Jde o proces 

interakce mezi jedinci, kteří porušují zákon a mezi osobami, které to pak 

hodnotí. Vychází se z toho, že nálepku (etiketu) zločince jedinci udělí 

reprezentanti moci ve společnosti. Podle zastánců této teorie musíme zjistit, 

proč někteří lidé jsou označeni za devianty a jiní ne. Proč tentýž přestupek 

chudého a bohatého dítěte (třeba krádež čokolády v obchodě) může dostat 

nálepky: „je to jasné, roste pro šibenici“ nebo „vždyť je to jenom klukovina“. 

Záleží na tom, kdo tento přestupek hodnotí a jakou mu dá nálepku. Jakmile je 

dítě nebo mladý člověk označen jako deviantní, zůstává mu stigma devianta. 

Jedinec se pak často uchyluje k dalšímu kriminálnímu jednání, čímž se propast 

mezi ním a sociálními konvencemi  zvětšuje. O prvním přestupku mluvíme 

jako o primární deviaci. Sekundární deviace nastává v případě, když jedinec 

přijme nálepku, kterou dostal a začne sám sebe vnímat jako deviantního. 

Jedinec se tak pod tlakem okolí, které ho jako devianta vnímá, učí být 

deviantem. Etiketizační teorie vychází z předpokladu, že žádné jednání není 

kriminální samo o sobě. Co je kriminální, definují nositelé moci 

prostřednictvím zákonů, záleží na tom, jak toto jednání interpretuje 

policie, soudy, nápravná zařízení apod.  Zatím se ovšem nepodařilo 

dostatečně jasně prokázat, že etiketizace skutečně zvyšuje pravděpodobnost 

deviantního jednání. Je zjištěno, že po odsouzení se delikventní jednání 

opravdu vyskytuje častěji, ale je to výsledek etiketizace? 

 Všechny zmíněné teorie mají tendenci vnímat deviaci spíše jako reakci než 

jako akci – hodnotí ji spíše jako výsledek vnějších vlivů než jako aktivní 

činnost jedince, který se touto činností snaží něco získat pro sebe, ať už nějaké 

výhody nebo jen využít příležitosti. Jiným typem teorie je teorie racionální 

volby, která vychází z interpretace deviace a kriminality právě jako 

racionální volby. Podle této teorie nejsou lidé ke kriminální činnosti 

přinuceni, ale aktivně se pro ni rozhodují, zvažují takové jednání a rozhodují 



se, že riziko stojí za to. Lidé vědomě plánují, že se zachovají zločinně (volí 

mezi prospěchem a důsledky neúspěchu), nebo jen prostě využijí situace 

(„příležitost dělá zloděje).9 

 

8.2.2.Vybrané typy deviantního chování 

 Kriminalita: vraždy, zabití, organizovaný zločin, znásilnění, zločiny 

bílých límečků, zločiny mladistvých, zločiny vlád, zločiny bez obětí -

„typy jednání, které jedinci provozují více či méně svobodně a přímo 

jimi nikoho nepoškozují, ale zákon je definuje jako nelegální, patří sem 

užívání drog, různé formy hazardních her, prostituce.“10 

 Užívání psychoaktivních látek, závislosti: droga neboli 

psychoaktivní látka má schopnost měnit prožívání a chování, má 

rovněž potenciál závislosti; úzus (užívání drogy), abúzus (nadužívání), 

misúzus (zneužívání), drogová závislost (neodolatelná touha brát 

opakovaně psychoaktivní látku, přestože užívání opakovaně způsobuje 

obtíže v oblasti somatické, psychické a sociální). Nejrozšířenější 

drogou (a zároveň legální) je u nás alkohol. Další drogy dělíme na: 

opiáty (nejužívanější opiátové drogy u nás braun a heroin), 

kanabinoidy (marihuana, hašiš), stimuláty (pervitin, kokain), sedativa 

a hypnotika, halucinogeny, organická rozpouštědla apod. 

 Patologické hráčství: jde o návykovou a impulzivní poruchu. Tyto 

poruchy splňují 3 základní charakteristiky – neschopnost odolat 

impulsu přes vědomí nebezpečnosti daného chování, vzrůstající napětí 

před provedením činu, při jeho provedení se krátkodobě dostavuje 

prožitek uspokojení, který je následně vystřídán pocitem viny. Stádia 

vzniku patologického hráčství: fáze výher, proher, zoufalství. 

 Sexuální deviace: výskyt představ, fantazií nebo praktik sexuální 

povahy, které nejsou obvyklé. Např. Fetišismus (podnětem pro 

sexuální vzrušení je neživý předmět), fetišistický transvetitismus 

(nošení šatů opačného pohlaví za účelem dosažení sexuálního 

vzrušení), exhibicionismus (sklon k odhalování intimních partií před 

cizími lidmi), voayérství (sklon ke skrytému pozorování intimních 

aktivit druhých osob), pedofilie (sexuální pozornost zaměřená na děti), 

sadomasochismus (sexuální aktivity směřující k omezení svobody, 



pokořování, působení bolesti nebo naopak přijímání tohoto druhu 

aktivit) atd. 

 

Mezi deviace řadíme dále např. týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, šikanu 

agresivitu, bezdomovectví, sebevražednost, sektářství….Někteří autoři sem řadí také např. 

workoholismus, xenofóbii, rasismus apod. 

 

8.3. Socializace, sociální kontrola a sankce (opakování) 

 

 S problematikou deviace souvisí samozřejmě proces socializace, sociální kontrola a 

sankce. Socializací se učíme tomu, co je v dané společnosti považováno za normální. Cílem 

sociální kontroly je nekonformní jedince pěkně zarovnat opět zpátky do řady.  

Všechny společenské normy jsou provázeny sankcemi, které mají podporovat 

konformitu a chránit před deviantním jednáním. Sankcí je reakce jedince nebo skupiny, 

jejímž cílem je zajistit dodržování normy. Sankce jsou pozitivní (odměna za konformní 

jednání), negativní (trest za nekonformní). Dělíme je také na formální (pokuta, odnětí 

svobody…existuje formálně stanovená skupina, instituce, která rozhoduje o přidělení a typu 

sankce) a neformální (slovní ocenění, úsměv, kritika, narážky, vyloučení ze skupiny, 

výsměch). Přestože nejsou tak zjevné, mají neformální sankce zásadní význam pro zajištění 

konformity vůči normám. Snaha získat uznání rodiny, přátel a známých nebo vyhnout se 

zesměšnění, hanbě či odmítavému postoji okolí často ovlivňuje chování lidí více než formální 

odměny či tresty.11 

 

Klíčové pojmy: deviace:primární, sekundární, pozitivní deviace, sankce, normalita, 

anomie, konformita, etiketizace, sociální kontrola. 

  Otázky: Co byste hodnotili v současné době jako pozitivní deviaci? Vymyslíte příklady 

jevů, které byly donedávna považovány za „nenormální“ a dnes jsou běžné? 

___________________________________________________________________________ 

Odkazy: 
1 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie, Praha, 1999, s.107. 

2 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 185-186. 

3 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 190-191. 

4 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 191. 

5 srov. Havlík, R. Úvod do sociologie, Praha, 1999, s. 109. 



6 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 193. 

7 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 193-194. 

8 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 195-196. a srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 111. 

9 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 196. a srov. Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha, 1999, s. 112. 

10 Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 220. 

11 srov. Giddens, A. Sociologie. Praha, 1999, s. 187. 
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9. METODY A TECHNIKY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU 

 

Co se dozvíte v této kapitole: 

 Jaké jsou základní rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem. 

 Jaké náležitosti by měl mít projekt sociologického výzkumu. 

 Povíme si něco o vybraných metodách sociologického výzkumu. 

 Řekneme si základní  a nejpoužívanější techniky sociologického výzkumu. 

 

9.1. Kvantitativní a kvalitativní výzkum – důležité pojmy, výběr respondentů do 

vzorku 

V minulosti pod vlivem empirismu převažoval spíše výzkum kvantitativní. 

Formovaly se základní požadavky na takovýto výzkum a jeho organizaci, na kritéria 

„vědeckosti“, na možnost společenské vědy kvantifikovat, tj. vyčíslit, změřit, srovnat. 

V současné době roste potřeba hlubšího postižení společenských jevů i z hlediska smyslu, 

který jim lidé přikládají, z hlediska „neměřitelných“ kvalit. Rozvíjí se tedy i výzkum 

kvalitativní. Stále však převažují výzkumy kvantitativní.1 

  

9.1.1.Důležité pojmy2 

 Přirozený systém: soubor proměnných, které jsou mezi sebou projeny mnoha vztahy. 

Informačně uzavřený systém: e takový systém, který nemůže být ovlivněn ničím 

zvenku bez vědomí výzkumníka. Přirozené systémy v sociálních vědách jsou mnohem 

rozsáhlejší než systémy ve vědách přírodních, exaktních. V sociálních vědách nikdy 

nepracujeme s úplně popsaným přirozeným systémem. Nelze to kvůli složitosti 

těchto systémů. Jsme nuceni svět kolem sebe drasticky redukovat.f 

 Redukce informace v sociologickém výzkumu probíhá na několika úrovních: 

 Redukce počtu pozorovaných proměnných  

 Redukce počtu analyzovaných vztahů mezi proměnnými  

 Redukce populace na vzorek  
                                                 

e Přečtěte si Pohádku č.1. v  příloze Pohádky pro odrostlejší děti.  
f Vše souvisí se vším. Když budeme měřit, v kolika stupních dochází k varu vody, budeme sledovat tlak 
vzduchu, čistotu vody, popř. správnou kalibraci teploměru. Pokud ale budeme chtít vyzkoumat proměnné, které 
mají vliv na celkový příjem jedince za měsíc nebo za rok (povolání, vzdělání, pozice v zaměstnání, region, věk, 
pohlaví, zdravotní stav, členství v organizacích, bohatí příbuzní v cizině apod.), musíme redukovat, nemůžeme 
zkoumat všechny. Je málo proměnných, u kterých  můžeme říci, že na příjem nemají vliv. Napadá vás něco? 



 Redukce časového kontinua na popis jednoho, nebo několika málo 

časových bodů  

 Transformace informací: přenesený popis reality, překlad reality do symbolů jazyka, 

transformace zkoumaného jevu do podoby indikátorů, které můžeme pozorovat.  

 Validita: g validní měření je měření, které skutečně měří jev, který jsme chtěli 

zkoumat. Správnost, pravdivost.  

 Reliabilita: reliabilní měření je měření, které nám při opakování dává shodné 

výsledky, tedy pokud se stav pozorovaného objektu nezměnil. Opakovatelnost. 

 Vzorek: skupina jednotek (respondentů), které skutečně pozorujeme. 

 Populace (neboli základní soubor): soubor jednotek, na který výsledky aplikujeme a  

o kterém předpokládáme, že jsou pro něj naše závěry platné. Struktura vzorku musí 

imitovat složení populace tak přesně, jak je to jen možné.  

 Velikost vzorku: Můžeme říct, že se snažíme vytvořit co největší vzorek, jaký nám 

naše časové a finanční podmínky dovolují. Čím větší vzorek, tím menší je rozdíl mezi 

vzorkem a cílovou populací. Samozřejmě to platí u dobře a reprezentativně vybraného 

vzorku. h Někdy můžeme mít dobře vybraný vzorek, ale přesto při interpretaci 

výsledků uděláme podstatnou chybu. i 

 

9.1.2.Výběry jednotek vzorku3 

 Kvótní výběr: reprezentuje ve struktuře známé vlastnosti populace. Kvóty si 

vytváří výzkumník na základě znalosti cílové populace (zastoupení pohlaví, 

věku, profese apod.), pak se podle těchto kvót vybírá vzorek. 

 Náhodný (pravděpodobnostní) výběr: je takový výběr, ve kterém každá 

jednotka (respondent) populace má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána 

do vzorku. 

Náhodný vzorek imituje všechny známé i neznámé vlastnosti populace. 

Proměnné které jsou pro nás relevantní, budou mít v našem vzorku podobné 

                                                 

g Přečtěte si Pohádku č.2. v příloze Pohádky pro odrostlejší děti. 

h Přečtěte si Pohádku č.3. v příloze Pohádky pro odrostlejší děti. 

i Přečtěte si Pohádku č.4. v příloze Pohádky pro odrostlejší děti. 
 



rozložení, jaké existuje v celé populace a naše závěry jsou tedy na tuto 

populaci aplikovatelné.U náhodného vzorku jsme schopni také odhadnout, jak 

se vzorek liší od populace. 

 Prostý náhodný výběr: jednotlivce v seznamu populace očíslujeme a pak 

použijeme “něco“ co produkuje náhodná čísla (tabulky náhodných čísel, 

program v PC…), a pak vybíráme ty jedince, jejichž číslo se s těmi náhodnými 

shoduje. 

 Systematický výběr: j do vzorku je zahrnuta každá N-tá jednotka ze 

seznamu, velikost N získáme, když vydělíme velikost populace velikostí 

požadovaného vzorku. Důležité je, aby první jedinec byl vybrán náhodně a 

teprve pak budeme vybírat každou N-tou jednotku. 

 Účelový výběr: je založen pouze na posouzení výzkumníka o tom, co by mělo 

být pozorováno a o tom, co je možné pozorovat. Účelový výběr téměř nikdy 

neumožní opravdu široké zobecnění našich závěrů. Při použití účel.výběru 

musí výzkumník jasně a přesně definovat populaci, kterou jeho vzorek opravdu 

reprezentuje. 

 Anketa: V anketě je výběr jedinců založen na rozhodnutí respondenta 

zodpovědět otázky uveřejněné ve sdělovacích prostředcích. Vzorek se liší od 

celé populace právě tím, že to jsou ti, kteří se rozhodli zodpovědět anketu. 

 “Snowball Technique“: jde o způsob výběru jedinců, při kterém nás nějaký 

původní informátor vede k jiným členům naší cílové skupiny. Technika 

sněhové koule je nenahraditelným nástrojem pro zkoumání populací,které 

existovaly pouze dočasně. (Jména dalších osob se v rozhovorech nabalují jako 

sněhová koule.) 

 

9.2. Kvantitativní výzkum4 

Kvantitativní výzkum je vlastně testováním hypotéz.  

Hypotéza: očekávání o charakteru věcí, jevů vyvozené z teorie. Pracovní hypotéza: 

tvrzení předpovídající existenci souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. Všechny 

                                                 

j Přečtěte si Pohádku č.5. v příloze Pohádky pro odrostlejší děti. 
 



proměnné zmíněné v hypotéze musí mít validní operační definici (musí být jasné, jak to 

budeme měřit).  

Formulace pracovních hypotéz je testem, zda je výzkum vůbec možný.                

(V kvantitativním výzkumu můžeme zkoumat jen takové problémy, které je možno vyjádřit 

jako vztahy mezi proměnnými, pro které máme validní operační definici. 

Pracovní hypotézy jsou důležitým nástrojem pro optimalizaci redukce informací. 

Ať pak po několikadenní práci nezjistíme, že jsme něco zkoumali a vyhodnocovali zbytečně, že 

to s výzkumem nesouvisí. Pracovní hypotézy obsahují základní informaci pro optimální 

rozhodnutí o technikách výzkumu. Pracovní hypotézy jsou základem pro odhad rozsahu 

výzkumu. Můžeme něco zkoumat zbytečně, horší však je, když nám z výzkumu něco 

důležitého vypadne. k 

 

9.3. Kvalitativní výzkum5 

 Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální reality, cílem je 

odkrýt význam kladený sdělovaným informacím. Cílem kvantitativního výzkumu je testování 

hypotéz. Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz, nového porozumění, 

vytváření nové teorie. 

Redukce informace v kvantitativním a kvalitativním výzkumu6 

Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum 

Omezený rozsah informace o velice mnoha jedincích. Mnoho informace o malém počtu jedinců. 

Silná redukce počtu pozorovaných proměnných a silná 

redukce počtu sledovaných vztahů mezi těmito 

proměnnými. 

Silná redukce počtu sledovaných jedinců. 

Generalizace na populaci je většinou snadná a validita 

této generalizace je měřitelná. 

Generalizace na populaci je problematická a často 

nemožná. 

 

Transformace informace v kvantitativním a kvalitativním výzkumu7 

Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum 

                                                 

k Přečtěte si Pohádku č.6. v příloze Pohádky pro odrostlejší děti. 
. 



vyžaduje velice silnou standardizaci. Silná 

standardizace zajišťuje 

 

vysokou reliabilitu 

Standardizace v kvalitativním výzkumu je slabá, a 

proto má kvalitativní výzkum poměrně 

nízkou reliabilitu 

Silná standardizace vede nutně k silné redukci 

informace. Respondent, místo aby plně popsal svoje 

mínění, je omezen na volbu jediné kategorie 

z nabídnutého souboru kategorií. To nutně vede 

k poměrně 

nízké validitě 

Slabá standardizace kvalitativního výzkumu, volná 

forma otázek a odpovědí nevynucuje taková omezení, 

jaká existují v kvantitativním výzkumu. Potenciálně 

proto může mít 

vysokou validitu. 

 

 Logika kvantitativního výzkumu je deduktivní. Na začátku je problém existující 

buď v teorii nebo v sociální realitě. Tento problém je přeložen do hypotéz. Ty jsou základem 

pro výběr proměnných. Sebraná data jsou použita pro testování hypotéz a výstupem je soubor 

přijatých nebo zamítnutých hypotéz.  

 Kvalitativní výzkum používá induktivní logiku. Na začátku výzkumného procesu je 

pozorování, sběr dat. Pak výzkumník pátrá po pravidelnostech existujících v těchto datech, po 

významu těchto dat, formuluje předběžné závěry a výstupem mohou být nově formulované 

hypotézy nebo nová teorie.8 

 

Kroky kvalitativního výzkumu jsou jiné než v kvantitativním:9   

Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum 

VSTUP: Teorie 

1. Pracovní hypotézy 

2. Konstrukce vzorku 

3. Sběr dat 

4. Analýza dat 

VÝSTUP: Testované hypotézy, ověřená nebo 

zdokonalená teorie. 

VSTUP: Sociální problém 

 

1. Terénní výzkum, který zahrnuje souběžné vytváření vzorku, 

sběr dat, analýzu a interpretaci. 

 

VÝSTUP: Hypotézy, nová teorie 

 

 
 



 V kvalitativním výzkumu výběr proměnných neprovádí výzkumník. Rozhodují de 

facto zkoumané osoby. Respondent není vtlačován do předem připravených kategorií. Úlohou 

výzkumníka je najít významné struktury v množině všech proměnných, které respondent 

považuje za relevantní. Každým dalším krokem jsou data upřesňována a přeskupována. Tento 

proces pokračuje tak dlouho, až nová informace nevede ke změnám. Pak říkáme, že je 

výzkum teoreticky nasycen, saturován. 

Saturace: znamená, že už nejsou nalézána žádná data, která by mohla být použita pro 

formulování dalších kategorií. Informace se opakují, už nenacházíme nic nového.10 

 

Nejpoužívanějšími technikami sběru dat v kvalitativním výzkumu jsou:11 

 Zúčastněné pozorování: typ výzkumného šetření, ve kterém výzkumník participuje 

na každodenním životě lidí, které studuje. 

 Nestandardizovaný rozhovor: je interakce mezi tazatelem a respondentem, pro 

kterou má tazatel jen velice obecný plán. V tomto plánu není zahrnut výčet otázek, 

jejich znění ani jejich pořadí. 

 Studium osobních dokumentů: osobní dokument je respondentova osobní popisná 

výpověď o vlastním životě, nebo jednotlivcova úvaha o určité události, nebo problému 

(autobiografie, deníky, dopisy a dlouhé nestandardizované rozhovory, zapsané 

doslovně). 

 

V kvalitativním výzkumu není problematické jen to, že nevíme, kolik respondentů 

budeme potřebovat a kdy bude výzkum teoreticky nasycen. Obtížný je i záznam a 

zpracování takovéhoto výzkumu. Rozhodnutí o výběru jedinců, shromažďování dat, jejich 

analýza, verifikace toho, co jsme slyšeli, metodická rozhodnutí o dalších krocích, to vše je 

prováděno najednou a musí být zachyceno v záznamu. Jen tak může výzkumník 

dokumentovat správnost a pravdivost použitých postupů. Tento záznam nazýváme terénními 

poznámkami. Je tam zaznamenané vše, co se děje v prostředí, které zkoumáme, co se děje 

s tímto prostředím i co se děje v pozorovateli. Bez podrobných a přesných poznámek nelze 

provádět systematické a analytické pozorování.12  

 

 

 

 



9.4. Projekt sociologického výzkumu (kvantitativního) 
Části projektu jsou: 

 Úvod: uvedení do problému, jaké je téma výzkumu, základní předpoklady apod. 

 Výzkumný problém: výzkumné otázky, na které se budeme snažit najít odpovědi. 

 Výzkumný cíl: co je cílem našeho výzkumu, co chceme zjistit. 

 Teoretická východiska: čerpáme z literatury i z již provedených výzkumů. Jde o to 

popsat, co kdo už o našem problému zjistit, jaké teorie se k němu vztahují apod. Jde o 

teoretické ukotvení našeho výzkumu.                                           

 Hypotézy: očekávání o charakteru věcí vyvozené z teorie, vědecky zdůvodněný 

předpoklad o dosud neznámé skutečnosti.  

 Operacionalizace hypotéz: převedení hypotéz do kvantifikovatelné podoby, pomocí 

pracovních hypotéz a indikátorů formulujeme, jakým způsobem budeme dané 

hypotézy ověřovat. Jak to všechno budeme měřit.                                               

 Popis zkoumaného souboru: vymezení velikosti a struktury vybraného vzorku, také 

popis toho, jakým způsobem bude vzorek vybírán.                                                 

 Metodologická stránka výzkumu: popis metody a technik, které budeme ve 

výzkumu používat. Mělo by tam být i zdůvodnění, proč jsme si vybrali právě takové 

techniky.                                             

 Organizační stránka výzkumu: zahrnuje  

 Výzkumný tým (kdo vypracoval projekt, kdo bude sbírat informace v terénu, 

zda bude potřeba pomoci nějakých odborníků apod.). Jde vlastně o vymezení 

počtu spolupracovníků a přidělených úkolů.      

  Časový harmonogram: přesné vymezení, kolik času na které části výzkumu 

(zpracování projektu, provedení výzkumné akce, zpracování a analýza dat, 

napsání závěrečné zprávy) bude potřeba.                                        

 Odkazy, Seznam použité literatury: seznam literatury, kterou jsme použili 

v teoretických východiscích, formální úprava odkazů na literaturu apod. 

 Přílohy: Dotazník, tabulky, grafy apod.  

 

 

 

 

 



9.5.Vybrané metody sociologického výzkumu 
 Metoda: je tvořena systémem pravidel a principů, které určují možné způsoby 

dosažení cíle. V podstatě je prostředkem člověka k dosažení stanovených cílů. 

9.5.1. Sociologické metody13   

Sociologie disponuje celou řadou metod, za zmínku stojí např.: 

 Statistická metoda: vychází z předpokladu, že všechno, co existuje, existuje 

v nějakém množství. Tuto metodu volíme při extenzivních šetřeních velkých populací. 

Pracujeme s vybraným vzorkem populace. Sociolog by měl garantovat, že zjištěné 

údaje jsou reprezentativní, že je lze na danou populaci zobecnit. Touto metodou 

můžeme sesbírat mnoho dat od mnoha respondentů, bohužel ale složité sociální 

problémy musíme zjednodušit pro potřeby statistického zpracování.  

 Monografická metoda: užíváme ji tam, kde máme zájem o hlubší analýzu problémů 

určitého menšího seskupení (škola, obec, sídliště apod.) Jde o výzkum jevu na jednom 

či pouze několika případech. Takový případ je zkoumán do hloubky a velmi podrobně. 

Použitím monografické metody a užitím příslušných technik jdeme sice do hloubky 

problému, ale naše závěry pak nemůžeme zobecňovat. Např. poznatky o životě 

jihomoravské vesnice nelze mechanicky aplikovat na život vesnice severočeské. 

 Experimentální metoda: jde o srovnávání dvou typů skupin (experimentální a 

kontrolní) v uměle navozené situaci. Jedna skupina je vystavena vlivu nějaké 

proměnné, druhá není. Rozdíl ve výsledcích u obou skupin se pokládá za vliv 

experimentální proměnné. Platný experiment lze provozovat jen v laboratorních 

podmínkách, proto se experiment v sociologických výzkumem moc nepoužívá. 

 Historická metoda: jde o zachycení procesu vývoje. Zkoumají se příčiny, podmínky 

a předpoklady, za kterých určitý jev vznikl, měnil se a vyvíjel, sledují další vývojové 

tendence (např. vývoj rodiny jako společenské instituce, vývoj profesní struktury 

apod.) 

 Sociometrická metoda (sociometrie): je vhodná pro studium malých skupin a vztahů 

mezi jednotlivci. Skupiny charakterizujeme na základě zjištění sympatií a antipatií 

mezi jejími členy (podle ochoty či neochoty každého jedince s ostatními konkrétními 

jedinci sdílet nějakou určitou činnost). Tato metoda umožňuje měření a vyjadřování 

kvality a kvantity lidských (interpersonálních vztahů). Sociometrie používá mnoho 

technik, např. sociometrický test (všichni účastníci testu si volí své partnery pro 

určité situace či společné činnosti), test rolí, sociodrama apod. Různé jsou i způsoby 



záznamu výsledků, často se používá tzv. sociogram (kruhový, terčový, 

individuální…) či sociometrická matice. Vypočítávají se také tzv. sociometrické 

indexy (indexy, které měří status jednotlivých členů i indexy celé skupiny – index 

soudržnosti, index spojitosti, index skupinové integrace apod). 

 

9.6. Vybrané techniky sociologického výzkumu 
9.6.1. Základní techniky sociologického výzkumu14 

 Téměř všechny techniky používané v sociologickém výzkumu jsou aplikací 

následujících čtyř základních technik: přímé pozorování, rozhovor, dotazník, analýza 

dokumentů.     

   
Přímé pozorování: 

To je zaměřené, dobře plánované vnímání vybraných jevů. To, co bylo vnímáno, je pečlivě a systematicky 

zaznamenáváno. Při organizaci pozorování je nutné zvolit si místo a čas pozorování, vybrat jednotky 

pozorování  a stanovit prvky, jejichž výskyt bude zaznamenáván.  

Rozhovor:  

Vyžadované informace jsou získávány v přímé interakci s respondentem. Rozhovor může být tváří v tvář, 

telefonicky, skupinový… 

Dotazník: 

Respondent odpovídá písemně na otázky tištěného formuláře. 

Analýza dokumentů: 

To je analýza jakýkoliv dokumentů, které nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu. Záznamem mohou být 

právě tak dobře psané dokumenty jako jakékoliv materiální stopy lidského chování. 

 
  
9.6.2. Rozhovor versus dotazník15 

Rozhovor Dotazník 

Velice pracná a nákladná technika sběru informací. Vysoce efektivní technika, která může postihnout 

velký počet jedinců při relativně malých 

nákladech. 

Rozhovor je časově velice náročný. Získat informace 

v rámci určitého časového limitu může být velice 

nákladné a často i nemožné. 

Dotazník umožňuje poměrně snadno získat 

informace od velkého počtu jedinců v poměrně 

krátkém čase a s poměrně malým nákladem. 

Rozhovor vyžaduje spolupráci dost velikého počtu 

alespoň částečně vyškolených tazatelů v terénu. 

Spolupracovníci  v terénu jsou nezbytní jen někdy 

(při použití osobně rozdělovaných a sbíraných 

dotazníků). Požadavky na jejich zaškolení jsou 

nízké. 

Výzkum na prostorově rozptýleném vzorku je Náklady šetření na rozptýleném vzorku jsou 



nákladný. relativně nízké. 

Anonymita výzkumu je pro respondenty málo 

přesvědčivá. 

Anonymita je přesvědčivá. 

Rozdíly mezi tazateli a rozdíly v jejich chování mohou 

vyvolat významné zkreslení. 

Formální shodnost podnětové situace je vysoká, je 

téměř vyloučeno zkreslení tzv. interview bias. 

Rozhovor klade menší nároky na iniciativu 

respondenta, pro respondenta je obtížnější 

vynechat odpovědi na některé otázky. 

Dotazník klade vysoké nároky na ochotu 

dotazovaného, je snadné přeskočit otázku, nebo 

neodpovědět vůbec. 

V rozhovoru je téměř jisté, že dotazovaná osoba je 

ta, která byla vybrána do vzorku. 

U dotazníku je možné, že otázky byly zodpovězeny 

jiným členem rodiny, nebo, a to je nejčastější, celým 

rodinným týmem. 

Proporce úspěšně dokončených rozhovorů je 

podstatně vyšší, než návratnost dotazníku. 

Návratnost je velice nízká. S výjimkou některých 

speciálních případů je tak nízká, že jakákoliv 

reprezentativnost vzorku je ztracena. 

 
Jsou určité triky, jak zvýšit návratnost dotazníků (malá odměna za dotazování, 

telefonická pobídka apod., roli hraje také délka dotazníku či prestiž sponzora či zaštiťující 

firmy), obecně ale když se vrátí tak 50% dotazníků, můžeme to považovat za úspěch. Platí to 

u dotazníků posílaných poštou. Když se dotazníky vyplňují hromadně pod dozorem (ve školní 

třídě, na pracovišti..), jejich návratnost bývá vysoká.   

 

10.6.3. Typy otázek v dotazníku16 

 Otevřené: volné, nestandardizované, bez kategorií odpovědí, respondent odpovídá 

volně a svými slovy. 

 Uzavřené: standardizované, připravené, s nucenou volbou, takové otázky dávají 

respondentovi k dispozici určitý výčet odpovědí. Příprava uzavřených otázek není 

snadná.  

 Kategorie použité pro uzavřené otázky, musí být vyčerpávající, tzn. Musí 

obsahovat všechny možné alternativy odpovědí.  

 Všechny kategorie se musí vzájemně vylučovat, není možné, aby šla 

odpověď zařadit do více než jedné kategorie. 

Typy uzavřených otázek:17 

 Dichotomické neboli kategorické otázky: je možné dát jen dvě vzájemně se 

vylučující odpovědi: ano – ne. 

 Výběrové otázky: otázky s možností výběru jedné alternativy. 

 Výčtové otázky: otázky s možností výběru několika variant. 



 Stupnicové otázky: respondent uvádí pořadí variant. 

 

9.6.4. Speciální otázky:18 

 Otázky filtrační: eliminují osoby, které ke zkoumanému problému nemají co říci. 

Osoby, které neprojdou filtrační otázkou, vynechávají otázky, které se jich v tomto 

případě netýkají. 

Spoříte si na důchod? 

Pokud ano, jakým způsobem si spoříte? 

 Otázky nepřímé (projektivní): jsou používány při výzkumu choulostivých či 

ožehavých problémů. Neptáme se přímo na názor respondenta, ale třeba na názor 

skupiny či lidí vůbec. Přitom předpokládáme, že respondent se s touto skupinou 

ztotožní a do odpovědi promítne svůj názor. 

Co si lidé v obci myslí o vašem starostovi? 

Někteří jsou přesvědčeni, že při výchově dětí je nutné občas sáhnout k násilí. Někteří 

to popírají. Co si o tom myslíte vy? 

 Otázky kontrolní: se klademe tehdy, když předpokládáme nepřesnost nebo 

nesprávnost odpovědí. Ověřují věrohodnost odpovědí. 

Čtete klasiky?Jaké knihy jste v poslední době četl/a? 

 

9.6.5.Otázky o otázkách19 

 Když vybíráme otázky do dotazníku, musíme zvážit mnoho věcí. U každé otázky se 

ptáme: Je tato otázka opravdu nezbytná? Měří to, co chceme měřit? (pilotní studie) 

Budou jí všichni rozumět? Je vůbec respondent schopný poskytnout nám žádanou 

informaci? Neptá se na víc věcí najednou? Nejde se zeptat jinak a lépe? Není naše otázka 

sugestivní? Je výčet kategorií pro odpovědi na uzavřenou otázku opravdu vyčerpávající? Je 

použití otevřené otázky opravdu nezbytné? Nejsou otázky moc obecné? Mají odpovědi 

respondentů stejnou váhu? (filtrační otázky) Není otázka nepříjemná, nemůže se respondent 

cítit ohrožen pravdivou odpovědí? (Nebojí se respondent následné sankce? Vliv na odpovědi 

může mít i sankce pozitivní.- projekční otázky, anekdotické otázky, nedokončené 

odpovědi…) Také se ptáme, zda není dotazník příliš dlouhý a zda pořadí otázek nemůže vést 

k nějakému zkreslení, zda nemůže ovlivnit odpovědi na další otázky.  

 Dotazník by měl obsahovat všechny podstatné problémy (otázky), na které se hledá ve 

výzkumu odpověď. Otázky by měly být srozumitelné, jednoznačné. Měly by být formulovány 

tak, aby u odpovědí respondentů byly vyčerpány všechny možnosti. Na začátku by měly být 



otázky nenáročné, uvozující, ale zajímavé, nejdůležitější dotazy by se měly vyskytnout 

přibližně uprostřed dotazníku. Otázky, které by respondenta mohly rozhodit, se dávají až ke 

konci dotazníku.  Dotazník nemá být příliš obsažný a dlouhý. 

 

9.6.6. Studium dokumentů a obsahová analýza20 

 Dokumentem může být jakýkoliv hmotný záznam lidské činnosti, který nevznikl za 

účelem našeho výzkumu. Např. úřední statistiky, daňové záznamy, míra opotřebení koberců 

v muzeích a galeriích, záznamy snů, osobní deníky, obsah nádob na smetí, romány, telefonní 

účty, novinové články, romány.. Každý psaný materiál je potenciálním zdrojem sociologické 

informace. Dokonce byla vytvořena speciální  technika pro analyzování obsahu sdělení: 

 

Obsahová analýza (dále OA)21 

je kvantitativní a objektivní analýza každého typu sdělení. „V OA jde v zásadě o 

prozkoumání obsahu prostřednictvím vytvořené soustavy kategorií, ve kterých je 

zjednodušeně vyjádřen předmět obsahové analýzy a určené jednotky měření.“22 

 Obsahová analýza bývá často používána jako nástroj analýzy mediálních sdělení – jak 

daná média referují o konkrétních skutečnostech. Díky OA můžeme srovnávat, jak objektivně 

různé masové sdělovací prostředky referují o určitých událostech. 

 OA je objektivní metoda analýzy sdělení: plán analýzy musí být jasný a přesný, aby 

dva výzkumníci, kteří nezávisle na sobě analyzují stejné sdělení, došli ke stejným 

výsledkům. Tedy operační definice musí být jasné, jednoznačné a někdy i dosti 

podrobné. 

 OA je kvantitativní metoda. Součástí projektu pro obsahovou analýzu musí být 

definice kvantitativních jednotek, ve kterých bude měřen rozsah sdělení.  

 

Jednotky existují v mnoho formách v jednotlivých přístupech.23 
Typ jednotky Příklady 

Jednotky definované rozsahem: Slovo, tvrzení, věta, řádek, odstavec, článek, kapitola, 

délka sloupce v centimetrech, pro TV a film trvání 

v minutách. 

Zdroje, autority: Citované zdroje informací, jako tiskové agentury; 

autority, jichž se sdělení dovolává apod. 

Námět, téma: Problémy zdůrazňované politickou stranou 

v předvolební kampani; zápletka v románu, povídce, 

filmu, dramatu; geografická lokalizace děje. 



Hrdina: Osoby objevující se ve sdělení; hrdinové fiktivních děl 

atd. 

 
 
Obsahová analýza: 

 volba vzorků obsahu 

 vytvoření relevantního rámce kategorií vnějších referentů (seznam pol.stran) 

 volba jednotky analýzy obsahu (slovo, věta, oddíl…) 

 počítání frekvence zvolených jednotek obsahu, zmiňujících se o relevantních tématech 

a jejich zařazování do předem připravených kategorií 

 vyhodnocení, kvantifikace výsledků v podobě celkové skladby vzorku obsahu podle 

frekvence výskytu hledaných referencí 

 

Některá negativa OA: 

 zkreslení systému kategorií (něco jsme museli vybrat) 

 mohou být opomenuty vnitřní vztahy mezi proměnnými v textu 

Klíčové pojmy: redukce, transformace informace, validita, reliabilita, populace, vzorek, 

hypotéza, dedukce, indukce, sociometrie, obsahová analýza, projekce. 

Otázky: Účastnili jste se nějakého sociologického výzkumu?Dokážete si představit, že 

byste byli výzkumníkem v terénu? Dokážete vymezit základní rozdíly mezi kvantitativním a 

kvalitativním výzkumem?  

_______________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHY: 
 
Příloha 1 
Kultura Načirema  
(Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost, 1993, s. 291-292.) 
 

Načirema mají velice extrémní zvyk, rituál zaměřený na své tělo. Tento rituál '" je 

založen na víře, že tělo je v podstatě ošklivé a mající tendenci k zániku. Načirema se věnují 

složitým rituálům, pro které mají speciální svatyně, vestavěné do jejich sídlišť. V takové 

typické svatyni je řada významných objektů. Na stěně každé takové svatyně je speciálně 

konstruovaná skříňka, ve které jsou přechovávány magické roztoky a talismany.Ty jsou 

opatřovány od mocných šamanů, kteří instruují bylinkáře, jak tyto preparáty připravit. Tyto 

přípravky jsou velice drahé ...  

Má se za to, že Načirema věří, že ústa mají veliký vliv na sociální vztahy v této 

kultuře. Proto Načirema stráví mnoho energie třením úst podivnými tyčinkami, na nichž jsou 

upevněny štětiny, na které je nanášena zvláštní magická substance. Načirema věří, že pečlivé 

prováděni těchto ceremonií jim získá přátelství. Zanedbávání této ceremonie naopak přátele 

odežene,  

Význam jiných rituálů, zejména těch, v jejichž provádění se liší muži od žen, je daleko 

méně jasný. Bylo pozorováno, že muži oškrabují denně své tváře ostrými nástroji, ale význam 

této operace není znám. Ženy se vystavují týdně pravidelnému sebemučení, nechávajíce 

opékat své hlavy v malých píckách. Význam těchto rituálů je Milnerem vysvětlován 

masochismem této kultury.  

V celku se zdá, že Načirema jsou lidem, který je posedlý svými těly a jejich rozkladem.  

Kde žije tato kultura? Zjistíte to obrácením slova Načirema. 

 

Příloha 2 

Příklad se stonožkou  
 ( srov. Bauman, Z. Myslet sociologicky – netradiční uvedení do sociologie, 1996, s. 19-20.) 

 

Ne vždy uvědomění své situace a sebe sama přináší pozitivní důsledky. Vezměte si takovou 

stonožku, která si bez problému vykračovala se svou stovkou končetin do té doby, než ji 

jakýsi lichotník začal vychvalovat pro její neobyčejnou paměť, díky které klade nohy za 

sebou tak, jak má, ne třeba třicátou pátou za šestou. Nešťastná stonožka byla přinucena si 

uvědomit sebe sama a poté nebyla schopna udělat ani krok.   



 
Příloha 3 
 
Nesocializované děti 
( Giddens, A. Sociologie, 1999, s. 40-42.) 
 

Jak by naše děti vypadaly, kdyby z nějakého důvodu vyrůstaly bez vlivu dospělých? Bylo 

by jistě nehumánní z experimentálních důvodů oddělit dítě od ostatních lidí. Existuje však 

řada proslulých případů dětí, jež strávily rané období života bez obvyklého kontaktu s lidmi. 

Než se budeme zabývat normálním vývojem dítěte, podíváme se na dva z těchto případů.  

 

"Divoký chlapec z Aveyronu" 

9. ledna 1800 se nedaleko vesnice Saint-Serin v jižní Francii vynořil z lesa podivný tvor. 

Přestože chodil vzpřímeně, působil spíše dojmem zvířete než člověka. Brzy se však ukázalo, 

že jde o chlapce ve věku asi jedenácti až dvanácti let. Namísto řeči vyluzoval jen podivné 

skřeky, neměl zjevně žádné povědomí o osobní hygieně a vykonával potřebu kdekoli a 

kdykoli se mu zachtělo. Vesničané na něj upozornili místní policii, která jej odvedla do 

nedalekého sirotčince. Zpočátku se neustále pokoušel utéci a nebylo snadné ho vždy znovu 

chytit. Odmítal nosit šaty a okamžité je se sebe strhával. Žádní rodiče se o něj nikdy 

nepřihlásili.  

Dítě bylo podrobeno důkladnému lékařskému vyšetření, ale nenašly se na něm žádné větší 

odchylky od fyzické normy. Když mu ukázali zrcadlo, zdálo se, že se v něm sice vidí, ale 

přitom nepoznává, že je to on sám. V jednom případě se pokusil prostrčit ruku zrcadlem a vzít 

si brambor, který v něm viděl. (Ten měl ve skutečnosti za hlavou.) Po několika pokusech se k 

bramboru dostal tak, že ohnul ruku dozadu, aniž otočil hlavu. Kněz, který chlapce den po dni 

pozoroval, popsal příhodu s bramborem takto:  

Všechny tyto drobnosti - a ještě mnohé jiné, jež bychom mohli připojit - dokládají, že 

tomuto dítěti inteligence, odhad a úsudek úplně nechybí. Přesto však musíme říci, že ve všem, 

co se netýká jeho přirozených potřeb nebo uspokojení hladu, lze jeho chování považovat za 

čistě zvířecí. Má-li nějaké pocity, nerodí se z nich žádné myšlenky. Nedokáže je dokonce ani 

vzájemně srovnávat. Zdálo by se, že není žádného spojení mezi jeho duší či myslí a jeho 

tělem ... (Shattuck, 1980. str. 69, viz též Lane, 1976).  

Později byl chlapec převezen do Paříže, kde bylo vyvinuto systematické úsilí o jeho 

"polidštění". Tato snaha však byla úspěšná jen částečně. Naučil se chodit na toaletu, nosit šaty 

a oblékat se, ale nikdy ho nezajímaly hry nebo hračky a nikdy se nenaučil více než jen pár 



slov. Pokud to lze posoudit z podrobného popisu jeho chování a reakcí, nebylo to způsobeno 

mentální retardací. Chyběla mu buď vůle, nebo schopnost naučit se mluvit lidskou řečí. 

Dalších pokroků už nedosáhl a zemřel v roce 1828 asi jako čtyřicetiletý.  

 

Genie  

V případě "divokého chlapce z Aveyronu" nelze zjistit, jak dlouho žil sám v lese a zda 

netrpěl nějakou vrozenou poruchou, která mu zabránila v normálním lidském vývoji. Známe 

však případy ze současnosti, které podporují některé ze závěrů vyvozených z jeho chování. 

Poměrně nedávný je případ Genie, kalifornského' děvčátka, které bylo zamčeno v jediné 

místnosti od svého půldruhého roku až do třinácti let (Curtiss, 1977). Geniin otec držel její 

matku, která ztrácela zrak, v jejich domě v úplné izolaci od okolního světa. Hlavní spojení s 

tímto světem obstarával Geniin starší bratr, který chodil do školy a nakupoval.  

Genie měla vrozenou vadu kyčle, pro kterou se nemohla naučit dobře chodit, a otec ji často 

bil. Když jí bylo dvacet měsíců, zřejmě usoudil, že je retardovaná, a "odložil" ji do 

uzavřeného pokoje se zataženými záclonami a zavřenými dveřmi. Tam strávila následujících 

jedenáct let, během nichž viděla ostatní členy rodiny jen tehdy, když ji přišli nakrmit. 

Nenaučili ji chodit na záchod; po část svého uvěznění byla připoutána nahá k dětskému 

nočníku. Někdy ji z něho otec v noci vzal a dal ji místo toho do spacího pytle, z něhož 

nemohla vytáhnout ruce. V něm ji pak položil do dětské kolébky přikryté sítí. Ačkoli se to zdá 

neuvěřitelné, přežila v těchto hrůzných podmínkách hodiny, dny a roky života. Neměla 

prakticky žádnou příležitost zaslechnout hovor ostatních členů rodiny, a když se pokusila 

vydat jakýkoli zvuk nebo přilákat něčí pozornost, otec ji zbil. Nikdy na ni nepromluvil; pokud 

udělala něco, co jej rozzlobilo, vydával zvířecí zvuky podobné psímu štěkání. Nikdy neměla 

žádné hračky nebo jiné předměty, s nimiž by mohla trávit čas.  

V roce 1970 její matka z domu uprchla a vzala ji s sebou. O stavu děvčátka se dozvěděla 

sociální pracovnice, která zařídila jeho umístění na rehabilitačním oddělení dětské nemocnice. 

Při přijeti nedokázala stát rovně, běhat, skákat nebo lézt; dovedla se jen neobratně posunovat. 

Psychiatr ji popsal jako "nesocializovanou, primitivní bytost, kterou lze jen stěží nazvat 

člověkem", Jakmile se však ocitla na rehabilitačním oddělení, začala Genie dělat rychlé 

pokroky. Naučila se docela normálně jíst a nebránila se tomu, aby ji oblékali jako ostatní děti. 

Skoro pořád však mlčela, až na okamžiky, kdy se svým vysokým, nepřirozeným hlasem 

rozesmála. Neustále onanovala před ostatními lidmi a nebyla ochotna toho zanechat. Později 

žila jako svěřené dítě v domě jednoho lékaře z nemocnice a vytvořila si poměrně široký 



slovník, který jí umožňoval formulovat určité množství základních sdělení. Její znalost jazyka 

však nikdy nepřesáhla úroveň obvyklou u tří- až čtyřletých dětí.,  

Geniino chování bylo intenzivně sledováno a v průběhu asi sedmi let byla podrobena řadě 

vyšetření. Jejich výsledky nasvědčovaly tomu, že není ani slabomyslná ani postižená nějakou 

vrozenou vadou. Zdá se, že Genii postihlo totéž, co "divokého chlapce z Aveyronu". V době, 

kdy se dostala do užšího kontaktu s ostatními lidmi, už zřejmé překročila věk, kdy se dítě 

snadno učí jazyku a dalším lidským dovednostem. Je pravděpodobné, že existuje určité 

"kritické období" pro učení se jazyku a jiným složitým úkonům. Pokud se promešká, je už 

příliš pozdě na to, aby se daly plné zvládnout. Chlapec z Aveyronu a Genie ukazují, jak by asi 

vypadalo "nesocializované" dítě.  

Při výkladu takových případů musíme být ovšem velmi opatrní. V obou uvedených 

případech je možné, že nebyla rozpoznána nějaká biologicky podmíněná duševní abnormalita. 

Kromě toho nelze vyloučit, že strašlivé zážitky těchto dětí vedly k psychickému poškození, 

jež jim zabránilo nabýt dovedností, které většina dětí zvládne v mnohem mladším věku. 

Společné rysy takových tragických případů nicméně nasvědčují tomu, že by naše dovednosti 

byly velice omezené, kdybychom v dětství neprocházeli dlouhým obdobím socializace.  

 

Příloha 4 

Pohádky pro odrostlejší děti 
(Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost, 1993, s. 18, 62, 93, 58, 106, 87.) 

 
Pohádka pro odrostlejší děti č.1  

O zlém profesorovi a informačně otevřeném systému.  

Byl jednou jeden profesor, ne moc dobrý profesor a ne moc dobrý člověk. Zvláště zlý byl na 

svého asistenta, a tak se jednoho dne ten asistent vzbouřil. Začal tajně přidávat do 

profesorových zkumavek jakousi substanci. Zlý profesor dostával náhle neočekávané 

výsledky, které jeho věda nemohla vysvětlit. Byl z toho opravdu zoufalý. Opustil univerzitu a 

začal v Kotcích prodávat květiny. Tak se informačně neuzavřený systém zasloužilo proměnu 

špatného profesora v užitečnou lidskou bytost.  

 

Pohádka pro odrostlejší děti č.2  

O muzeu a validitě  

Bylo jednou v jednom krásném městě krásné Muzeum objevů vědy a techniky. Jeho ředitelem 



byl podnikavý a sečtělý mladý muž, a ten se jednou dočetl o studii podniknuté v jednom 

muzeu v Chicagu, která použila opotřebení koberce před jednotlivými exponáty jako 

ukazatele jejich popularity. Dočetl se také, že tato technika byla použita i jinde, a tak se 

rozhodl, že ji použije i ve svém muzeu.  

Výsledky výzkumu byly poněkud překvapivé. Jako nejúspěšnější byl vyhodnocen exponát 

věnovaný úspěchům Čtyřletého plánu hospodářské výstavby, skříň s uprášenými diagramy a 

plakáty, věcmi, o které v té době předstíraly zdvořilý zájem jen reprezentanti nejvyšších 

mocenských orgánů.  

Výzkum byl publikován, ředitel dostal vyznamenání a muzeum podstatně zvýšený rozpočet. 

Jenom několik set zasvěcenců vědělo, že kolem nejúspěšnější expozice vede jediný přístup k 

jediným toaletám v muzeu. 

 
Pohádka pro odrostlejší děti č.3  

O hodně velkém vzorku. aneb Jak to nevyšlo  

Byl jednou v Americe velice rozšířený týdeník, který se jmenoval Literary Digest. Byl u 

svých čtenářů hodně oblíben. Byl proslulý také tím, že spolehlivě předpovídal výsledky 

presidentských voleb. Jeho předpovědi byly založeny na obrovském vzorku dvou milionů 

voličů. (Dnes jsou podobné předpovědi založeny na vzorku tisíckrát menším.) Vzorek byl 

zkonstruován z mnoha zdrojů. Literary Digest si opatřil adresy voličů z celých USA. Používal 

pro to zdroje jako telefonní seznamy, městské adresáře, adresy držitelů řidičských průkazů, 

členské seznamy organizací, seznamy předplatitelů novin a časopisů atd.  

Předpovědi byly přesné a úspěšné ve volbách 1920, 1924, 1928, 1932, a pak přišly volby v 

roce 1936. Literary Digest předpověděl, že presidentský kandidát Landon porazí Roosevella 

rozdílem 14%. Přišel volební den a s ním i konec slávy Literary Digestu: Franklin Delano 

Roosevelt zvítězil drtivou většinou.  
 
Pohádka pro odrostlejší děti č.4  

Egri Bikaver aneb Jak to nevyšlo.  

Před mnoha a mnoha lety jsme dělali výzkum v jedné malé horské obci. Velice chudá obec to 

byla, s tak špatným JZD, že v něm nebylo ani co ukradnout. Byl to kvalitativní výzkum. 

Mimo jiné nás zajímal životní styl obyvatel. Ptali jsme se také: "Co nejčastěji pijete?"  

Odpověď prvního družstevníka nás lehce překvapila. Odpověď druhého, třetího, desátého nás 



prostě šokovala. Všechny odpovědi byli stejné. Všichni dotazovaní odpověděli, že nejčastěji 

pijí Egri Bikaver. To byl pro nás šok: tohle víno, maďarská Býčí krev, bylo v té době pěkně 

drahé. Rozhodně nad poměry lidí v téhle obci.  

Ovšem jsem si hned vykonstruoval teorii. Krásnou a chytrou, kompenzační. Velmi nízká 

životní úroveň deprimuje družstevníky. Pití je důležitou součástí místní kultury, a tak se lidé 

snaží udržet vysoký status alespoň v této oblasti, když všude jinde je jejich status zoufale 

nízký.  

Tak jsem se šel hned pochlubit se svojí teorií osobě, která rozuměla obci nejlépe, místnímu 

panu faráři. Když se pan farář přestal smát - a smál se moc dlouho - vysvětlil mi jednu 

zvláštnost místního slovníku: Egri Bikaver se tu říká hořčáku, v té době nejlacinějšímu, 

příšernému ovocnému vínu. Říká se lomu tak proto, že "když se toho napijete, bolí vás hlava 

tak, že řvete jako bejk". A to byl zase jednou konec mé geniální teorie.  

 
Pohádka pro odrostlejší děti č.5 

O výběru, který byl příliš systematický  

Bylo, nebylo, kdesi existovalo malé království, které se jmenovalo Org. Bylo to království, 

kde všechno bylo velice dobře zorganizováno, a přesto byl každý šťastný a spokojený. Každý, 

až na vojáky základní služby. Ti si stěžovali na plat, na stravu, na zacházení od 

představených, na všechno, a protože vše bylo dobře zorganizováno, vláda pozvala 

zahraničního odborníka, profesora P.!. Tomu, aby provedl výzkum postojů v armádě.  

P.I. Toma přijel, zkonstruoval výborný dotazník a vyzkoušel jeho validitu. Protože to 

království bylo tak malé, že se tam ani počítač nevešel a místní knihovny neměly tabulku 

náhodných čísel, rozhodl se použít pro konstrukci vzorku techniku systematického výběru. 

Armáda toho malého království byla taky malá, důstojníci, poddůstojníci i mužstvo 

dohromady jen 12.000 osob. Profesor P.I. Toma odhadl, že vzorek 200 osob mu poskytne 

přijatelný interval spolehlivosti a zvolil tedy krok 60. Náhodně vybral prvého jedince. Byla to 

osoba č. 31 a pak vybíral každého dalšího šedesátého vojáka. Výsledky výzkumu byly prostě 

náramné. Ještě nikdo nikde nezkoumal tak spokojenou armádu. Každý byl šťastný v tom 

malém šťastném království - až do příštího jara, kdy začalo krvavé povstání vojáků základní 

služby.  

Ale vy už víte, co se stalo: Prostě, v království Org vše bylo dobře organizováno. I seznamy 

členů armády byly uspořádány po četách, v každé četě nejdříve dva důstojníci, pak tři 

poddůstojníci, pak mužstvo základní služby a každá četa měla ne více, ne méně než 30 osob, a 



náš profesor měl smůlu, protože zvolený krok se shodoval přesně nejen s dvojnásobkem 

velikosti čety, ale také proto, že první náhodně vybraná osoba byl důstojník a tedy každá 

následující osoba musela být také důstojník. Poddůstojníci a vojáci základní služby nebyli 

zahrnuti do vzorku vůbec.  

 

Pohádka pro odrostlejší děti č.6  

Pohádka v prvé osobě jednotného čísla.  

Bylo, nebylo, byl jsem kdysi zodpovědný za metodologii mezinárodního srovnávacího 

výzkumu. V průběhu se k nám připojili kolegové z jedné půvabné země. Převzali většinu 

našich pracovních hypotéz, přidali několik svých, změnili několik operačních definic tam, kde 

by naše původní indikátory byly v jejich zemi neplatné, a pečlivě testovali validitu nových 

indikátorů. Připravili takřka perfektní výzkumný nástroj.  

Ale když přišla data na zpracování do Toronta, nevěřil jsem svým očím: Hledal jsem  

a hledal, ale nikde jsem nemohl najít údaj o pohlaví respondenta. Při přepisování dotazového 

archu vypadla rubrika pro záznam pohlaví. Nikdo si toho nevšiml, až bylo pozdě. U některých 

osob bylo možno pohlaví odhadnout. Uvedl-li respondent povolání "žena v domácnosti", 

pravděpodobně to nebyl muž. Ale ve většině případů museli tazatelé znovu do terénu. Nechtěl 

bych být v jejich kůži. Nemusí být právě příjemné zaklepat znovu na téměř třista dveří s 

pošetilou otázkou: Jste muž, nebo žena?  

 

A tak, máme-li smůlu, ani pracovní hypotézy nepomohou.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


