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Dizertace je založena na použití kategorie práce, a to hlavně placené
práce, jako výchozího konceptu pro popis dynamiky společenské změny.
Posuny ve vnímání práce ilustrují převažující způsob pohledu na sociální
procesy v konkrétních historických podmínkách. Pojem práce je zde do
značné míry použit jako model paradigmatu, kterým je v konkrétních
místních i historických souvislostech společnost reflektována. Studie se
zaměřuje na způsob, jakým spolu souvisí pojem práce a definice majetku a
moci, tj. jak vnímání práce podmiňuje chápání majetku i moci.
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I. část - Práce v klasických sociologických konceptech

V první části dizertace je popsána změna pohledu na práci v základním
myšlenkovém proudu euroamerického civilizačního okruhu - judeokřesťanské
pojetí práce se mění od starozákonního pohledu na práci jako na trest
v novozákonní pojetí práce jako oběti. Dále jsou studovány a interpretovány
různé pohledy na práci u klasiků sociologie – Marxe, Durkheima a Webera.
Společenká koncepce Marxova je především příkladem klasického
ekonomického uvažování. Práci Marx abstrahuje na univerzální společensky
nutnou

práci,

aby

takovouto

abstraktní

„jednotkovou“

práci

mohl

kvantifikovat a založit na ni pracovní teorii hodnoty. Marxova koncepce je
funkční při určité úrovni rozvoje výrobních sil, kdy za základ produkce lze
považovat dělnickou práci. Marx záměrně neřeší otázku duševní práce, která
v období raného kapitalismu netvořila tak výrazný podíl na průmyslové
produkci, jako je tomu dnes. Nutně jen mechanicky se pak Marx vyrovnává i
se zvyšováním produktivity práce díky mechanizaci a automatizaci výroby.
Technologie v Marxově pojetí práci pouze substituuje, nezvyšuje celkovou
hodnotu produkce a netvoří tak vlastně novou kvalitu produkce, ale mění jen
kvantitativní dimenzi práce: pomocí vyspělé technologie se pouze vyrábí více
zboží rychleji a ve svém důsledku levněji.
Durkheimovo pojetí práce se proti Marxovu liší v tom, že Durkheim
nevnímá společnost ekonomicky jako výsledek výrobní činnosti lidí ani jako
formu určité společenské smlouvy. Durkheim se zabývá dělbou práce jako
zásadním sociálním jevem, který zakládá vazby mezi členy společnosti. Od
dělby práce pak Durkheim odvozuje integrující sílu společnosti – „solidaritu“,
a to podle formy výrobního způsobu solidaritu mechanickou či organickou.
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Ve společnostech, které Durkheim nazývá segmentárními, o dělbě práce
hovořit nelze, ale v těchto společnostech není pak možné smysluplně hovořit
ani o dichotomii jedinec – společnost, tj. pojem individuální identity postrádá
při popisu takových společností podle Durkheima smysl.
V případě Webera je jeho pohled na práci zkoumán s použitím jeho
pojmu „racionalita“. Racionalita jednání je u Webera v podstatě racionalita
hodnotová. Protestantské vnímání práce a souvislost této reflexe výdělečné
činnosti s proměnou etických standardů podává opět jiné než klasicky
ekonomické vysvětlení vzniku kapitalismu. V této kapitole se studie zaměřuje
na interpretaci významu Weberova pojmu „ducha kapitalismu“.

II. část - Obraz práce z pohledu soudobé sociologie

Moderní

a

postmoderní

teorie

společnosti

problamatiku

hlavně

výdělečné práce začínají řešit novým způsobem. Tradiční ekonomický pohled
na placenou dělnickou práci jako na zdroj veškerého bohatství společnosti se
proměňuje. Nástup kvalitativně nových výrobních technologií ohrožuje méně
kvalifikované dělnické profese. Hovoří se o zániku společnosti práce či o
mizející práci. V této části dizertace je podán přehled novějších konceptů
placené práce.
Práce je v tomto oddílu sledována i z úhlu společenského řádu a
zkoumána

je

také

souvislost

mezi

vnímáním

lineárního

pokroku

a

ekonomickým popisem společnosti, který do značné míry spojuje pokrok
s růstem produkce a spotřeby. Proměna ve vnímání práce je zřetelná i
v rozměru změn pracovního trhu, který začíná vykazovat znaky zásadního
narušení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Výrobní technologie a
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zejména pokračující automatizace už nejsou chápány pouze jako substituce
lidské práce, ale vznikají výrobky, které „dělník“ nikdy vyrobit nedokáže.
Nová kvalita výrobních technologií vyvolává potřebu nově hodnotit roli
pracujícího člověka zvláště v souvislosti s nevratným globálním poklesem
poptávky po nekvalifikované pracovní síle.
Intepretovány jsou novější sociologické koncepty objevující se ve
spojitosti s prací – např. „symbolická práce“.

III.

část - Limity placené práce

Závěrečná část dizertace se pokouší o navržení alternativního pohledu
na problematiku práce, který je založen na předpokladu konstantní míry moci
ve společnosti a na pouze jiné formě distribuce této moci právě v souvislosti
s kontrolou nejvýznačnějšího výrobního zdroje, kterým se ve znalostní či
informační společnosti stávají nehmotné výrobní faktory (právě znalosti a
informace).
Uplatňování moci se mění v souvislosti s převažujícím výrobním
způsobem od násilné formy (kontrola lidí – otrokářství, nevolnictví v případě,
kdy hlavní formou bohatství a moci je kontrola půdy, dobytka, přírodního
bohatství) přes formu formální osobní svobody (kontrola lidské práce
nakupované formálně svobodně na trhu práce, kontrola kapitálu, kdy výrobní
prostředky jsou hlavně stroje obsluhované dělníky) až k současným novým
kooperativním formám kontroly zaměstnanců (participace na řízení, změna
distribuce moci, vznik a kontrola duševního vlastnictví).
V dizertaci

je

vyslovován

předpoklad,

že

společenské

procesy

v postmoderní společnosti založené na kontrole informací nelze úspěšně
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popisovat ekonomickými modely. Nemožnost substituovat poptávku po
specificky kvalifikované pracovní síle pracovní silou jinou a zásadní nesoulad
mezi nabídkou a poptávkou vůbec (nejen poptávkou po pracovní síle) činí
ekonomický popis společnosti prohlubujícím se způsobem nefunkční a
ztrácející smysl. Pokus o model založený na stabilní míře moci se snaží
vycházel z obdobných konceptů stabilních faktorů, které se objevily již dříve
nejen v oblasti společenských věd.
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