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Anotace 

Bakalářská práce „Interdisciplinarita ve společenských vědách: příklad historie a 

sociologie“ je teoretickou statí, která na základě komparace několika pohledů na 

mezioborovou spolupráci ve společenských vědách ukazuje okolnosti, které vedly 

nejprve ke vzniku jednotlivých disciplín a následně k formulaci, vývoji a současné 

podobě konceptu interdisciplinarity. Dále na základě charakteristiky vývoje vztahu 

historie a sociologie porovnává různé pohledy na něj, přičemž se snaží zjistit, zda 

tento vztah bylo někdy možné považovat za interdisciplinární a jaké hlavní vlivy na 

něj v průběhu posledních dvou staletí působily. Jako příklady možné 

interdisciplinární spolupráce těchto oborů jsou představeny v základních rysech 

historická sociologie, která je jakýmsi podoborem sociologie, a sociální dějiny, jako 

jeden z podoborů historie. V závěru je zpochybněna platnost často pouze 

proklamovaného používání interdisciplinarity bez praktických dopadů, stejně jako 

otázka možné interdisciplinarity historie a sociologie. Zvláštní pozornost je věnována 

postavení historické sociologie ve vztahu k sociálním dějinám, jejichž pozice se 

vzájemně prolínají a zároveň velmi liší. Práce je dělena do čtyř kapitol a 

samostatného úvodu a závěru, první kapitola je  věnována Interdisciplinaritě jako 

jednomu z možných přístupů ke vědě, druhá Vztahu historie a sociologie, třetí 

Historické sociologii a čtvrtá Sociálním dějinám.  
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Annotation 

Die Bakkalararbeit „Interdisziplinarität in den Sozialwissenschaften: Beispiel den 

Geschichtswissenschaften und der Soziologie“ ist ein theoretischer Aufsatz, der 

anhand der Komparation von mehreren Aussichten auf die Kooperation zwischen 

den Bereichen in Sozialwissenschaften die Umstände zeigt, die erstens zur 

Entstehung von Disziplinen und weiter zur Entstehung, Entwicklung und 

gegenwärtiger Gestalt des erwähnten Konzepts geführt haben. Weiter werden 

verschiedenen Aussichten auf diesen Konzept anhand einer Charakteristik der 

Entwicklung des Verhältnises zwischen Geschichtswissenschaft und Soziologie 

verglichen, wobei es wurde versuchen es festzustellen, ob es auf einmal möglich war,  

dieses Verhältnis als interdisziplinär zu betrachten, und welche Haupteinflüsse an 

ihm in den letzten zwei Hundertjahren mitgewirkt haben. Als Beispiel der möglichen 

interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen diesen Bereichen wurden die 

historische Soziologie, als eine gewisse Subdisziplin der Soziologie, und die 

Sozialgeschichte, als eine der geschichtswissenschaftlichen Subdisziplinen, in 

Grundzügen vorgestellt. Im Schlussteil wurden die Gültigkeit der oft proklamierten 

Interdisziplinarität ohne praktischen folgen, so auch die Frage der möglichen 

Interdisziplinarität von Geschichte und Soziologie bezweifelt. Besondere 

Aufmerksamkeit wurde der Einstellung der historischen Soziologie im Verhältnis zur 

Sozialgeschichte, deren Positionen sich gegenseitig durchdringen aber auch sehr 

unterscheiden, gewidmet. Die Arbeit wurde in vier Kapiteln und der eigenständigen 

Einleitung geteilt, die erste Kapitel nennt man Interdisziplinarität als einer der 

möglichen Ansätzen zur Wissenschaft, zweite Verhältnis zwischen 

Geschichtswissenschaft und Soziologie, dritte Historische Soziologie und vierte 

Sozialgeschichte.           

 

Schlüsselwörter 

Interdisziplinarität, Geschichte und Soziologie, historische Soziologie, 

Sozialgeschichte, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, 

Geschichtswissenschaften  
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Projekt bakalářské práce 

Předpokládaný název práce:   

„Historická sociologie a sociální dějiny: problém interdisciplinarity společenských 

věd na příkladu vztahu sociologie a historie“ 

 

Námět práce: 

Otázka interdisciplinarity společenských věd je v poslední době často 

zmiňovaným tématem mnoha vědeckých konferencí a setkání. V případě historie a 

sociologie je jejich blízkost dána zejména společným předmětem zájmu, kterým je 

společnost (respektive společnosti) ve svých dějinných proměnách. Obě vědní 

disciplíny se dále dělí na mnoho podoborů, z nichž každý se věnuje svému 

speciálnímu problému v dějinách společností nebo ve společnostech současných.  

V této práci se chci věnovat podoborům zvaným historická sociologie a 

sociální dějiny. První z nich je oborem sociologie. Cílem sociologů je hledání 

opakujících se univerzálních principů zjistitelných v každé době a na každém místě.1 

Jedná se tedy o propojení praktických poznatků historie s náhledem sociologie. 

Podobor historie se zabývá dějinami různých období, společenských skupin a jevů 

v historii, přičemž při jejich vysvětlování používá i poznatky moderní sociologie. 

Sociální dějiny bychom tedy mohli označit za jakýsi protipól historické sociologie. 

 Co to tedy vlastně je historická sociologie a čím se zabývají sociální dějiny? 

Dají se tyto podobory označit za místa, kde se historie a sociologie střetávají nejvíce, 

tedy za důkaz interdisciplinarity? A je vůbec interdisciplinarita důležitá? Jaký je 

smysl dějin sociologie?  

 Na tyto a další otázky se budu snažit odpovědět ve své bakalářské práci. Toto 

téma mne zaujalo zejména tím, jak málo se o historické sociologii u nás ví, přestože 

ve světové sociologii se jedná o odvětví, kterému se věnuje řada předních odborníků 

a každoročně vychází mnoho článků a monografií k tomuto tématu. Zároveň bych 

chtěla její postavení porovnat s postavením sociálních dějin, jejichž pozice je 

v současné historické vědě v podstatě stabilní. Výzkumu se u nás věnuje několik 

univerzitních pracovišť, chtěla bych se tedy podívat na úroveň poznání sociálních 

dějin ve světě. 

  
                                                 
1 HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie. Praha, 2006. Historické myšlení v sociální teorii. 
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Předpokládané metody a struktura práce: 

 Bakalářská práce bude srovnáním dvou teoretických přístupů ke 

společenskovědnímu poznání na základě dostupné zahraniční i domácí literatury 

k tématu. V obou případech se bude jednat zejména o časopisecky publikované 

odborné články v nejvýznamnějších sociologických a historických časopisech (viz 

předpokládaný seznam literatury). Pokud to bude nutné a možné budu se snažit 

využívat i monografické studie k tématu. 

1 Úvod – souvislosti rozvoje moderní historie a sociologie (vývoj od 19. 

století), společné a rozdílné metody, prameny 

2 Historická sociologie a sociální dějiny 

3 Konkrétní příklad jednoho společenského jevu pohledem historické 

sociologie a sociálních dějin 

4 Závěr – možnosti rozvoje historické sociologie u nás 

Orientační seznam literatury: 

- Články ze zahraničních odborných časopisů: The British Journal of 

Sociology, The American Journal of Sociology, History and Theory, Past 

and Present  

- Články z domácích odborných časopisů: Sociologický časopis, Dějiny – 

teorie – kritika 

- Sborníky z domácích konferencí 

- Monografické práce: 

- IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století. Praha 2001. 

- HAVELKA, Miloš. Dějiny a smysl: obsahy, akcenty a posuny „české 

otázky“ 1895 – 1989. Praha 2001. 

- BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví: škola Annales 

(1929-1989). Praha 2004. 

- Handbook of historical sociology. Edited by Gerard Delanty and 

Engin F. Isin. London 2003. 

- SZAKOLCZAI, Árpád. Reflexive historical sociology. London 2000. 

- DOSSE, Francois. New History in France: The Triumph of the  

Annales. 1994. 

- WALLERSTEIN, Immanuel. Kam směřují sociální vědy: zpráva 

Gulbenkianovy komise. Praha 1998. 

- CROCE, Benedetto. Historie jako myšlení a jako čin. Praha 2006.  
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Úvod 

Vývoj, který se odehrává ve společnosti, se dnes stejně jako v 

minulosti odráží i ve vývoji myšlení. I když nelze explicitně stanovit, zda 

se nejdříve změní společnost a poté v návaznosti na to myšlení této 

společnosti, přesto je jisté, že na sebe vzájemně působí. Důkazem toho 

jsou četné společenské zvraty úzce doprovázené změnami 

myšlenkovými. Z těch časově vzdálenějších a zároveň nejnázornějších je 

to Francouzská revoluce na konci osmnáctého století, která s sebou 

přinesla četné společenské změny (republiky, ústavy), které měly svůj 

původ v osvícenském myšlení. Můžeme ale najít i změny v myšlení, 

které bychom spíše mohly nazvat důsledky, a tím je nové kritické 

hodnocení společnosti, se kterým se setkáváme během celého 

devatenáctého století. Podobně bychom mohli postupovat dále až do 

současnosti, kdy např. pád totalitních režimů na konci dvacátého století 

je provázen úvahami o postmoderní době. Jejich vzájemné ovlivnění se 

nám dnes ještě nemusí zdát úplně jasné, jelikož jak ony události, tak 

směry v myšlení jsou pro nás dosud příliš „čerstvé“ na to, abychom je 

mohli kriticky zhodnotit. 

Tato historická realita, která se dnes a denně promítá do vývoje 

společnosti, je jistě fascinující. To, že je předmětem studia více 

akademických disciplín, je celkem známá skutečnost. Mne zaujal 

způsob, jakým tento neustále se měnící vliv působí na historii a 

sociologii, které obě se zabývají společností a jejími změnami. Zvlášť 

mne překvapil způsob, jakým je v odborné literatuře reflektováno 

vzájemné ovlivňování obou věd, přičemž prvním impulsem k zamyšlení 

pro mne byla práce Karla R. Poppera Bída historicismu, díky které jsem 

se poprvé zamyslela nad vzájemným vztahem těchto dvou disciplín. V 

Popperově pojetí měly poznatky historie pouze sloužit vyšším 

sociologickým cílům. Tento pohled a přisuzování podřízeného postavení 
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historii mne přivedl k otázce interdisciplinarity ve společenských 

vědách.  

Cílem předkládané práce je odpovědět na několik otázek, které se  

v souvislosti s tématem vyskytují. Nejprve je v první kapitole představen 

pojem interdisciplinarity, a to zejména ve vztahu ke společenským 

vědám. Důraz je kladen na jeho vývoj, různé typy a hlavní problémy, 

které jsou s tímto konceptem či principem spojené. Ve druhé kapitole se 

věnuji vztahu historie a sociologie. Jejich prolínání bylo 

zdokumentováno v sedmdesátých letech v německé historiografii. Díky 

bohaté publikační činnosti, která debaty o významu vztahu a možné 

interdisciplinaritě obou věd provázela, existuje několik monografií, 

případně sborníků věnujících se uvedené problematice. Vzhledem 

k postavení sociologie po roce 1948 u nás, a také díky uvedené 

publikační činnosti v Německu, jsem byla nucena omezit svůj zájem na 

západoevropskou problematiku, s přihlédnutím k vývoji v USA. Třetí 

kapitola je věnována konkrétnímu příkladu prolínání historie a 

sociologie, a to historické sociologii a jejímu vztahu k problematice 

předchozích kapitol. V poslední kapitole je naopak představen zástupce 

historických věd, tedy sociální dějiny a jejich postavení a role v 

uvedeném problému. 

Téma, které práce zpracovává je do velké míry v české vědecké 

obci nepříliš probádané. Alespoň se to zdá při pohledu na literaturu 

dostupnou v češtině. Nedostatek odborné domácí literatury je do jisté 

míry způsoben skutečností, že nastíněnému tématu se zahraniční vědci 

věnovali v období totality, kdy čeští badatelé neměli téměř šanci se 

věnovat stejným nebo alespoň podobným tématům. Bylo by proto do 

budoucna prospěšné, kdyby se českým myslitelům podařilo tuto mezeru 

překonat a vyjádřit vlastní názor na jak problematiku interdisciplinarity, 

tak na otázky interdisciplinárního vztahu historie a sociologie.  
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1 Interdisciplinarita jako jeden z možných přístupů 

ke vědě 

Pojem interdisciplinarity je v současném vědeckém světě už 

celkem pevně zakotven ve výukových, studijních i výzkumných plánech. 

Je důležitou součástí přístupu k problémům i k vědním oborům jako 

takovým. Abychom mohli vyslovit tuto tezi, muselo se změnit mnoho 

v chápání disciplín, ale i v disciplinárním přístupu k vědění. Současný 

stav je výsledkem několika desetiletí trvajících diskusí na různá témata, 

jejichž společným jmenovatelem je hledání odpovědi na otázku, jak a 

zda systematizovat vědění co nejefektivněji. Proto i přes zdánlivou 

stabilitu zde neustále panuje nejistota. Jejím základem je z velké části 

neznalost, která je způsobena často až populistickým užíváním pojmu, 

bez hlubšího porozumění základním teoriím, metodám a výzkumným 

přístupům [Klein 1990: 11].2 Příkladem může být množství konferencí a 

setkání badatelů z různých vědních oborů, které okamžitě dostávají 

nálepku interdisciplinární, aniž se ovšem jedná o opravdovou 

mezioborovou spolupráci. Spíše je to setkání vědců různých oborů, kteří 

si vzájemně sdělují výsledky svých bádaní o třeba i společném 

problému. Podle mého názoru je v takovém případě označení 

interdisciplinární zavádějící, spíše by bylo možné je označit za 

předstupeň, který by v budoucnosti mohl opravdu vyústit až 

v interdisciplinární bádání. A to v případě, že výsledkem konference by 

byla úzká spolupráce na bádání o problému za vzájemné výměny 

používaných metod a následně i dosažených poznatků. 

                                                 
2 V celé práci používám při přímém a doslovném citování uvozovky, pokud pouze shrnuji myšlenku 
autora, jako v tomto případě, uvádím jej jako zdroj s odkazem na příslušnou stranu – na konci věty 
nebo celého odstavce. Většina mých pramenů nebyla vydána v českém překladu, což je patrné ze 
seznamu literatury, všechny překlady jsou proto mé vlastní. V případě, že je citováno doslova ze 
zahraniční literatury, je uvedený citát psaný kurzívou.  
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Podívejme se tedy nyní blíže na současný stav vědeckého poznání 

ve vztahu k interdisciplinaritě, ale i na to, jaký vývoj tomuto poznání 

předcházel. 

1.1 Interdisciplinarita dnes 

Jak už bylo řečeno, v akademické oblasti bychom dnes obtížně 

hledali vědce nebo studenta, který by nikdy neslyšel o interdisciplinaritě. 

Ať se jedná o vědy přírodní či společenské, většinou je tento přístup 

hodnocen kladně a jsou vyzdvihovány jeho pozitivní přínosy pro 

poznání. Pokud se ovšem podíváme blíže, zjistíme, že zde existuje i 

velká skupina vědců, která naopak s tímto způsobem bádání silně 

nesouhlasí a každý zvlášť je schopen přinést celou řadu důkazů o jeho 

nefunkčnosti. Z velké části jsou jejich argumenty platné zejména 

z důvodu již zmiňované nedostatečné znalosti základních 

metodologických zákonitostí a norem, kterou nacházíme většinou u 

skalních propagátorů interdisciplinarity. 

Současnost v interdisciplinárním přístupu tedy není příliš růžová. 

Stejně jako všechny ostatní metody prochází kritikou ze strany 

postmodernistů, která vede dokonce ke vzniku termínu postdisciplinární 

věk [Camic, Joas 2004]. Než ovšem někdo mohl kritizovat 

interdisciplinární a disciplinární uspořádání věd vůbec, muselo se toto 

rozdělení nejprve ustavit.   

1.1.1 Vznik disciplín jako nutný předpoklad interdisciplinarity 

Termín interdisciplinarita je složeninou dvou latinských slov. 

Prvním z nich je inter, což je předložka ve smyslu mezi, uvnitř, druhým 

pak disciplina, mající několik rozdílných významů. Tato 

mnohovýznamovost se následně promítá i do novodobého obsahu celého 

pojmu interdisciplinarita. Pod pojmem disciplína rozumíme zejména 

kázeň [ve smyslu poslušnosti nějakému řádu – viz např. Foucault 2000: 
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292] nebo nauku, obor, odvětví vědy a důležitým významem je také řád, 

například nějaké organizace (církevní, školní, vojenské). V češtině je 

možné současně s latinským pojmem interdisciplinarita také používat 

český ekvivalent mezioborovost, který zároveň vyjadřuje jeden z obsahů 

tohoto konceptu. 

Počátky pojmu disciplína, které lze hledat až u Platóna a Aristotela 

[Klein 1990: 17], jsou dalším z řady mnoha důkazů úzkého propojení 

západního intelektuálního vědění s jeho antickými kořeny. Následující 

etapy vývoje přístupu k vědění ve formě dělení na disciplíny lze sledovat 

ve středověku (vznik prvních univerzit, rozdělení vzdělávacích 

„programů“ na trivia a quadrivia), v období renesance (první snahy o 

systematizaci vědění – Bacon) a tu nejvýznamnější, na kterou se 

podíváme blíže, v období od 18. století až do současnosti [Klein 1990, 

Moran 2002].  

Obdobím, kdy ve vědeckém poznání docházelo k největším 

změnám, které zároveň můžeme označit za stěžejní pro pozdější úplné 

rozdělení znalostí a bádání do disciplín, bylo osvícenské osmnácté 

století. Jedním z jeho nejvýznamnějších přínosů systematizaci vědění byl 

vznik encyklopedií, jejichž cílem bylo shromáždění veškerých 

dostupných vědeckých poznatků ze všech tehdy známých oborů. 

Významným kladem bylo také jejich sepsání v národních jazycích, což 

předznamenalo pozdější úplný zánik latiny jako vědeckého jazyka 

[Moran 2002: 6]. K důslednému dělení vědění do úzce profilovaných 

disciplín pak dochází během devatenáctého století, spolu se všeobecným 

trendem ke specializaci – zejména v oblasti práce a výroby. Zároveň se 

postupně ustavují vedle přírodních věd, které jsou dlouhodobě vnímány 

jako jediné vědy, také společenské či sociální a humanitní vědy. Je to 

právě Auguste Comte, který zdůrazňuje potřebu vytvořit systém věd o 

společnosti, které budou uspořádány po vzoru přírodních věd. Postupně 



Bakalářská práce  Interdisciplinarita ve společenských vědách  

 8 
 

dochází ke striktnímu rozlišování mezi disciplínami u věd přírodních, 

humanitních i společenských [Moran 2002: 3].  

V první polovině dvacátého století pak můžeme pozorovat 

začínající snahy o výměnu znalostí mezi oddělenými disciplínami, a to 

mezi stále ještě nově ustanovenými sociálními (sociologie, ekonomie, 

antropologie) a již tradičními humanitními vědami (historie, jazykovědy) 

[Moran 2002: 14]. 

Vývoj disciplín, které se ve většině případů ustanovily na nově 

vznikajících nebo obnovovaných institucích vyššího vzdělávání 

(univerzity ve Velké Británii, Německu a Haute École ve Francii), je 

v průběhu celého devatenáctého století spojován se vznikem časopisů, 

žurnálů a revue, jejichž cílem bylo sdílení poznatků z oboru, a zároveň 

jeho zviditelnění. Kromě toho bylo také třeba zajistit oboru stabilní 

pozici v rámci jeho instituce, což zaručovalo jmenování dostatečného 

počtu vědeckých pracovníků, kteří se specializovali čistě na vlastní obor. 

V pozadí všech těchto snah byl všeobecně přijatý způsob nahlížení na 

realitu jako na množství specializovaných oblastí, které je nutné zkoumat 

kvalifikovaně a odděleně  s ohledem na dané oblasti. Proto byl každé 

známé oblasti lidské činnosti přidělen jiný obor sociálních věd. 

Hospodářským činnostem ekonomie, společenským činnostem 

sociologie, politickým činnostem politologie či spíše politické vědy atd. 

[Wallerstein 1998: 11-43]. To vše bylo vedeno ve společnosti 

převládajícím přesvědčením o nutnosti specializace, která je 

předpokladem k naprosto důkladnému pochopení a poznání daného 

problému. Tedy stejný princip, který byl základem nového uspořádání 

výrobního procesu většiny průmyslových odvětví. Kromě toho zde byl 

také pozitivistický pohled na vědění, který do vědy přinesl Auguste 

Comte ve svém životním díle Cours de philosophie positive (1830-

1842). Podle Comtova přesvědčení je pozitivní stádium poznání 
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konečným stádiem, kdy díky pochopení a důkladnému probádání 

dostupných pramenů a dat budeme moci poznat podobnosti a vztahy 

mezi procesy ve společnosti. Kromě tohoto dělení věd na ty, které 

využívají pozitivní metody a ty, které jsou spíše negativní – podle Comta 

zejména filozofie, je zde princip Windelbandův, který přichází s dělením 

na vědy nomotetické a idiografické podle oblasti zájmu [Burke 1989: 

17,3 Schulze 1974], jehož horlivými zastánci jsou například 

pokračovatelé Kanta – tzv. novokantovci (dále ku příkladu Rickert, 

Cohen, Natorp). 

Ve dvacátém století, kdy jsou jednotlivé disciplíny již ustaveny a 

každý vědec má své místo v daném systému, dochází postupně ke 

zpochybňování vývoje devatenáctého století. Nejprve je odmítnut 

pozitivismus, jako příliš úzce zaměřená a technicky neproveditelná 

metoda zkoumání dat. Hlavní důraz byl totiž kladen na objektivitu 

vědce, badatele. Její nemožnost ve smyslu neovlivňování výzkumu 

osobou výzkumníka ovšem ukázal už v roce 1904 Max Weber [Weber 

1998:7-63]. Bylo tedy nutné vyrovnat se s touto nemožností.  

Další vývoj ukázal, že při narůstajícím geografickém propojení 

světa bude nutné propojit svět i intelektuálně. Bylo zpochybněno 

uzavření jednotlivých disciplín do sebe. Často samovolně už během 

první poloviny dvacátého století docházelo k propojování metod 

jednotlivých disciplín. Např. v USA jsou to techniky výzkumů 

v Chicagu [Kockelmans 1979: 1]. V Evropě je to zejména škola Annales 

ve Francii, kde poprvé došlo k tomu, co Weber považoval za přirozené. 

Tedy propojení sociologických a historických přístupů ke zkoumání 

minulosti a vývoje společnosti obecně.  

                                                 
3 Tato Burkeova práce je německým překladem textu, který vyšel v roce 1980 pod anglickým názvem 
Sociology and History, který byl v letech 1992, 1993 a 2005 vydán znovu v přepracované formě  pod 
názvem History and Social Theory. Zde jsem pracovala s vydáním německým z roku 1989, jelikož 
pro mne jako jediné bylo dostupné. 
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Největší proměny vědy pak přinesl vývoj po druhé světové válce. 

V důsledku obrovských společenských změn bylo opět nutné kriticky 

zhodnotit i vývoj vědeckého poznání. V 60. letech se tlak na 

interdisciplinaritu vědeckého poznání rozšiřuje, dochází ke vzniku 

dalších ~disciplinarit. 

1.1.2 Proměny konceptu interdisciplinarity 

Pojem interdisciplinarity je tedy úzce propojen s akademickou 

sférou vědy. Jedná se o koncept často používaný a diskutovaný hlavně 

v oblasti výuky a následně bádání. Případně naopak, ale vlastně nelze 

zjistit počátek, je to takový začarovaný kruh spojující teoretickou výuku 

a praktickou vědu. Jsou přitom zdůrazňovány dva podstatně odlišné 

přístupy. Prvním je přístup, který nabádá ke spojování různých 

metod bádání o určitém tématu v rámci rozdílných disciplín, případně 

může docházet pouze ke spojování metod jedné a poznatků druhé 

disciplíny. Existuje zde velká variabilita možných postupů, základem je, 

že nevzniká nový obor, ale pouze nový pohled na stávající problém. 

Druhým je přístup, v jehož popředí stojí, většinou nový, problém, který 

nelze objektivně vyřešit pomocí stávajících disciplín a jejich postupů a je 

tedy třeba přijít s úplně novým konceptem, novým vědním oborem. 

V prvním případě se jedná hlavně o mezioborovou výměnu, kdy metody 

jedné vědní disciplíny jsou použity pro bádání v jiném odvětví. Jako 

příklad lze uvést používání sociologických teorií a konceptů při 

zkoumání každodennosti v historickém výzkumu, konkrétně  v jednom 

z podoborů historie, v sociálních dějinách. Ve druhém případě jsou 

rozdílné metody spojeny a toto propojení je dále rozvíjeno ustavením 

dalších znaků disciplíny jako jsou jasně vymezené pojmy a metody. 

Dochází tak většinou k jevu, který lze označit jako překlenutí mezery 

mezi vědami. Tímto způsobem pak vznikají těžko zařaditelné disciplíny 
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jako historická sociologie, politická antropologie apod. Potíže jsou 

způsobeny zejména tím, že nelze přesně definovat jejich místo v systému 

věd, což je jakýsi pozůstatek renesančního a osvícenského způsobu 

myšlení v našem současném přístupu ke vědám. Není totiž jasné, ke 

které z „nadřazených“ vědních disciplín tato nová subdisciplína patří, 

zda k historii nebo sociologii, politologii nebo antropologii. Tak se často 

stává, že nová disciplína zůstává na okraji zájmu majoritních oborů a je 

jakousi chudou příbuznou jich obou. Žádný se jí v podstatě nezříká, ale 

ani o ni nepečuje. 

Výše uvedené dělení je společné většině dostupných definic. Tak 

tedy ve Velkém sociologickém slovníku, který můžeme brát jako 

příklad, který nabádá ke spolupráci ve vědě, je uvedeno: „výzkumná 

činnost uskutečňovaná za účasti dvou nebo více vědních skupin“ a dále 

také „vzájemné působení mezi dvěma či více různými disciplínami, 

přičemž jejich vztah může variovat od prosté výměny idejí až po 

vzájemnou integraci koncepcí, metodologie, procedur či terminologie“ 

[Velký sociologický slovník 1996: 443-444]. Toto heslo tedy spojuje obě 

dvě definice. Pokud se podíváme do Pedagogického slovníku, který se 

zaměřuje spíše na praktickou stránku výuky a problematice vědecké 

práce se věnuje pouze okrajově, čteme: „didaktický přístup prosazující 

ve výuce mezipředmětové vztahy, zadávání speciálních úloh nutící žáky 

integrovat poznatky z různých předmětů“ [Mareš 1998: 97]. Tento 

přístup bychom mohli zařadit spíše ke druhé z definic, jelikož klade 

důraz na vztah a integraci poznatků z různých předmětů. Jako poslední 

příklad uvedu Lexique des sciences sociales, kde stojí: „používá se pro 

to, co je společné více disciplínám, tvoří mezi nimi spojení“ [Grawitz 

1991: 227]. Opět tedy spíše druhý přístup, který klade důraz na spojení a 

ne pouze na výměnu. Bohužel tento omezený výčet zdrojů informací, 

který bychom mohli doplnit už pouze jen o hesla dostupná na Wikipedii, 
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ale pouze v angličtině, potvrzuje tvrzení, se kterým přichází ve své práci 

Joe Moran [2002]. Ten říká, že v případě interdisciplinarity se jedná o 

jeden z nejvíce diskutovaných a vyhlašovaných přístupů, ale zároveň 

také nejméně promyšlených, kritických, pedagogických a 

institucionálních konceptů v moderní akademické sféře [Moran 2002: 1]. 

Tento koncept se opravdu těší velké oblibě mezi vědci, ale pouze 

pokud jde o teorii. V praxi lze interdisciplinární přístup pozorovat jen 

velmi zřídka. Výjimku tvoří pedagogika, která dokonce zavádí pojem 

interdisciplinární studia, jehož hlavním cílem je „organizace učení 

cestou vedoucí ke spojování disciplín a jejich rozdílných metod bádání a 

verifikace. Je to způsob integrace učebních osnov (curriculum) 

zachovávající některé výhody předmětových struktur.“ [The International 

Encyclopedia of Education 1985: 2633].  

Celkově lze poznatky, které jsme o interdisciplinaritě získali, 

shrnout velmi stručně. Je to hojně diskutovaný pojem, avšak málo 

využívaný a málo teoreticky probádaný. Někteří autoři jej dokonce 

považují za módní. V současné sociologii se objevuje spolu 

s postmodernismem a poststrukturalismem [Brown 1991: 647], přičemž 

lze najít mnoho podoborů, či spíše odvětví, sociologie, které bychom 

mohli nazvat interdisciplinárními podle první definice: sociologie práce, 

rodiny, průmyslu, zemědělství, výchovy, vzdělání, umění, vědy, 

náboženství atd. Tyto směry využívají poznatky jednotlivých oblastí, na 

které se posléze dívají optikou a hlavně metodologií sociologie. 

V případě druhé z definic je situace podobná. Existuje sociologie 

historická, psychologická, ekonomická, enviromentální, matematická, 

politická a další. I podle názvu je zřetelné, že se jedná o přístupy 

kombinující metody dvou rozdílných disciplín, přičemž zkoumání 

v těchto oblastech je znesnadněno podmínkou disponovat pokud možno 

detailními znalostmi i druhé spolupodílející se disciplíny. Sociologii, tak 
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jak je prezentována v učebnicích nebo jiných studijních materiálech tedy 

lze považovat za vědu využívající interdisciplinární přístup. Podobně 

bychom se mohli zabývat i historií a dospěli bychom ke srovnatelným 

výsledkům a závěrům.   

1.1.3 Diskuze o interdisciplinaritě 

Jak vyplývá z textu výše, otázka disciplinarity či interdisciplinarita  

je tématem významným, avšak méně vědecky diskutovaným 

v odborných kruzích. Je přijímáno spíše pasivně a vnímáno většinou už 

jako pevná součást systému věd. Každý počítá s nějakou nutnou formou 

interdisciplinarity. Kromě této nutnosti v odborných pracích apod. je zde 

ovšem ještě jeden hojně problematizovaný aspekt spojující 

interdisciplinaritu s akademickou půdou. Je to otázka její prospěšnosti 

nebo naopak závadnosti pro funkčnost akademických institucí a struktur. 

Je to otázka spojená s financováním školství, která je jistě důležitá pro 

všechny na tomto prostoru se setkávající subjekty. 

Existují tedy dva pohledy na interdisciplinaritu v tomto smyslu. 

Základní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, zda vidí spojování disciplín 

jako přínosný nebo pro budoucí vývoj univerzitního vzdělávání 

nežádoucí princip. 

První přístup vychází ze strany kritiků interdisciplinarity, kteří 

poukazují na její nedostatečné odborné propracování a prodiskutování. 

V mezioborovém přístupu k disciplínám vidí pouze nástroj trhu na 

ovládání univerzit a snahu o snížení nákladů a rozpočtů. Nejvíce přitom 

kritizují, že tyto kroky jsou zastírány planými řečmi o prospěšnosti a 

moderním přístupu k vědění. Přesto ovšem koncept jako takový 

nezatracují, pouze požadují jeho úplné pochopení. Jak říká Moran: „Být 

interdisciplinárním znamená být nejdříve disciplinárním – tedy ustavený 

v jedné, raději ve dvou disciplínách, aby bylo možné pochopit nejdříve 
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historičnost těchto diskursů, než je bude možné testovat proti sobě 

navzájem.“ [Foster 1998: 162; citováno podle Moran 2002: 183]. To je 

ale zároveň naprosto odlišný a technicky mnohem náročnější způsob 

interdisciplinarity, než jaký je dnes běžný. 

Takovou normální interdisciplinaritu v její běžné formě naopak 

propaguje Immanuel Wallerstein [1998]. I pro něj je slučování oborů do 

mezioborových kombinací nepředstavitelné, ale problém ve financování 

vidí úplně jinak. Poukazuje na to, že v letech krátce po druhé světové 

válce bylo nutné a zároveň možné investovat do rozvoje sociálních věd. 

Díky tomu vznikaly nové katedry a nové instituty [Wallerstein 1998: 

44]. Nyní, kdy došlo k ekonomickému útlumu a financí na školství je 

nedostatek, je podle něj otázka interdisciplinarity spíše nežádoucím 

tlakem úředníků. Tlak na vznik mezioborových struktur za účelem 

snižování nákladů ubírá síly majoritním oborům. Situace se stává 

nepřehlednou a vede spíše k organizačnímu rozptýlení, množství 

nesrozumitelných názvů a celkově připomíná situaci před ustavením 

hlavních disciplín [Wallerstein 1998: 79]. Zároveň poukazuje na hlavní 

nedostatek interdisciplinarity, která předpokládá v ideální formě 

zvládnutí dvou disciplín dokonale, přičemž současný stav poznání 

studentům neumožňuje dokonalé pochopení jednoho oboru. Navíc 

dokonalé zvládnutí standardního oboru je pro studenty z hlediska 

budoucího uplatnění na trhu práce mnohem výhodnější než případné 

interdisciplinární vzdělání ve více oborech najednou [Wallerstein 1998: 

78].   

Ke stejnému závěru nakonec dospívá i Moran, když kritizuje 

Readingsovu a Fosterovu tezi o interdisciplinárních programech jako 

budoucnosti univerzit [Moran 2002: 184]. Jejich pohled vidí jako příliš 

zaměřený na situaci v USA, přičemž evropské školy spadající mnohem 

více pod pravomoc státu pod tlakem ekonomických a institucionálních 
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faktorů zůstanou vždy silně disciplinárně organizovány [Moran 2002: 

185]. Pokud tedy dojde k onomu požadovanému pochopení 

interdisciplinarity, logicky musí dojít i k jejímu odmítnutí na akademické 

půdě. 

Jako závěr k probíhajícím diskuzím o interdisciplinaritě je 

nejvhodnější citovat Morana: „Můžeme se snažit transformovat 

disciplíny, povzbuzovat komunikaci mezi nimi nebo je používat 

k vytváření nových intelektuálních uspořádání a svazků, ale nikdy se bez 

nich jako prostředků k organizování vědění zcela neobejdeme.“ [Moran 

2002: 187]. Interdisciplinarita podle něj tedy nikdy nezvítězí, stále však 

bude přítomná jako jedna z možných variant, kterou by měl mít vědec 

při své práci vždy na paměti a měl by se k ní obracet ve chvíli poznání 

omezenosti vlastní disciplíny. 

Mohlo by se zdát, že další diskuze o interdisciplinaritě už nejsou 

potřeba, problém byl vyřešen. Ale není tomu tak. Kromě 

interdisciplinarity, která si vydobyla čelní místo mezi novými přístupy 

k disciplínám, je zde stále ještě několik dalších ~disciplinarit, které se 

také snaží o lepší postavení. Jejich význam se ovšem většinou velmi blíží 

zde představenému významy interdisciplinarity. Uvedení do odborných 

kruhů pak bylo často vedeno snahou výzkumníka o průlom v diskuzi, ke 

kterému ovšem u žádného z těchto termínu nedošlo. Proto se 

multidisciplinarita, transdiciplinarita i případná crossdisciplinarita stávají 

jen doplňkovými synonymy, která jsou diskutována ještě méně než 

interdisciplinarita.  
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2 Vztah historie a sociologie 

Velmi specifickou formu interdisciplinarity, jestli to tak vůbec lze 

nazvat, představuje i vztah historie a sociologie. I když používat k popisu 

vzájemného stýkání dvou tak abstraktních jednotek, jako jsou disciplíny 

vědeckého poznání, termínu vztah, se může zdát příliš nadsazené, přesto 

si myslím, že nejsem první ani poslední, kdo se k tomu rozhodl. Naopak 

z náčrtů a charakteristik vývoje obou zmíněných disciplín vyplývá, že 

tento termín je tím nejpřesnějším, jaký lze použít. Jednou z variant 

„vztahu“ vědeckých oborů může tedy být i výše představená 

interdisciplinarita, která se nejčastěji vyskytuje pouze v rámci 

oddělených systémů přírodních, sociálních a humanitních věd. Pokud 

najdeme interdisciplinární přístup napříč tímto dělením, jedná se spíše o 

výjimku [Moran 2002: 14]. Proto jsem se rozhodla prozkoumat vztah 

mezi dvěma disciplínami, jejichž zařazení do uvedeného dělení je trochu 

nejisté. 

První z nich je historie, jedna z nejstarších věd o společnosti 

vůbec. Poprvé se zmínky o historii jako vědě objevují už ve starověku a 

dále kontinuálně až do současnosti. Popis jejího tisíciletého vývoje, který 

byl velmi složitý a zajímavý zároveň, se stal námětem propracovaným už 

mnohokráte při jiných a vhodnějších příležitostech. Pro nás je její vývoj 

jako vědy zajímavý až v posledních sto letech, jelikož přibližně v té 

době, tedy v devatenáctém století, dochází k postupnému vědeckému 

zakotvení také druhé z oněch složitěji zařaditelných věd, sociologie. 

Proto se v tuto chvíli chci věnovat spíše soudobému stavu historie, neboť 

k profilování vztahu k sociologii docházelo až v období posledních 

přibližně sto let. 

Vědecký vývoj oné druhé významné vědy o společnosti sice není 

tak dlouhý, avšak oč bylo její ustavování kratší, tím bylo bouřlivější. Ke 
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konečnému uznání dochází až na konci devatenáctého století s osobou 

Maxe Webera, kterého lze bezesporu označit za jednoho 

z nejvýznamnějších sociologů vůbec, ačkoliv on sám sebe jako sociologa 

velmi dlouho nevnímal. K tomu došlo až při jeho jmenování profesorem 

sociologie na univerzitě v Mnichově v roce 1919, bohužel už v roce 

1920 Weber umírá. Další vývoj sociologie postupoval jako u většiny 

disciplín, tedy cestou nutného institucionálního zakotvení, 

doprovázeného snahou o personální zastoupení na všech akademických 

úrovních. Ovšem už od počátku docházelo nevyhnutelně ke střetávání, 

splývání a zejména v pozdějším období ke vzájemné konfrontaci 

s historickou vědou. 

Jak už bylo řečeno, existuje určitá nejistota v případě 

jednoznačného zařazení obou výše představených oborů v rámci 

oddělených systémů věd. Historie byla po dlouhou dobu jmenovatelem 

pro samostatné historické vědy, avšak vývoj v devatenáctém století se 

svými obrovskými společenskými změnami nezvratně pozměnil i 

akademický svět. Postupně byly definovány vědy přírodní, mezi jejichž 

zástupce počítáme matematiku, fyziku, chemii a ostatní 

„experimentální“, případně „exaktní“ vědy. Jejich protiváhou se staly 

vědy humanitní, zabývající se především uměleckými produkty lidské 

činnosti, např. literatura, malířství, sochařství. Nekorunovanou 

královnou mezi nimi je filozofie, kterou lze označit za: „analogii 

matematiky jako neempirické činnosti“ [Wallerstein 1998: 19]. Historii 

lze ovšem z určitého úhlu vidět také jako humanitní vědu, jelikož se 

kromě vývoje dějin zabývá i produkty lidské umělecké činnosti, jako 

jsou na jedné straně samotná historická díla (letopisy, anály, kroniky), 

jejichž pravost a vypovídací schopnost zkoumala zejména 

v devatenáctém století, na druhé straně se intenzivně věnuje například i 

tzv. dějinám hmotné kultury, jejichž hlavním zájmem jsou právě 
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produkty lidské činnosti, které historie zkoumá ze všech možných 

pohledů. Přesto, že je většinou řazena spíše ke společenským nebo 

sociálním vědám, a to s odkazem na hlavní předmět jejího zájmu, kterým 

je – stejně jako u sociologie – především lidská společnost, existuje 

dodnes mnoho historiků, kteří toto přiřazení k sociální vědě odmítají 

[Wallerstein 1998: 24] a nadále hovoří o specifické kategorii 

historických věd [Spohn 2001]. Toto specifikum je nejčastěji 

zdůvodňováno množstvím podoborů, které historie sdružuje. Stejně tak 

bychom ale mohli odlišovat i ekonomické, umělecké a další vědy. 

Otázkou je, zda takovéto tříštění systémů věd je smysluplné či nikoliv.  

V případě sociologie je takovéto systematické zařazení také 

nesnadné. I když k jejímu spojování s přírodními vědami docházelo 

v minulosti spíše výjimečně – např. v době, kdy se jejím hlavním úkolem 

stalo tzv. sociální inženýrství, musíme mít i tuto etapu na paměti, jelikož 

se významně podílela na formování a budoucím směřování sociologie. 

V době, kdy Auguste Comte usiloval o prosazení tzv. sociální fyziky 

jako nástroje „k usmíření mezi řádem a pokrokem tím, že by se obrátila 

při řešení sociálních otázek na „malý počet příslušníků ‚elitní 

inteligence‘ s odpovídajícím vzděláním“ [Wallerstein 1998: 21], došlo k 

podobné situaci a sociologie se více přiblížila přírodním vědám. Z 

Comtova pohledu se tím však pouze přiblížila „skutečným“ vědám. 

V současnosti sociologie svůj kladný vztah k přírodním vědám vyjadřuje 

používáním analytických a statistických nástrojů, které s trochou 

nadsázky lze označit za nástroje přírodních věd, např. matematiky, ale i 

ostatních. Stále však zůstává díky svému prioritnímu zájmu o vše, co 

souvisí s lidskou společností, jednou z předních společenských věd. 

Pokud jde o vědy humanitní, k těm se snad nikdy ani řadit nechtěla, 

jelikož už od svého počátku směřovala k jasnému vymezování sociálních 

či společenských cílů a metod. 
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2.1 Diskuze o historii a sociologii 

Kromě toho, že vývoj vztahu historie a sociologie probíhal odlišně 

na mezinárodní a jednotlivých národních úrovních, lze navíc rozdíly 

pozorovat i v samotném vnímání tohoto vztahu vědeckou veřejností. Je 

zřejmé, že jiný názor a pohled na tuto problematiku bude mít sociolog a 

jiný historik. K jedné z nejvýznamnějších diskuzí o vzájemném 

postavení historie a sociologie došlo v souvislosti s vývojem vědy a 

vědeckého poznání vůbec v období po druhé světové válce, v době, kdy 

se prosazuje už výše popsaný koncept interdisciplinarity. Je tudíž 

naprosto logické, že i historie jako jedna z nejstarších a sociologie jako 

jedna z mladších věd, se s tímto novým přístupem musí vyrovnat. Pro 

české vědecké prostředí vždy byla a dosud zůstává nejbližší německá 

scéna. Tam také prakticky souběžně s diskuzí o interdisciplinaritě 

probíhala i diskuze o vztahu historie a sociologie a o možnostech jejich 

mezioborové spolupráce. Proto se i v dalším výkladu věnuji sledování 

jednotlivých tendencí a názorů u německých historiků a sociologů. 

Diskuze byla ve velké míře směřována nejprve k současnému stavu, pak 

následoval popis vývoje od devatenáctého století. 

Většina diskutujících se shoduje na tom, že tím, co obě disciplíny 

spojuje, je stejný předmět zájmu, tedy lidská společnost. Po tomto 

zjištění téměř každý z badatelů začne hledat rozdíly mezi oběma vědami 

a nalézá je, až na pár výjimek, v metodě a metodologii vůbec. Zatímco 

jedni tvrdí, že nejen předmět, ale i metoda je stejná a rozdíl je pouze 

v odlišném chápání času [Wehler 1984; Steinmetz 2007], druzí říkají, že 

každá z věd přistupuje ke svému objektu naprosto odlišným způsobem 

[Ludz 1972; Schulze 1974; Burke 1989]. Další rozdíly mezi oběma 

vědami pak většinou zůstávají na úrovni odlišného historického vývoje, 

což je uznáváno bez rozdílu všemi diskutujícími.   



Bakalářská práce  Interdisciplinarita ve společenských vědách  

 20 
 

2.1.1 Disciplinární období (Vývoj do poloviny dvacátého století) 

Po celé devatenácté století je vztah obou disciplín prakticky 

neidentifikovatelný. Sociologie z počátku ještě bojuje v osobě Augusta 

Comta o uznání ostatními vědami, zatímco historie se pod vlivem 

Leopolda Rankeho odklání od sociálních dějin k dějinám politickým. 

Oba obory se spíše než se vztahem k ostatním vědám vypořádávají samy 

se sebou. Pokud lze nějak jejich vztah v této době popsat, pak slovy 

Winfrieda Schulzeho: „v 19.  a na počátku 20. století stály obě disciplíny 

vedle, v mnoha ohledech proti sobě“ [Schulze 1974: 17].  

Jediná oblast, kdy lze v tomto počátečním období alespoň 

naznačovat něco o vztahu, je podobor historie – sociální dějiny. Během 

devatenáctého století se tento směr rozvíjel vlastně jen v německé 

historiografii, navíc záhy se objevil Ranke a i sociální dějiny se zdály být 

málo „vědecké“ [Burke 1989: 16]. O něco „lépe“ vypadá situace ve 

druhé polovině devatenáctého století a na jeho konci. V tomto období už 

sociologie nemusí pouze obhajovat svůj význam a díky několika dalším 

všeobecně uznávaným osobnostem, které samy sebe nazývaly sociology, 

se může věnovat rozvoji metod, které záhy inspirují některé další vědce a 

vědy k reakci na takový vývoj. Tak například v 1883 Wilhelm Dilthey na 

základě rozdílu mezi historií a sociologií dospěl ke stanovení rozdílů 

mezi přírodními a duchovními vědami (Geisteswissenschaften),4 což o 

jedenáct let později rozvedl Wilhelm Windelband do již popisovaného 

rozdílu mezi nomotetickými a idiografickými vědami [Burke 1989: 17].   

Jak už bylo řečeno výše, věnovat se vztahu dvou disciplín má smysl 

až v okamžiku úplného institucionálního a vědeckého ustálení obou 

z nich. U historie k tomu došlo už v průběhu devatenáctého století, u 

sociologie až v jeho druhé polovině. Další vývoj v první polovině 

                                                 
4 Pro pojem Geisteswissenschaften lze jen těžko a neobratně hledat český ekvivalent. Mohl by jím být 
např. duchovědy, duchovní vědy apod. Většinou je proto tento pojem ponecháván i v seriozních 
vědeckých pracích v originálním znění.   
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dvacátého století byl v sociologii ovlivněn osobnostmi Maxe Webera a 

Émila Durkeima a v historii jednoznačně příchodem školy Annales a 

jejím pohledem na dějiny, který se však nejsilněji prosadil až po druhé 

světové válce. Kromě francouzské školy zde byla i německá, tzv. 

národohospodářská škola se svými již zmíněnými sociálními dějinami, 

ke kterým záhy přibyly i hospodářské dějiny. V sociologii se později 

vyprofilovala významná frankfurtská škola kritické sociální vědy.  

Význam Maxe Webera ve vztahu k pojímání historie v sociologii, 

ale i sociologie v historii, je nesmírný. Jak již bylo řečeno, sám se 

považoval spíše za historika a na historii kladl důraz především. Ve 

svých pracích se věnoval jak dějinám (např. cechy ve středověku, římské 

zemědělské dějiny) [Burke 1989: 20], tak v nich hledal vysvětlení pro 

současný stav společnosti. Zároveň ale odmítal Marxovo vidění dějin 

jako směřování ke spravedlivé společnosti. Doufal pouze v 

„intelektuální“ směřování západního světa [Iggers 2002: 44]. Své 

zakotvení v historické vědě potvrzoval častými výpůjčkami dat a 

konceptů od historiků (vlastně tedy praktikoval interdisciplinární 

postup), které pak aplikoval při vysvětlování sociální skutečnosti [Burke 

1989: 20]. Jeho přístup k oběma vědám byl specifický v tom, že v nich 

vlastně dvě rozdílné disciplíny neviděl [Tilly 2001: 6753]. Kromě 

velkého významu pro sociologii a její metodologii byl také prohlášen za 

otce – zakladatele historické sociologie.   

 V osobnosti Émila Durkheima se zájem o historii projevoval oproti 

přístupu Maxe Webera o něco méně. To ale v podstatě nelze brát jako 

výtku, jelikož to v tehdejším pojetí sociální vědy bylo stále mnohem více 

než bylo běžné. Je pravda, že pro své práce používal čistě historické 

materiály (úmrtní listy, které vyhodnocoval pro svou studii o 

sebevraždách) [Calhoun 1994: 46], ale větší využití historických 

pramenů všeobecně nepropagoval. Navíc i když si prací svých kolegů 
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historiků vážil, stále je považoval za příliš učené. O výhodách, nutnosti a 

budoucnosti vzájemné spolupráce však psal už v roce 1896/7, kdy byl 

založen časopis Année sociologique. Tehdy v předmluvě prorokoval 

spojení obou věd, které bude prospěšné oběma [Krejčí 2002: 12]. Jak 

tedy glosuje Burke: „velmi pravděpodobně by souhlasil s takovými 

francouzskými historiky jako Lucien Febvre a Marc Bloch, kteří o 

generaci později událostní dějepisectví odmítli“ [Burke 1989: 20]. Také 

proto je Durkheimovo myšlení považováno za jeden z nejvýznamnějších 

vlivů pro již zmiňovanou školu Annales [Spohn 2001: 6832]. Nutno 

zdůraznit, že největší rozdíl v přístupu Durkheima a Webera je ten, že 

první souhlasil s rozdílným přístupem k sociální skutečnosti v historii a 

sociologii, zatímco druhý z nich toto dělení nepovažoval za přínosné, ale 

ani za nutné.   

Oba zmínění historikové, Bloch a Febvre, jsou zakladateli nového 

směru v dějepisectví, který se zejména v pozdějším období vyznačoval 

spoluprací se sociologií. Založení časopisu Annales d’histoire 

économique et sociale v roce 1929 bylo znamením obratu historie 

k sociologii, alespoň na poli tohoto časopisu, což dokazuje i členství 

sociologa Maurice Halbwachse v redakční radě. Společným cílem bylo  

zabývat se sociálně vědními metodami [Burke 2004: 22-23]. Vzhledem 

ke krátkému trvání tohoto prvního období školy Annales je ovšem 

otázkou, nakolik se tento cíl podařilo splnit. Pokud jde o oba zakládající 

historiky, v jejich pracích tomu tak bezpochyby bylo.    

Bohužel, škola Annales představovala v tomto období svým 

přístupem spíše výjimku, jelikož kromě tohoto směru docházelo 

v historii ve stejném období ke střetávání se sociologií, případně se 

sociálními vědami vůbec, minimálně. Velký vliv na to měla kolem roku 

1900 velká krize historismu, která se značně podepsala především na 

„sebevědomí“ historické vědy. Byl jí vyčítán nedostatečný předmětový a 
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metodologický záběr a potřeba rozšíření „o studium společnosti, 

hospodářství a kultury“. Kritika se nevyhnula ani jednostrannému 

zaměření na narativní, převážně politické dějiny a „byl vysloven 

požadavek, aby historická věda těsněji spolupracovala s empirickými 

sociálními vědami“ [Iggers 2002: 36]. Toto otřesení sebevědomím a 

zčásti i směřováním historie však  stále zůstávalo příliš slabé, než aby 

dosáhlo nějaké větší změny ve vztahu historie k sociálním vědám 

obecně, natož k nově se ustavující sociologii.  

Právě v tomto období došlo k rozdělení oblastí zájmu mezi historií 

a sociologií. Historie se nadále měla zabývat jedinečnými a 

neopakovatelnými událostmi – politickými dějinami, které se odehrály v 

minulosti, k čemuž měla využívat idiografický přístup. Sociologie měla 

naopak věnovat svou pozornost pouze současnosti, vyjádřené zájmem o 

sociální fakta a dlouhodobé procesy, struktury. Převládat u ní měl 

nomotetický přístup. Toto striktní rozdělení naštěstí neplatilo a nebylo 

samozřejmé všude, navíc velmi brzy došlo k jeho zpochybnění.  

Ke větší spolupráci a prolínání obou věd docházelo zejména ve 

Spojených státech, které jako už mnohokrát ukázaly, jak velký vliv na 

formování myšlení má svoboda projevu, ať už se zdá být jakkoliv 

sporná. Vývoj v USA byl od konce devatenáctého století, kdy se objevili 

stoupenci tzv. „nové historie“ („new history“), směřován ke zkoumání 

vlastní minulosti, místo ke hledání slavné americké minulosti v té 

evropské, germánské [Iggers 2002: 46]. Navíc zde nemusely být 

překonávány bariéry „ducha“ a „přírody“ jako v Evropě, ale ke 

spolupráci sociologie a historie stačilo „americké pochopení sama sebe“ 

[Schulze 1974: 52-53]. 

Pokud tedy ke spolupráci historie a sociologie v první polovině 

dvacátého století docházelo, tak velmi výjimečně, spíše omylem. 

Důvody byly různé, zejména historické, ale i třeba naprosto malicherné, 
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jako nedostatečné pochopení problematiky sociálních věd. Také sociální 

vědci v tomto období ke spolupráci příliš nepodněcovali, jelikož až na 

pár výjimek považovali historii za příliš učenou, vědeckou a 

zahloubanou sama v sobě. Naštěstí spolu se společenským vývojem po 

druhé světové válce došlo i na tomto poli k obrovským změnám, které 

s předchozím obdobím téměř nelze srovnávat.   

2.1.2 Interdisciplinární období (Vývoj po druhé světové válce) 

Pokud bychom předchozí období charakterizovali jako vzájemné 

ignorování se, případně nezájem o práci druhého, pak období, které 

následovalo, je toho všeho pravým opakem. Také bychom je mohli 

nazvat obdobím vzájemného setkávání a snah o interdisciplinární 

spolupráci, plně v souladu s převládajícím módním trendem poválečného 

vývoje. Ten se zejména v západním světě vyznačoval novými přístupy a 

zájmem o intenzivní spolupráci. Jako určité završení a navrácení do 

„původního“5 stavu, pak může být chápán vývoj postmoderní, ať jej 

vidíme jako už minulý, stále probíhající či ještě nenastalý.  

Vraťme se však k euforii prvních dvou, možná tří desetiletí 

poválečného vývoje. V této době se stával „interdisciplinarismus“ silným 

a do všech oblastí akademického života pomalu pronikajícím principem. 

V důsledku tohoto nového směru bylo třeba zrevidovat vnímání vztahu 

historie a sociologie, navíc zde byl i pohled nového poválečného světa.  

Spojené státy americké 
Jak už bylo řečeno dříve, silnou pozici získal interdisciplinární 

princip ve Spojených státech, kde také docházelo k nejrazantnějšímu 

prosazování mezioborové spolupráce na všech úrovních vzdělávání.6 

                                                 
5 Původního ve smyslu návratu k pohledu na obě disciplíny jako integrální součásti, mezi nimiž 
vlastně žádný rozdíl není. Tento pohled byl patrný u Marxe a Webera, méně u Durkheima. 
6 Velmi přehledně popisují vývoj školství a změny související s novým přístupem ke vzdělání v USA 
Georg G. Iggers a Vilma Iggersová ve své společné autobiografii Dva pohledy na dějiny [Iggers 
2006]. 
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Včetně toho, že bylo požadováno zrušení výuky dějepisu apod. Velký 

význam pro rozvoj historiografie mělo také zavedení počítačů do 

dějepisectví, převážně pak do hospodářského podoboru historiografie, 

který se začal primárně orientovat pouze na kvantifikaci. Tento postup 

byl v dalším období zdrojem silné kritiky [Iggers 2002: 47-50]. Je 

zřejmé, že vědecké i společenské prostředí ve Spojených státech bylo 

vždy ke změnám vstřícnější a tudíž i schopnější užší interdisciplinární 

spolupráce. Ta vedla ke shodě o prospěšnosti a nutnosti kooperace, která 

by zároveň nesmazávala rozdíly mezi oběma disciplínami tak, aby 

zůstala zachována specifika. Našli se i kritici, kteří tuto spolupráci 

považovali za škodlivou a varovali před používáním metod sociálních 

věd, ale stále existovala i dostatečně široká skupina sociologů a historiků 

otevřených ke spolupráci a diskuzi o konfrontaci nebo vzájemné 

kooperaci.  

Celkově bylo zámořské prostředí vždy otevřenější k 

novým metodologickým konceptům a disciplinární hranice bylo možné 

překročit snáze než v Evropě [Schulze 1974: 64]. Příkladem může být 

komise vytvořená už v roce 1954 dvěma americkými sociology (Werner 

J. Cahnman a Alvin Boskoff), jejímž úkolem bylo „sociologicky zkoumat 

historické dokumenty“. K tomuto kroku se rozhodli jako první a jako 

jediní tak byli ve svém zájmu o historické dokumenty dlouho v izolaci 

[Burke 1989: 31]. Tyto první snahy pak následoval další vývoj, jenž pak 

logicky vyústil ve „znovuobjevení“7 historické sociologie.  

                                                 
7 Proč znovuobjevené a ne vzniklé, se pokusím vysvětlit v následující kapitole věnované právě 
historické sociologii. 
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Francie 
Podobný vývoj jako v USA, tedy směrem ke kvantifikaci a využití 

počítačů v historiografii, probíhal samozřejmě i v Evropě, nejsilněji pak 

ve francouzské škole Annales, zejména v období tzv. třetí generace. 

Spolu s Lucienem Febvrem, který přežil druhou světovou válku, přežila i 

tato do té doby pouze malá, radikální či subverzivní skupina [Burke 

2004: 7], aby se posléze probudila k nečekanému záběru a významu. 

Mužem, který jí pomohl na světlo světa a v následujícím období se stal 

její vůdčí osobností, byl Fernand Braudel. Jeho pojetí dějin se odlišuje 

od dosavadní historiografie zejména díky inovativnímu přístupu k času a 

prostoru. Odmítá uzavírání se historie do minulosti a sociologie do 

přítomnosti [Schulze 1974: 73], zároveň prokazuje nesmírnou schopnost 

k přebírání a osvojování si myšlenek od jiných oborů (geografie, 

sociologie, ekonomie, ekonomická antropologie apod.). Ve svých 

pracích spojuje myšlenkovou otevřenost a absenci přísné analýzy. 

Jelikož ale odmítal kvantitativní dějiny, musíme jej počítat k tzv. druhé 

generaci Annales, která je v padesátých letech vystřídána oním již 

zmiňovaným kvantitativním proudem [Burke 2004: 46-49]. Od odchodu 

Braudela už nemůžeme sledovat žádnou jednotící osobnost, pouze určité 

směry vývoje, které ovšem zabíraly a stále zabírají velmi široké 

spektrum společenských otázek. Od směřování k sociologii, které 

zosobňoval Marc Bloch, přes obrat k hospodářským dějinám u Braudela, 

kvantitativní dějiny v šedesátých letech a následnou intelektuální 

fragmentaci v sedmdesátých letech, se škola Annales postupně navrátila 

zpět k politickým dějinám i k velkým vyprávěním [Burke 2004].  
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Německo8 
Vývoj v Německu od počátku směřoval k integraci sociologie a 

historie především v oblasti sociálních dějin, které si svou pozici 

vydobyly už na počátku devatenáctého století. Avšak posléze o své místo 

musely bojovat znovu, tentokráte proti spojování s hospodářskými 

dějinami a hlavně o uznání nezávislosti na politických dějinách. 

Specifický význam měl v německém dějepisectví historismus, jehož vliv 

zde přetrvával něco déle než jinde, ale i to bylo nakonec překonáno a 

s jistým fázovým posunem byla přijata jakási forma kooperace historie a 

sociologie na poli „moderních německých sociálních dějin“ [Schulze 

1974: 97]. Další střetávání historie a sociologie pak probíhalo na úrovni 

sociální dějin, přičemž současně se intenzivně diskutovalo o nutnosti 

zapojení sociologie do historiografie [Schulze 1974: 93-114]. 

S příchodem této nové sociální vědy se změnila celá německá historická 

věda. Byl znovuobjeven Max Weber, v jehož učení byla spojena 

sociologie a historie od počátku. Vedle sociálních dějin byl uskutečněn 

pokus o novou „historickou sociální vědu“ (Historische 

Sozialwissenschaft), která navazovala na koncepci kritické teorie 

frankfurtské školy. Střediskem tohoto směru se stala nově založená 

univerzita v Bielefeldu, jejímž cílem bylo vytvořit plně interdisciplinární 

pracoviště. Zároveň byl historii určen úkol stát se „nejen sociální vědou, 

nýbrž dokonce kritickou sociální vědou“ [Iggers 2002: 67-69].  

V předchozím textu bylo mnohokrát řečeno, že sociální dějiny 

můžeme najít v německém dějepisectví už na konci devatenáctého 

století. Je však důležité si uvědomit, že pro mnoho historiků byly v této 

době a i dlouho potom synonymem pro marxistickou historiografii 

[Iggers 2002: 65]. Vzhledem k široké tématice a problematice spojené 
                                                 
8 Pokud jde o poválečný vývoj, většina poznámek patří vývoji v Spolkové republice Německo, jelikož 
Německá demokratická republika se v tomto směru nacházela v naprosto odlišné situaci a debaty 
tohoto typu vůbec neprobíhaly. Více se vývoji historiografie v NDR věnuje Georg G. Iggers v již 
citované práci Dva pohledy na dějiny [Iggersová, Iggers 2006]. 
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s Marxovým učením, a to i v souvislosti vztahu historie a sociologie, by 

bylo pro tuto práci spíše na škodu se jím zde zabývat. Musíme se proto, 

alespoň prozatím, spokojit s poněkud zjednodušujícím konstatováním o 

jeho významu pro veškeré sociální vědy, tak jak je vyslovil Iggers: „Bez 

Marxe by byla podstatná část moderní sociální teorie, která se více či 

méně v opozici vůči Marxovi definovala, včetně díla Maxe Webera, 

nemyslitelná.“ [Iggers 2002: 76].  

 

Nutno podotknout, že iniciativa ke spolupráci většinou vycházela 

ze strany historiků. Pokud jde o významné sociology druhé poloviny 

dvacátého století, jejich zájem o historické vědy byl velmi malý, spíše 

nulový. Jak říká Burke: „Talcott Parsons, který se jednou zeptal: „Kdo 

vlastně ještě dnes čte Spencera?“, se zajímal vlastně jen o evoluční 

model sociální změny.“ [Burke 1989: 32]. Navíc ti ze sociologů, kteří se 

věnovali hlouběji problematice propojení vlastní disciplíny s historií, se 

vzápětí profilovali v již zmiňované nově „objevené“ subdisciplíně – 

historické sociologii. Pokud se jedná o ty zbývající, v odborných kruzích 

existuje prakticky neustálá snaha přesvědčit je, aby se začali alespoň 

trochu zabývat historií a tím, co zkoumá a jakým pramenům se věnuje.  

Nejnověji tak učinil na stránkách časopisu Journal of Historical 

Sociology George Steinmetz. Vztah historie a sociologie v USA hodnotí 

jako dlouhodobě „zatížený vzájemnou nedůvěrou a nedorozuměním“ 

[Steinmetz 2007: 1]. Takto silné odsouzení kvality jejich vztahu se zde 

ovšem neobjevuje poprvé. Najdeme je i u Schulzeho [Schulze 1974: 98], 

což jen dokládá, že se tento vztah v podstatě vůbec nemění. Ovšem 

Steinmetz otevřeně mluví o závisti sociologů vůči historikům a jejich 

neochotě ke spolupráci, výsledkem čehož došlo ke spolčení historické 

sociologie se špatnými silami, které její práci zdiskreditovaly. Tento 

nezájem ze strany sociologie se v období sedmdesátých let na krátko 
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změnil, aby v osmdesátých letech opět zapadl do stejných kolejí. Na 

závěr svého zamyšlení Steinmetz hledá, co může sociologii spoluprací s 

historií obohatit, a je toho opravdu mnoho. Metodami počínaje a novým 

pohledem na společnost obecně konče. Bohužel, pokud se historik 

rozhodne pro hledání materiálu u sociologie, je to „v duchu 

antidisciplinarity nebo transdisciplinarity, ale ne interdisciplinarity“  

[Steinmetz 2007: 2-7]. Otázka tedy zní, má historická sociologie šanci 

prolomit disciplinární bariéry mezi historií a sociologií? 
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3 Historická sociologie 

Řečnicky míněná otázka na konci předchozí kapitoly naznačuje, 

jakou pozici historická sociologie mezi ostatními společenskými vědami 

a historií z pohledu historie a sociologie zastává a jak je možné ji chápat. 

Většinou ji lze charakterizovat jako hraniční disciplínu, která bývá 

řazena spíše k sociologii, ale přesto není její integrální součástí. Pokud se 

totiž podíváme do nejběžnějších přehledových příruček typu úvod do 

studia sociologie, nikde nenajdeme ani zmínku o podoboru historické 

sociologie. Dokonce existují takové, které i v dnešní „interdisciplinární“ 

době začínají pojednání o Historických studiích větou: „Sociologové 

mohou pozorovat pouze to, co je zde a nyní.“ [Calhoun 1994: 46]. 

Zajímavé je, že i přesto se práce autorů, které řadíme k historické 

sociologii, objevují v těchto učebnicích. To souvisí s tématy, kterými se 

historická sociologie zabývá.  

Na historickou sociologii se můžeme také dívat jako na příklad 

interdisciplinární spolupráce historie a sociologie. Jedná se však opravdu 

o interdisciplinaritu? A pokud ano, o jaký z výše představených typů? 

Jestliže jsme v první kapitole nahlíželi na interdisciplinaritu jako na 

jeden z druhů mezioborové spolupráce založené na výměně informací, 

teorií a metod, který posléze vede ke vzniku přinejmenším dvou 

oborových forem, pak se o interdisciplinaritu jedná. Pokud však chceme 

určit, k jakému z těchto druhů historická sociologie patří, zda k formě, 

kdy dochází ke vzniku subdisciplíny, podřízené jedné z hlavních 

disciplín, nebo se jedná o vznik úplně nového oboru, nezávislého, ale 

pouze inspirovaného svými mateřskými disciplínami, musíme se 

spokojit s konstatováním, že toto rozdělení je do značné míry pouze 

teoretické a v praxi jen těžko rozlišitelné. Přesto se o to můžeme alespoň 

pokusit, abychom tento předpoklad mohli přijmout nebo odmítnout.  
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Vhodným pramenem pro určení základních rozdílů v náhledu na 

obor historické sociologie jsou různé přehledové práce o historické 

sociologii, jejichž produkce v posledních dvaceti letech byla celkem 

hojná. Kromě toho došlo i k několika diskuzím na odborné úrovni, které 

ale většinou byly spíše metodologické povahy (např. debata na stránkách 

The American Journal of Sociology mezi Craigem Calhounem a dvojicí 

Edgar Kiser a Michael Hechter, kteří vedli spor o vhodnosti použití 

teorie racionální volby v historické sociologii). Na konci osmdesátých let 

minulého století také vznikl samostatný časopis věnovaný historické 

sociologii: The Journal of Historical Sociology, na jehož stránkách byl k 

tématu postavení historické sociologie v poslední době publikován již 

citovaný článek George Steinmetze [Steinmetz 2007].    

Většina autorů těchto přehledových prací, se v úvodu musí 

vyrovnat se stejným problémem, jaký je řešen i v této práci. Otázku 

vzájemného vztahu historie a sociologie, jehož logickým vyústěním je na 

jedné straně historická sociologie, jako zástupce sociologie a na straně 

druhé sociální dějiny, jako podobor historie, řeší obdobným způsobem, 

který byl ukázán výše.9 Z toho, jak popisují postavení historické 

sociologie se můžeme pokusit vysledovat, k jakému typu 

interdisciplinárního oboru by ji spíše přiřadili.   

Nejnovější monografická práce přehledového charakteru, nazvaná 

Historische Soziologie, vyšla v roce 2004 v Německu. Její autor, Rainer 

Schützeichel, popisuje postavení historické sociologie mezi historií a 

sociologií takto: „Ona je ta malá, chudá sestřenice velké historické vědy, 

se kterou její matka sociologie zachází macešsky. A to i přesto, že by 

mohla uplatňovat své právo prvorozeného.“ [Schützeichel 2004: 5]. 

                                                 
9 Tedy hledání společných a rozdílných znaků, přičemž se až na výjimky shodují, že mezi historií a 
sociologií vlastně žádné rozdíly nejsou, k rozdělení došlo až v první polovině 20. století a v jeho druhé 
polovině dochází k opětovnému sjednocování. Jedním z projevů interdisciplinární spolupráce jsou i 
historická sociologie a sociální dějiny.  
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Kromě tohoto tak trochu poetického popisu, zařazuje dále historickou 

sociologii jako „subdisciplínu“ historie, jako „historickovědnou frakci v 

sociologii“, jako „specifický teoretický program všeobecné sociologie“, 

přičemž osobně se ztotožňuje s odmítáním rozdílů a disciplinárního 

dělení historie a sociologie, tak, jak to bylo popsáno v předchozí kapitole 

této práce [Schützeichel 2004: 9-21]. 

Velice zajímavě se k této problematice vyjadřuje další autor 

německého původu, který svou přehledovou práci o historické sociologii 

vydal pouze o rok dříve než Schützeichel. Walter L. Bühl se přiklání k 

názoru Charlese Wright Millse, že vlastně „každá sociologie, která si 

takové jméno zaslouží, je historická sociologie“ [Mills 2002, citováno 

podle Bühl 2003: 8].  Historickou sociologii tak svým způsobem řadí na 

stejnou úroveň jako systematickou sociologii, a pokud už by byl ochoten 

dělat mezi nimi rozdíl, pak by se nejspíš přiklonil k ponechání historické 

sociologie jako podoboru sociologie, který by se lišil pouze používanými 

metodami. Ke vztahu historie a sociologie totiž mimo jiné říká i: „že se 

ale teoreticky ani prakticky vzájemně nemohou vyloučit“ [Bühl 2003: 9].   

Ve stejném roce vzešel ze spolupráce Gerarda Delantyho a Engina 

F. Isina i soubor nazvaný Handbook of Historical Sociology. Autory 

téměř třiceti příspěvků jsou různí sociologové, ale i několik historiků. V 

úvodu se dvojice editorů věnuje opět problematice zařazení historické 

sociologie mezi historii a sociologii, přičemž v jejich pojetí „zaujímá 

historická sociologie nejasné místo mezi historií a sociologií“. Zároveň ji 

lze definovat jako „zájem o formaci a transformaci modernity“ [Delanty, 

Isin 2003: 1]. Pokud tedy jde o její postavení, staví ji opět mezi historii a 

sociologii, což je podle nich dáno tím, že osobnosti, které ji tvořily byly 

také rozděleny mezi historii a sociologii, z čehož vyvozují logický závěr, 

že i celou historickou sociologii lze vlastně dělit na více sociologicky a 

více historicky zaměřenou orientaci. Celkově historickou sociologii 
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hodnotí jako „jeden ze způsobů sblížení mezi historií a sociologií“, a 

zároveň říkají, že: „na tomto místě historická sociologie vstoupila do 

post-disciplinární fáze, ve které není výhradně dominující ani historie 

ani sociologie, ale je ovlivněna prvky z obou, a je situována do kontextu 

širšího a více multidisciplinárního pole, ve kterém je sociologie pouze 

jedním z hráčů“ [Delanty, Isin 2003: 4-5]. V jejich podání historická 

sociologie stojí na pomezí obou věd, které zároveň silně sbližuje. 

Můžeme tedy předpokládat, že historická sociologie je pro ně novou 

disciplínou, která se stává součástí multidisciplinárního systému věd. 

Dennis Smith je autorem stati Historická sociální teorie, která jako 

součást knihy Austina Harringtona Moderní sociální teorie, poprvé 

zpřístupnila tématiku historické sociologie i českému čtenáři. Název sám 

napovídá, že se jedná o pojednání zasazující historickou sociologii do 

širšího kontextu sociálně vědního myšlení a jeho vývoje od osmnáctého 

století do současnosti. Vztah historie a sociologie tudíž nestojí v popředí 

zájmů autora, který se spíše věnuje základním tématickým okruhům 

historické sociální teorie, přičemž historickou sociologii definuje jako 

„dílčí obrat sociální teorie, který se zrodil v polovině 20. století díky 

rostoucímu zájmu sociologů o hledání opakujících se univerzálních 

principů zjistitelných v každé době a na každém místě“[Smith 2006: 

191]. V tomto případě autor historickou sociologii řadí do velké rodiny 

moderních sociálních teorií. 

Bylo by jistě chybou nezmínit na tomto místě nenovější práci 

vztahující se k tématice historické sociologie, která je zároveň u nás 

prvním souvislejším zpracováním. Jedná se o soubor textů, jejichž cílem 

je představit hlavní proudy, směry a hlavně osobnosti světové historické 

sociologie. Sborník s názvem Historická sociologie editoval Jiří Šubrt a 

obsahuje bohužel jen velmi krátké úvodní slovo. Přesto v něm autor 
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zasazuje historickou sociologii opět mezi historii a sociologii a nazývá ji 

„hraniční“10 disciplínou [Šubrt 2007: 5].  

Jak z uvedených příkladů vyplývá, autorů, kteří by vnímali 

historickou sociologii jako samostatnou vědní disciplínu je menšina. 

Převládá přesvědčení o tom, že je součástí sociologie, které pramení z 

historického vývoje, jelikož ve svých počátcích sociologie vlastně 

existovala pouze jako historická sociologie.11 Její vztah k historii spočívá 

v sekundárním využívání historických pramenů, nejvíce pak ze silného 

vlivu historické školy Annales, který byl v období tzv. třetí vlny12 po 

druhé světové válce rozhodující pro její znovuobjevení.  

Ve vývoji historické sociologie lze vysledovat přinejmenším tři 

významná období. První je spojeno se jmény Comte, Marx, Weber, 

Durkheim a se splýváním historie a sociologie v jejich pojetí v 

historickou sociologii. Druhé období už můžeme sledovat převážně 

pouze v německé oblasti, a to v období tzv. Výmarské republiky. V této 

době vývoji dominují jména Alfred Weber, Werner Sombart nebo Karl 

Polanyi. Zatím nejvýznamnější období, tzv. třetí vlna, má své počátky ve 

vývoji po druhé světové válce a je spojeno především s anglo-saskou 

oblastí.  

Tzv. třetí vlna je zároveň tématicky i co se osobností týče 

nejzajímavější, někteří autoři se dokonce předchozímu vývoji ani 

nevěnují [Harrington 2006: 189-214], o to více prostoru pak věnují 

strukturaci daného období. V zásadě lze postupovat dvěma způsoby: buď 

podle tématického a metodologického zaměření nebo vlivů, které 

působily, anebo chronologicky. Většina autorů pak volí spíše tématické 

dělení, naštěstí, i když se různí ve způsobu dělení, v podstatě žádný z 

                                                 
10 Uvozovky v originálním textu. 
11 K této problematice více v předchozí kapitole, kde se věnuji vývoji vztahu historie a sociologie. 
12 Tento pojem se objevuje v přehledové práci W. L. Bühla [Bühl 2003], já jej používám čistě jako 
popisnou kategorii. 
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významných autorů nebývá opomenut. Jaká témata tedy nacházíme v 

historické sociologii? 

Nejprve se musíme ještě trochu vrátit, a to k definičnímu 

vymezení historické sociologie. To v podstatě říká, že se jedná o 

sociologicky pojaté zpracování historického materiálu, za účelem 

vyslovení sociologických teorií o dlouhodobých vývojových trendech ve 

společnosti [Bühl 2003; Delanty, Isin 2003; Schützeichel 2004; 

Harrington 2006; Šubrt 2007]. Můžeme tedy hledat témata jako 

revoluce, vznik kapitalismu, totalitarismus, evoluční teorie, vznik státu 

obecně, moc a konflikt, občanství, demokracie, civilizace, kromě těchto 

spíše politických témat můžeme najít i práce zabývající se tématy na 

pomezí historické sociologie a sociálních dějin, tedy např. každodennost, 

dětství, rodina, venkov, která se však nevyskytují ani ve výše uvedených 

přehledových pracích, ale najdeme je spíše v již citovaném časopise The 

Journal of Historical Sociology, kde jsou navíc často formulována jako 

srovnání s oblastmi třetího světa apod. Jelikož pět okruhů, kterým se 

Smith věnuje, tedy funkcionalistická13 historická sociologie ovlivněná 

Parsonsem a reprezentovaná autory Neil Smelser, Seymour Martin 

Lipset a Shmuel Eisenstadt, tématy kapitalismu, občanství a demokracie 

se zabývali především T.H. Marshall, Joseph Schumpeter a Friedrich 

Hayek, moc a konflikt byly zpracovány Reinhardtem Bendixem a 

Norbertem Eliasem, významná témata, která najdeme i sociologických 

učebnicích, tedy stát, násilí a revoluce, si vybrali Barrington Moore, 

Theda Skocpol a Charles Tilly, a na závěr téma nazvané dominace 

západního světa, zpracované Immanuelem Wallersteinem, Michaelem 

Mannem a Perrym Andersenem [Smith 2006: 190], nejsou v žádném 

případě vyčerpávající, je vhodné přehled témat doplnit i o okruhy 

Šubrtova sborníku [Šubrt 2007], který ovšem postupoval chronologicky.   

                                                 
13 Zvýraznění v originálním textu. 
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Poslední z oblastí patřící k tématu historické sociologie jako vědní 

disciplíny, které bychom měli představit, by byly její metody, které jsou 

z větší části sociologického charakteru. Nejvíce se této problematice 

věnuje Rainer Schützeichel [Schützeichel 2004], ale i Tilly [Tilly 2001]. 

Jejich pojednání by však překračovalo záběr této práce, bude tedy lepší 

ponechat tuto kapitolu k dalšímu zpracování. 

Na začátku této kapitoly byla položena otázka, zda historická 

sociologie má šanci spojit sociologii a historii opět do jedné integrální 

disciplíny, případně je alespoň sblížit. Přesto, že v této disciplíně bylo 

vykonáno mnoho záslužné práce a bylo probádáno velké množství témat, 

z nichž těží jak historie (např. civilizacionistická teorie Norberta Eliase), 

tak sociologie (např. teorie protestu Charlese Tillyho), stále u některých 

sociologů převládá přesvědčení, že spojení historie a sociologie není 

žádoucí. Pravdou ovšem je, že jejich důvody ve většině případů nejsou 

vědecké, ale čistě egoistické, založené na obavě o ztrátu pozice vlastní 

disciplíny.  
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4 Sociální dějiny 

Druhou z disciplín, která byla vybrána jako příklad možné 

interdisciplinární spolupráce společenských (či jinak zařazených) věd, 

jsou sociální dějiny. Tento obor, jak již bylo řečeno dříve, je součástí 

historických věd od konce devatenáctého století. Přičemž už v tomto 

období se vyskytují námitky zpochybňující jeho přínos historii. Hlavní 

problém pro tehdejší myslitele spočíval v údajné nedostatečné 

vědeckosti v pozitivistickém smyslu a přílišném filozofování sociálních 

dějin (ale i sociálních věd obecně), i z těchto důvodů se jen málo 

historiků v této době studiu sociálních dějin věnovalo. Navíc 

významnější postavení, které bylo možné i kritizovat, zastávaly sociální 

dějiny prakticky pouze v Německu, kde se po nástupu Rankeho a hlavně 

jeho horlivých následovníků jejich vliv následně opět snížil, zejména 

díky silně prosazovanému vlivu historismu [Burke 1989: 15]. V této 

době se tak hlavní zájem o sociální dějiny přesouvá do USA, kde vzniká 

tzv. „new history“ („nová historie“), jejímiž hlavními proponenty byli J. 

H. Robinson a Ch. Beard [Burke 1989: 27]. Zároveň s tím se ve Francii 

začíná formovat jeden z nejvýznamnějších směrů historiografie 

dvacátého století vůbec a sociálních dějin především, tedy již vícekrát 

zmiňovaná škola Annales [Burke 2004], jejíž podstatný rozvoj přinesl až 

poválečný vývoj. To ostatně platí i pro samotné sociální dějiny. V 

poválečném období přichází ke slovu významní britští historici – 

zejména E. P. Thompson a jeho již klasická práce The Making of the 

English Working Class.  

Jak už bylo řečeno dříve, poválečný vývoj se ve většině oblastí 

vědeckého poznání nesl ve jménu interdisciplinarity a jejího rostoucího 

vlivu na ně. Nejvýznamněji se na propojování poznatků z různých oborů 

podílely v oblasti sociálních dějin práce vzniklé v dílně skupiny Annales. 
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Vše začalo dílem Fernanda Braudela o Středozemním moři (La 

Méditeranné et le monde méditeranéen à l’epoque de Philippe II. – 

1949) a pokračovalo nástupem kvantitativních, ale hlavně regionálních 

dějin. Z tohoto období je nejčastěji citován Emmanuel Le Roy Ladurie a 

jeho práce o Languedockých sedlácích (Les paysans de Languedoc – 

1966). V další etapě přišla témata dětství a smrti u Philippa Arièse 

(L’enfance et la vie familiale sous l’ancien régime – 1960; L’homme 

devant la mort – 1977, česky: Dějiny smrti – Praha 2000). Společné je 

většině těchto prací směřování od raného novověku hlouběji do 

minulosti, spíše výjimečně můžeme mezi tématy této školy hledat 

taková, která se věnují mladším obdobím dějin.  

Nový přístup školy Annales byl samozřejmě inspirativní pro 

mnohé evropské sociální historiky a vědce. Pokud jde o USA, tam se 

často témata v Evropě počítaná mezi sociální dějiny objevují spíše pod 

hlavičkou historické sociologie. Mezi nejvýznamnější evropské vědce 

tak můžeme počítat např. italského historika Carla Ginzburga a jeho 

inovativní dílo o furlantském mlynáři (Il formaggio e i vermi: il cosmo di 

un mugnaio del '500 – 1976, česky: Sýr a červi: svět jednoho mlynáře 

kolem roku 1600 – Praha 2000), které na jedné straně zpracovává velmi 

zajímavé téma vztahující se ke každodennosti a dějinám mentalit, na 

druhé straně je mnohem důležitější samotný přístup autora k pramenům 

a jejich zpracování. Zároveň tuto práci jednoznačně řadíme do oboru 

mikrohistorie. Důležité práce, které se zabývají sociálními dějinami z 

podobného úhlu pohledu, tedy ve spojení s kulturní a historickou 

antropologií, vznikly také v Německu (západním). Např. Richard van 

Dülmen je autorem několika svazkové práce o každodennosti a 

pojednání o dějinách a vývoji kulturní antropologie (Kultur und Alltag in 

der frühen Neuzeit – 1990-1994, česky: Kultura a každodenní život v 

raném novověku – Praha 1999-2007). Ve Velké Británii je uznávaným 
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autorem již citovaný Peter Burke, který se věnuje např. lidové kultuře 

(Approaches to Popular Kultur – 1976, česky: Lidová kultura v raně 

novověké Evropě – Praha 2005). Na příkladu těchto prací zároveň 

vidíme, s jakým časovým odstupem jsou tyto klasické práce 

zpřístupňovány českému čtenáři.  

Tím se dostáváme k otázce českých sociálních dějin. Tomuto 

oboru je u nás věnována poměrně velká pozornost. Mezi hlavní badatele 

v oboru patří Jiří Štaif14 z Ústavu hospodářských a sociálních dějin na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dále existuje významné centrum 

v Opavě při Slezském zemském muzeu, kde působí dvojice badatelů Jiří 

Matějček a Hana Machačová.15 Vzhledem k úzké provázanosti s 

hospodářskými dějinami je možné najít sociální historiky i na různých 

katedrách a ústavech zaměřených na hospodářství, kde je studium 

sociálních dějin doplňkem k hospodářskému vývoji. Jmenovaní autoři 

samozřejmě představují jen velmi malý okruh, kromě těchto dvou 

opravdu velkých center a hospodářských kateder je mnoho dalších 

badatelů i mimo akademickou půdu. Také jejich práce přispívá k 

pochopení sociální minulosti českých zemí. Tématicky pak svůj zájem 

často směřují i do oblasti historické sociologie. 

Díky rostoucímu zájmu sociologů o dějiny, který se projevoval na 

poli historické sociologie, se i sociální historici, prostřednictvím prací 

zmíněných v předchozí kapitole, seznámili s poznatky sociologie. A 

naopak díky zájmu historických sociologů o práce historiků, se zvýšilo 

povědomí o tomto oboru i mezi sociology. Pokud ovšem chceme v 

souvislosti se sociálními dějinami hovořit o interdisciplinaritě ve smyslu 

                                                 
14 Zabývá se především sociálními dějinami 19. století. Poslední práce: Obezřetná elita. Česká 
společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 2005. Praha: Dokořán. ISBN 80-7363-014-1., je 
věnována české národní elitě uvedeného období.  
15 Z jejich spolupráce vznikla jedna z prvních ucelenějších přehledových prací popisující sociální 
vývoj v českých zemích v 19. století: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. 2002. Opava: 
Slezské zemské muzeum. ISBN 80-8622-423-6. Kromě toho společně i zvlášť vydali řadu článků a 
studií vztahujících se k hospodářskému a sociálnímu vývoji českých zemí.  
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prvotního vlivu na vznik této disciplíny, pak je to spíše v souvislosti se 

vznikem historické sociologie. Je totiž prokazatelné, že sociální dějiny 

jako obor byly známy již před „vznikem“ sociologie, což vylučuje jejich 

počáteční ovlivnění sociologickým myšlením. Např. Comte prý 

považoval sociální dějiny za nezbytný předpoklad studia sociologie 

[Burke 1989: 14].  

Významný vliv měly sociální vědy, tedy i sociologie, na samotnou 

historii, což lze vysledovat nejlépe v Německu. Tam můžeme v 

šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století pozorovat hnutí či 

směr prosazující již zmíněnou historickou sociální vědu (Historische 

Sozialwissenschaft), jejímž cílem bylo „přiblížení [historie] 

systematickým a teoretickým sociálním vědám, otevření se jejich 

dotazování a metodám a rozhodné zdůraznění společensko-historických 

vymezení problémů“ [Rürup 1977: 5]. Tento směr požadoval úplné 

nahrazení historické vědy historickou sociální vědou, přičemž někteří 

badatelé tento nový směr, jehož hlavní koncepce navazovala na 

„kritickou teorii“ frankfurtské školy, dávali na roveň se sociálními 

dějinami [Iggers 2002: 67-68]. I díky tomu pak v dalším vývoji 

sociálních dějin zaujala významné místo interdisciplinární spolupráce se 

sociologií [Rürup 1977: 6-13], plně ve smyslu vzájemného ovlivňování 

se teoriemi, metodami a poznatky.  Ideálním a v té době prakticky 

nejvýznamnějším pracovištěm se stala nově založená universita v 

Bielefeldu, odkud vzešlo mnoho významných historiků sociálních dějin, 

případně zde získávali prvotní zkušenosti s praktickou výukou. 

Jedním z nich byl i Jürgen Kocka, autor jedné z mála prací, jež si 

kladla a klade za cíl kritické zhodnocení vývoje a směřování sociálních 

dějin. Tato jedinečnost do jisté míry vypovídá o jejich silné pozici v 

rámci historických věd, ale i všeobecně v rámci systému věd. Je 

pravdou, že ve většině případů se sociální dějiny museli a musí spokojit s 
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působením spolu s dějinami hospodářskými, se kterými toho ale mají 

mnoho společného, a proto vlastně není třeba cokoliv proti takovému 

spojení namítat. [Fischer 1972: 132-153]. Dokonce bychom je mohli 

považovat za příklad plodné interdisciplinární spolupráce v rámci 

historických věd. Ovšem sociální dějiny jsou všeobecně považovány za 

integrální součást historické vědy a obecné povědomí o jejich tématech a 

metodách se zdá být tak jasné, že není třeba je vysvětlovat pomocí 

nějakých přehledových prací, které jsou naopak velmi potřebné u 

historické sociologie. I proto je cílem pojednání nazvaného 

Sozialgeschichte: Begriff – Entwicklung – Probleme (Sociální dějiny: 

Pojem – Vývoj – Problémy) [Kocka 1986] spíše diskuze o konkrétních 

otázkách, směřující ke zpochybnění této stability. Samozřejmě ve smyslu 

plodného zpochybnění, tedy takového, které přinese nová témata a 

nápady k zamyšlení a umožňuje zároveň zapojit do výzkumu již 

známých témat další, často nově vznikající disciplíny. Jeho práce se 

mimo jiné snaží nahlížet na sociální dějiny z neutrálního pohledu, 

zavrhuje tedy dřívější náhledy, které byly ovlivněny buď pozitivně, což 

znamenalo opojení a nekritickou úctu k sociálním dějinám jako znaku 

pro vše nové a přínosné. Druhým extrémem byl zastaralý pohled na 

sociální dějiny jako na nevědecké filozofování. Musíme si však 

uvědomit, že mezi těmito extrémy zažívaly sociální dějiny ve druhé 

polovině dvacátého století opravdu nebývalý úspěch, který byl provázen 

vznikem mnoha prací, jejichž metodický přístup ke zpracovávaným 

námětům do té doby opravdu neměl obdoby. 

Celkem vzato však sociální dějiny stále představují poněkud 

zvláštní obor, který nelze definovat úplně jednoduše. Z popisu vývoje 

vyplývá, že v období devatenáctého století se jednalo o pokračování 

tradičního filozofického zájmu o společnost (Montesquieu, Tocqueville 

apod.), který posléze měl být z oboru historických věd vymazán a 



Bakalářská práce  Interdisciplinarita ve společenských vědách  

 42 
 

přenechán sociálním vědám. Naštěstí se tento projekt neuskutečnil a 

sociální dějiny zůstaly součástí historických věd. V dalším vývoji na ně 

bezpochyby velmi silně působily všechny významné obory sociálních 

věd – ekonomie na vznik hospodářských věd, které ve většině zemí tvoří 

dvojici se sociálními dějinami. Sociologie tvoří dodnes zdroj teorií a 

metod, který většina historiků sociálních dějin využívá. Antropologie a 

všechny její podobory (kulturní, sociální, historická) jsou 

nevysychajícím pramenem nových témat z oblasti každodennosti. Mohli 

bychom jmenovat další obory, se kterými sociální dějiny spolupracují – 

historická demografie, gender studies, dějiny mentalit, mikrohistorie. 

Všechny tyto podobory historických nebo společenských věd nalézají 

jak uplatnění samostatné, tak ve velké míře v rámci sociálních dějin.  

Tato bohatost na různé metodologické, teoretické a tématické 

vlivy je ve společenských vědách, jak už bylo ukázáno výše, spíše 

výjimečná. Ostatní se snaží uchránit se škodlivých vlivů jiných věd, aby 

jimi nebyli ohroženi. V oblasti sociálních dějin je tato situace způsobena 

široce definovaným předmětem zájmu, kterým je lidská společnost v 

celém období svého vývoje. Jelikož se jedná o dobu několika tisíc let, 

není možné ji obsáhnout pomocí metodologických nástrojů jedné 

disciplíny. Díky tomu se v sociálních dějinách uplatňují i takové obory 

jako je archeologie, a to třeba při zkoumání dějin hmotné kultury.16 Je 

tedy zřejmé, že sociální dějiny jsou interdisciplinárním oborem par 

excellence.  

Za zvláštní lze u oboru sociálních dějin považovat i naprostou 

absenci jakékoliv přehledové literatury, která by shrnovala dosavadní 

významné poznatky a seznamovala studenty s významnými osobnostmi 

oboru. Pokud nějaká publikace obsahuje informace o vývoji studia, pak 

                                                 
16 Pro české dějiny hmotné kultury máme k dispozici výbornou práci Josefa Petráně Dějiny hmotné 
kultury. Praha. 1985-1995. ISBN 80-7184-084-X (soubor).   
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je to většinou vztaženo k určitému tématu či oblasti, kterou lze zařadit 

pod obor sociálních dějin. Tyto práce se často zabývají i naprosto bizarní 

tématikou – lze najít práce o sociálních dějinách kojení nebo odpadků, 

jídla nebo LSD, alkoholu ve východní Africe nebo dokonce bazénů v 

Americe. Při pohledu na tato témata se neodbytně připomíná jedna z 

námitek Jürgena Kocky vůči oboru sociálních dějin, ve které 

upozorňoval na nebezpečí spojené se vzrůstající oblibou sociálně vědní 

tématiky: „v posledních letech se tzv. sociální dějiny staly pro mnohé 

mlhavým společným jmenovatelem pro vše, co je v německé 

historiografii viděno jako žádoucí a pokrokové“ [Rosenberg 1969; 

citováno podle Kocka 1986: 51]. Uvedený citát je vztažen sice jen na 

německé prostředí, bezesporu však platí celoevropsky, ale i celosvětově.  

Kromě již zmiňované a citované práce Jürgena Kocky a několika 

skript, která lze k předmětu najít, je až zarážející tento nedostatek 

jakékoliv shrnující práce. Nedávno sice byla vydána Encyklopedie 

evropských sociálních dějin (Encyclopedia of European social history), 

její zaměření je však opět tématické a tudíž ji naprosto nelze srovnávat s 

pracemi obdobného typu, které máme k dispozici pro studium historické 

sociologie. Pravdou ovšem je, že z tohoto pohledu bychom mohli 

zpochybnit i věrohodnost historie a obvinit ji z nedostatku přehledové 

literatury. Kromě toho na vědecké scéně již dlouhou dobu působí několik 

sociálně dějepisných periodik, která přinášejí nové poznatky. Jsou to 

např. německý Archiv für Sozialgeschichte, Journal of Social History a 

samozřejmě Vierteljahrschrift für Soukal- und Wirtschaftgeschichte, 

který je jedním z nejstarších časopisů věnujících se sociálním dějinám. 

Můžeme říct, že stál u jejich zrodu jako relativně samostatně bádajícího 

podoboru historie.   

Pokud bychom tedy hledali odpověď na otázku, zda sociální 

dějiny jsou tím oborem, který v sobě spojí sociologii a historii v jedno, 
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museli bychom odpovědět ano i ne. Ano, protože zde opravdu sociologie 

a její nejvýznamnější teorie, teoretici a přístupy nalézají uplatnění. Na 

rozdíl od historické sociologie to sociální dějiny i přiznávají. Mohli 

bychom ale také odpovědět ne, jelikož sociální dějiny jako podobor 

historie přijímají poznatky sociologie, ale pouze jako jednoho z mnoha 

vlivů. K jednoznačnému spojení a výhradní spolupráci rozhodně 

nedochází v rámci historie, ale pouze jejího podoboru. 
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Závěr 
Problematika interdisciplinarity společenských věd patří v 

současné době spíše k méně diskutovaným tématům. Při bližším pohledu 

na význam a různé polohy tohoto konceptu se ukazuje, že v mnoha 

případech se jedná spíše o proklamovaný než opravdu praktikovaný 

přístup k poznávání společenskovědních problémů a témat. Tento 

nesoulad je u mnoha badatelů velmi často způsoben nedostatečnou 

znalostí základních pravidel a charakteristik, které je třeba mít na paměti 

při snaze o mezioborovou spolupráci. Ta je v zásadě možná na dvou 

úrovních, přičemž v prvním případě je výsledkem pouze nový pohled na 

stávající problém, který vede k oddělení podoboru jedné z kooperujících 

disciplín, v druhém pak ve většině případů v důsledku vzniku nového 

problému vzniká i nová disciplína.  

Vzájemný složitý vztah historie a sociologie byl v minulosti často 

předmětem mnoha diskuzí a debat. Tyto dvě disciplíny jsou sice úzce 

spojeny stejným předmětem zájmu, což je v očích mnoha badatelů staví 

na stejnou úroveň, ale zároveň lze jen těžko najít oblasti, kde by mezi 

nimi docházelo k jasné mezioborové spolupráci. Tohoto problému si 

jsou obě disciplíny vědomy a zjednodušeně řečeno, lze předpokládat, že 

určitým znakem snahy o jeho překonání je v sociologii historická 

sociologie a v historii pak obor sociálních dějin. Bohužel důkazy 

opravdu praktické mezioborové spolupráce se i v tomto případě hledají 

velmi nesnadno, a tak lze jen zopakovat, že interdisciplinarita je opět 

spíše proklamovaným a módním postulátem, než aby se jednalo o 

koncept představený v první kapitole této práce.  

Pokud bychom se podívali pouze na diskuze o vztahu historie a 

sociologie, jejich závěrem je názorové rozdělení do dvou hlavních 

proudů. To, na čem se jejich proponenti většinou neshodnou, je otázka, 
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zda je snaha o opětovné spojení historie a sociologie do jednoho oboru 

možná a žádoucí, či nikoliv. Podle mého názoru se sice jedná o 

disciplíny, které mají shodný předmět zájmu, často i metody, ale přesto 

už není možné je spojit pod jednu disciplínu. Důvodem je značný rozvoj, 

a to jak institucionální, tak metodický i ideologický obou disciplín, který 

brání tomu, aby se jejich cesty opět spojily. Tento rozvoj a uvědomění si 

nutnosti spolupráce však zároveň umožnil vznik zejména historické 

sociologie, méně už sociálních dějin. Tam přispěl spíše k přijetí 

sociologických teorií ze strany historiků. Dlouhou dobu totiž hlavní 

problém vzájemné spolupráce obou věd spočíval v dělení na nomotetické 

a idiografické vědy, a i když byl záhy odmítnut, vzájemná averze 

přetrvávala dlouho do dvacátého století. 

Význam historické sociologie spočívá zejména pro sociology ve 

zpřístupnění některých historických pramenů i nehistorické odborné 

veřejnosti, což umožňuje jejich vyhodnocení pomocí sociologických 

teorií. Problémem zejména v české sociologii zůstává nedostatečná 

znalost jak celého podoboru, tak zejména jeho teorií a významných 

poznatků, ke kterým dospěl. Velký význam je naopak historické 

sociologii přikládán v USA, mnohá její témata tam zpracovávaná se však 

v evropském pojetí nacházejí spíše v záběru sociálních dějin. Tento fakt 

pak vede k tomu, že ke vzájemné spolupráci dochází spíše mezi obory 

historické sociologie a sociálních dějin, než mezi historií a sociologií 

přímo. Tato skutečnost je pro některé sociology varovným signálem před 

jimi nevítaným spojením historie a sociologie, které ale vyjadřuje pouze 

jejich zpátečnický pohled.    

Základní rozdíl mezi historickou sociologií a sociálními dějinami 

pak spočívá ve výběru témat. Historická sociologie volí témata, která se 

vztahují k dlouhodobým procesům a velkým strukturám. U sociálních 

dějin není výběr nijak omezen. V podstatě lze říct, že pokud je badatel 
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schopen si obhájit výběr témat a k tomu zvolenou pramennou základnu, 

může zkoumat prakticky cokoliv, co se vztahuje k dějinám společnosti.   

Pokud jde o sociální dějiny, nelze je v žádném případě považovat 

za rovnocenný protipól historické sociologie. Kromě výše zmíněných 

důvodů lze zmínit ještě další, mnohem podstatnější. Příčinou určitých 

pochybností o interdisciplinárním charakteru sociálních dějin je absence 

přehledové literatury, která představuje většinou základ každého oboru či 

podoboru. To vede přinejmenším ke dvěma možným závěrům. Buď to 

značí, že se v tomto případě jedná o tak všeobecně známá fakta, že není 

třeba je opakovat, nebo by stanovení základních vlivů a inspirací oboru 

vzhledem k jeho obrovské interdisciplinaritě bylo natolik složité, že se to 

stává až nemožným. To zároveň ukazuje, proč je nemožné předpokládat, 

že by sociální dějiny mohly představovat spojení historie a sociologie. 

Jejich inspiraci, jak tématickou, tak metodologickou, představuje velmi 

široké spektrum oborů, mezi nimiž sociologie nijak nevyniká a rozhodně 

nezaujímá žádnou specifickou pozici. 

Interdisciplinarita historie a sociologie tedy představuje významné 

téma z hlediska obou disciplín. Ovšem jen těžko lze najít praktické 

řešení, jak jí dosáhnout. Za určitý krok tímto směrem lze bezesporu 

považovat historickou sociologii, méně již sociální dějiny. Každopádně 

lze s úspěchem pochybovat, zda se opravdu jedná o žádoucí výsledek 

vztahu obou disciplín. Netvrdím, že by se neměly vzájemně ovlivňovat, 

v žádném případě ale nejsem zastáncem jejich sjednocení do jedné 

disciplíny, ani propagování historické sociologie či sociálních dějin jako 

výsledku interdisciplinární spolupráce historie a sociologie.     
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Resumé 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der 

Interdisziplinarität in den Sozialwissenschaften. Als Beispiel dafür 

diente das Verhältnis zwischen Geschichtswissenschaft und Soziologie, 

wobei es sollte gezeigt werden, ob diese beide Bereiche interdisziplinär 

sind oder zumindest mal waren.  

Um das zeigen zu können, wurde zuerst das Konzept der 

Interdisziplinarität anhand den wichtigsten Monografien, die meistens in 

den Vereinigten Staaten entstanden sind, gezeigt. Als nächstes wurde der 

Zusammenhang zwischen Geschichte und Soziologie erörtert. Es wurden 

die wichtigsten Persönlichkeiten, Theorien und Strömungen in beiden 

Disziplinen beschrieben und verglichen. Es sollte auch gezeigt werden, 

ob es vielleicht Bereiche in beiden Disziplinen gibt, die wir als 

interdisziplinär charakterisieren könnten, wozu die historische 

Soziologie und Sozialgeschichte vorgestellt wird. 

Leider führten alle Versuche um Bekräftigung den Hypothesen in 

die Sackgasse. Das Konzept der Interdisziplinarität wurde meistens nur 

proklamiert und als Modephänomenen benutzt, ohne das es in die Praxis 

gesetzt wurde. Das Problem liegt bei vielen in den mangelden 

Kenntnissen der Grundregeln. Auch das Verhältnis zwischen Geschichte 

und Sozilogie besteht von vielen Problemen, die leider ihre 

Zusammenarbeit schwer verhindern. Das gleiche hat sich auch bei der 

historischen Soziologie und auch bei Sozialgeschichte gezeigt, die leider 

nicht als das beste Beispiel der Interdisziplinarität dienen können.         
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