
Mgr. Lenka Boháčová: Davové chování včera a dnes: Sociologický příspěvek ke 
zkoumání davu se zaměřením na frankofonní oblast a literaturu

Posudek na bakalářskou práci

Bakalářská práce Lenky Boháčové orientovaná na problematiku davů a davového 

chování má převážně teoretický charakter a interdisciplinární povahu. Její těžiště spočívá 

v oblasti sociologie; tematicky se zaměřuje na otázky, které patří do oblasti dějin 

sociálněvědního myšlení. Práce má promyšleně koncipovanou strukturu, která umožňuje 

prezentovat výklad logickým a zároveň i přehledným způsobem. V úvodní kapitole autorka 

přibližuje předmět svého bádání, v druhé kapitole ukazuje, jakým způsobem byl dav zachycen 

v teoretickém myšlení antiky a posléze 19. a 20. století. Třetí kapitola se věnuje aspektům 

davu a davového chování, které se stávají předmětem zájmu badatelů v posledních dvou 

stoletích. Čtvrtá kapitola obrací pozornost k pojmům veřejnost, masa a veřejné mínění. Závěr 

práce obsahuje vedle shrnutí také úvahy o možnostech a mezích daného směru 

sociálněvědního myšlení. 

Celkově lze práci Lenky Boháčové hodnotit velmi pozitivně. Především je nutné 

ocenit, že text je z podstatné části založen na recepci francouzské odborné literatury. Seznam 

knih a statí, s nimiž autorka pracuje, je velmi bohatý a lze říci „reprezentativní“. Výklad je 

napsán s erudicí, přehledně, čtivě a srozumitelně. Text bakalářské je dokladem toho, že Lenka 

Boháčová si během svého studia sociologie osvojila náležitou sumu odborných znalostí a 

dovedností, které je schopna dobře uplatnit v samostatné odborné činnosti.

Námětů a připomínek mám k předložené práci několik:

- Domnívám se, že tam, kde jsou vedle sebe uvádění Sighele, Le Bon a Tarde, měli by být 

jmenováni převážně v tomto pořadí (tj. Sighele na prvním místě, Tarde na třetím), jež 

odpovídá tomu, jak byly jejich práce o problematice davů postupně publikovány. 

- Možná by bylo vhodné zmínit, že Le Bonovo pojetí davů je podstatně širší, než odpovídá 

dnešnímu chápání. Podle Le Bona získává povahu davu a davového chování každá (třeba i 

menší) skupina, jejíž členové jsou v bezprostředním kontaktu.

- U Gabriela Tarda by podle mého názoru zasloužila mnohem větší pozornost kniha L´opinion 

et la foule (zejména v kapitole 4.3), a to především proto, že Tarde v ní rozpracovává 

argumentaci, proč století, do kterého jeho doba vstupuje, není stoletím davů, nýbrž veřejností, 

a také v ní vysvětluje historický vývoj veřejností a veřejného mínění (který spojuje 

s intelektuálním salony 18. století a dále pak s rozvojem novin, železnice a telegrafu).



- Přehlédnuto by nakonec nemělo být ani to, že sledovaný vývoj názorů na problematiku davů 

nekončí v momentě, kdy je pojem dav v určité míře vytěsněn pojmem veřejnost, protože se 

během 20. století objevují autoři (např. Mills v knize Mocenská elita), kteří hovoří o 

degradaci (kritické) veřejnosti na (manipulovanou) masu, ke které dochází pod vlivem 

moderních masmédií. Dokonce se vyskytuje názor, že adekvátním pojmem je v této situaci 

výraz „masové mínění“. 

Celkově nicméně hodnotím práci Lenky Boháčové jako výbornou.
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