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Abstrakt 

Diplomová práce „Přicházející krize české sociologie?“ pojednává o současném stavu 

české sociologie. V České republice jsou v posledních patnácti letech pozorovatelné 

jevy, které mají negativní vliv na postavení sociologie v české společnosti. Těmito jevy 

je krize vysokého školství (zmasovění univerzitního vzdělání) a krize humanitních věd 

(podceňování humanitních oborů). Kromě toho se sociologie potýká se svými 

specifickými vývojovými problémy. Tyto jevy mají dezintegrační důsledky na českou 

sociologii, která se potýká s bezprecedentním nárůstem vysokoškolských studentů, pro 

které následně není adekvátní uplatnění v oboru. Tato diplomová práce tedy o těchto 

fenoménech pojednává. V první části je popisováno prostředí, ve kterém se současná 

česká sociologie nachází, přičemž důraz je kladen na výše uvedená témata – 

problematická situace vysokého školství, nejisté postavení humanitních oborů 

a komplikovaný vývoj sociologie jakožto vědy. Druhá část diplomové práce pojednává 

o současné situaci české sociologie. Zde je analyzováno, jakým způsobem se zmasovění 

vysokého školství projevuje u sociologických oborů, vyučovaných na šesti veřejných 

akademických pracovištích v České republice. Následně je popsáno, co se děje se 

vzrůstajícím počtem sociologů dále – jaké je jejich uplatnění v oboru, na trhu práce 

a jaký je vztah sociologů s veřejností. Výsledkem této diplomové práce je analýza stavu, 

ve kterém se současná česká sociologie (a akademická a veřejná především) nachází. 
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Abstract 

The thesis “The coming crisis of czech sociology?“ is talking about the current situation 

of czech sociology. In the last fifteen years there have been evident efects, which have 

a negative influnce on position of sociology in czech society. The first effect is the 

academic crisis (mass growth of university education). The second effect is the crisis of 

humanities (underrating of humanities). Also, there is an existence of specific 

developmental problem. These efects have desintegrative consequences on czech 

sociology, which contens with unprecedented growth of university students. Afterwards, 

these students are not able to find adequate job position in this field of study. This thesis 

talks about all these fenomens. In the first part, this thesis describes the enviroment of 

current state of czech sociology and puts emphasis on the above mentioned topics- 

problem situation of university education, uncertain position of humanities and 

complicated development of sociology as a science. The second part describes current 

situation of czech sociology. There is analysed, the masification of university 

educucation and its impact on sociological fields taught in six public academical  

departments. Also, there is a part talking about the growing number of sociologists- 

what will happen with them after their graduation- their employment in the field, in 

labour market and describes the relation between sociologists and the public. The result 

of this thesis is the analysis of the position of current czech sociology (mainly 

academical and public). 

 

Keywords 

Crisis of sociology, situation of academical sociology, humanities, czech sociology, 

public sociology. 
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Předpokládaný název práce: 

„Přicházející krize české sociologie?“ 

 

Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému: 

Před více než čtyřiceti lety napsal americký sociolog Alwin Ward Gouldner slavné dílo 

The Coming Crisis Of Western Sociology, ve kterém kritizoval stav západní (a zejména 

americké) sociologie. Gouldnerova kritika se dočkala značného ohlasu a s odstupem 

času se dá konstatovat, že tehdejší sociologie krizí skutečně prošla. Krize, nebo spíše 

jakási deziluze z nenaplněného příslibu americké sociologie byla následkem expanze 

v letech 1945-1975, kdy byl základní rozvrh oboru vnímán relativně konsenzuálně. 

Silná očekávání podporovaná vizí sjednocení oboru, upevnění sdíleného základu či 

„zvědečtění“ sociologie však zůstala nenaplněna [Balon 2008: 944]. Některé faktory, 

které Gouldner shledával jako indikátory přicházející krize je však možné pozorovat i 

v současné české sociologii. Česká sociologie prochází (stejně tak jako kdysi ta 

americká) progresivním vývojem. Nabízí se ale otázka, nakolik v tomto procesu dochází 

ke sbližování výzkumných aktivit s teoretickou argumentací, akademického hlediska 

s pohledem veřejnosti nebo jakým způsobem se proměnil stav univerzitní výuky 

sociologie.  

Sociologický obor expanduje – rapidním způsobem se zvyšuje počet přijatých 

studentů na společenskovědní fakulty a stejnou mírou přibývá také absolventů, pro které 

není uplatnění v oboru. Česká společnost však tento trend vnímá spíše negativně a na 

sociology (a lidi s humanitním vzděláním obecně) je často pohlíženo jako na studenty, 

jejichž smysl studia je nejasný. Společenskovědní předměty jsou často považovány za 

nepotřebné a nárůst počtu studentů v kombinaci s malou uplatnitelností absolventů v 

oboru tyto tendence jenom přiživuje. Dá se ale skutečně hovořit o jakési krizi 

sociologie, nebo je současný stav přirozeným vývojem vědy? Odpovědět na tuto otázku 

není vůbec jednoduché a vyslovení jednoznačného verdiktu ani není cílem této 

diplomové práce. Výsledkem by však měl být minimálně náhled na aktuální stav české 

sociologie. 

 

Předpokládané metody zpracování: 

Diplomová práce bude v první fázi studiem textů, které se nějakým způsobem dotýkají 

problematiky smyslu a úlohy sociologie. Jako zdroje budou sloužit především knihy 

význačných sociologů a texty z odborných časopisů zabývajících se krizí sociologie. Na 
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základě analýzy těchto textů se autor bude snažit ukázat, jakým způsobem akademická 

obec reflektovala možné příznaky indikující přicházející krizi oboru. Tato fáze bude 

sloužit jako úvod a kontext debaty k další části, která bude pojednávat o stavu současné 

české sociologie a které bude věnován větší prostor diplomové práce. Aktuální situace 

bude analyzována na základě studia textů, které se k dané tématice vztahují. Kromě 

toho budou využita data vypovídající o univerzitním stavu sociologie (počty přijatých 

studentů na sociologické obory, uplatnění absolventů v oboru atd.).  

 

Předběžná struktura práce: 

1. Sociologie jako vědní disciplína 

1.1 Nástin historického vývoje  
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1.3 Fragmentace sociologie 
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3.2.2 Vztah teorie a praxe 

3.2.3 Stav univerzitní výuky sociologie 
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1 ÚVOD 

Krize sociologie – to už je skoro ustálené slovní spojení, které se prolíná vývojem 

sociologické disciplíny prakticky už od jejího založení. Zatímco někdy byla krize 

sociologie vysvětlována z hlediska nedostatečného teoretického uchopení vědy, v jiných 

případech se o krizi sociologie hovořilo v souvislosti s nenaplněním comtovského 

predikčního charakteru nebo nedostatečně hodnotově zaměřeném sociologickém 

bádání. Krize sociologie se však projevovala i akademickou expanzí a nevyjasněném 

vztahu mezi sociologií a veřejností, jak psal mimo jiné ve svém monumentálním díle 

Přicházející krize západní sociologie před necelými padesáti lety Alwin Ward 

Gouldner. Některé trendy, které byly patrné v tehdejší americké společnosti (a které 

způsobily, že se o sociologii hovořilo v krizové souvislosti), jsou patrné i v současné 

české sociologii. Nabízí se tedy otázka, jestli se neopakuje situace mnohokrát v západní 

sociologii zaznamenaná a jestli po velkém růstu oboru nemůže nastat velký pád. 

 Současná česká sociologie se totiž nachází v situaci, kdy se v důsledku konceptu 

společnosti vědění každým rokem zvyšuje počet vysokoškolských studentů, 

preferováno je bezprostřední využití vysokoškolského vzdělání v praxi a na humanitní 

obory (jichž je sociologie součástí) se pohlíží často jako na obory nepotřebné, zbytečné 

či s nedostatečně objasněným smyslem. Kromě toho se sociologie musí potýkat se 

svými specifickými vývojovými problémy (jak bylo naznačeno výše) a současná česká 

sociologie se tak nachází v nelehkém postavení. Paradoxem přitom je, že se o krizi 

humanitních věd (a sociologie konkrétně) hovoří v momentě, kdy se tyto obory těší 

velké přízni potenciálních zájemců o studium.  

 České veřejné vysoké školy vycházejí těmto požadavkům vysokého zájmu 

o studium sociologických oborů vstříc a v posledních patnácti až dvaceti letech došlo 

k velkému nárůstu studentů a následných absolventů sociologie. Zvyšování 

vysokoškolské gramotnosti ve společnosti je z obecného hlediska zajisté pozitivní trend. 

Na zmasovění české sociologie lze ale pohlížet i jiných pohledem a ne všechny 

důsledky těchto fenoménů musejí být nutně pozitivního charakteru. Nabízí se především 

zamyšlení nad tím, co toto zmasovění přináší samotným studentům sociologie, pro něž 

často není adekvátní uplatnění v oboru (v důsledku čehož může vznikat frustrace 

a nedostatečné ztotožnění sociologického oboru studenty) a co to přináší 

sociologickému oboru samotnému (potažmo celé společnosti).  
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Těmito otázkami se tato diplomová práce bude zabývat. Nejprve bude popsáno 

prostředí, ve kterém se současná česká sociologie nachází, přičemž analyzovány budou 

obecné trendy, které mají zásadní vliv na současné postavení české sociologie. Těmito 

jevy je aktuální situace českého vysokého školství (kdy se prakticky všechny obory těší 

velkému zájmu uchazečů a ne vždy je pro všechny absolventy adekvátní uplatnění na 

trhu práce), problematická situace humanitních a společenských věd (preferování 

technických oborů a podceňování humanitních věd) a specifické vývojové problémy 

sociologie jakožto vědy (nenaplnění comtovského pojetí pozitivismu, akademická 

expanze oboru či neujasněný vztah sociologie a veřejnosti). Ve druhé části bude 

popsána konkrétní situace české sociologie, přičemž důraz bude kladen především na 

čtyři témata – reflexe českých sociologů ohledně krize české sociologie (nedostatečné 

vysvětlení transformačních procesů tehdejšími sociology), akademický stav současné 

české sociologie (zmasovění oboru), uplatnění absolventů sociologie (následné 

(ne)uplatnění absolventů na trhu práce a v oboru) a vztah české sociologie a veřejnosti 

(účast českých sociologů ve veřejných celospolečenských debatách).  

1.1 Cíle a výzkumné otázky 

V této diplomové práci jsem si proto stanovil dva základní cíle – popsat prostředí, ve 

kterém se současná česká sociologie nachází a provést analýzu současného stavu české 

sociologie s ohledem na akademické a veřejné hledisko. Už Charles Wright Mills ve 

svém slavném díle Sociologická imaginace psal, že „dřív než dokončíš určitou část své 

práce, snaž se při vhodné příležitosti zaměřit ji k hlavnímu a trvalému cíli: pochopit 

strukturu a směr, formování a smysl své doby, strašný a nádherný svět lidské 

společnosti druhé poloviny dvacátého století“ (Mills 2008: 244). Stejně tak i já budu při 

realizování prvního cíle vycházet z obecnějších a trvalejších trendů v české společnosti. 

Konkrétně budou z teoretického hlediska analyzovány tři oblasti, které mají vliv na 

situaci české sociologie v posledních letech – krize vysokého školství, krize humanitních 

oborů a krize sociologie. 

Druhým cílem této práce je provést analýzu současného stavu české sociologie. 

Důraz bude kladen především na akademický stav české sociologie (vzhledem ke 

zmasovění sociologického oboru) a vztah české sociologie a veřejnosti, přičemž tato 

dvě témata se budou prolínat celou diplomovou prací.  Zásadním cílem tak bude zjistit, 

co dá sociologie jakožto obor studentům (uplatnitelnost, zaměstnatelnost, vysoký počet 
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studentů) a co dají studenti sociologii samotné (angažování sociologů na veřejnosti, 

příslušnost v sociologických organizacích či výzkumných projektech). 

 

Tabulka 1.1 Výzkumné cíle a otázky 

Výzkumné cíle Výzkumné otázky 

1. Provést analýzu prostředí, ve kterém se 
současná česká sociologie nachází 

V jakém stavu se nachází české vysoké školství? 

V jakém stavu se nacházejí humanitní obory? 

Jaké jsou obecné negativní jevy v sociologii? 

2. Provést analýzu současného stavu české 
sociologie 

Jaká byla reflexe českých sociologů ohledně krize 
české sociologie? 

Jakým způsobem probíhá zmasovění vysokého 
školství do české akad. sociologie? 

Jaké je uplatnění pro absolventy soc. oborů? 

Jaký vztah české sociologie a veřejnosti? 

Zdroj: Autor, 2013 

 

1.2 Metodologie a použité metody 

Tato diplomová práce bude koncipována jako teoretická práce s využitím dostupných 

empirických dat, která budou sloužit k dokreslení předkládaných tvrzení. V první fázi 

bude diplomová práce studiem a analýzou textů, které se vztahují ke zkoumaným 

tématům - krize vysokého školství (Keller, Liessmann), krize humanitních oborů (Halík, 

Sokol, Petrusek) a krize sociologie (Gouldner, Mills, Burawoy). Jako zdroje v této části 

budou využity především knihy význačných sociologů a texty z odborných časopisů 

zabývajících se touto problematikou. Úvodní fáze diplomové tak práce bude sloužit 

jako uváděcí kontext debaty k další části, která bude pojednávat o konkrétním stavu 

současné české sociologie a které bude věnován větší prostor diplomové práce.   

 Aktuální situace české sociologie bude zkoumána především z univerzitního 

a veřejného hlediska. Nejprve bude na základě textů českých významných sociologů ze 

Sociologického časopisu z porevolučního období ukázáno, jakým způsobem 

reflektovala česká sociologická obec možnou krizi oboru. Důraz bude kladen na 

vyjádření předních českých sociologů, jako např. Petrusek, Machonin nebo Možný. 

Poté bude analyzována situace současné české akademické sociologie s ohledem na 

zmasovění oboru v důsledku fenoménů popsaných v první části. Zkoumáno bude všech 

šest českých sociologických akademických pracovišť – FF UK, FSV UK, FSS MU, FF 

UPOL, FF ZČU a FF UHK. Na těchto sociologických katedrách bude s využitím 

výročních zpráv z fakult konkrétně ukázáno, jakým způsobem se v posledních letech 

zvyšovaly počty studentů sociologických oborů. V návaznosti na tyto trendy bude dále 

řešeno, jaké má toto zmasovění důsledky pro vystudované sociology (jestli pro ně 
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následně existuje nějaké adekvátní uplatnění). V poslední části bude zkoumáno, jaký je 

vztah současné české sociologie s veřejností a jak jsou čeští sociologové na veřejnosti 

aktivní. Jestli tato aktivita a „viditelnost“ koresponduje s masou nových sociologů, 

přičemž využita bude mediální analýza vybraných celospolečenských televizních 

diskuzí s ohledem na frekvenci účastí sociologů.  

Sebereflexe je indikátorem vyspělosti individua a totéž platí i pro vědu. 

Humanitní vědy činí humanitními zvláštní schopnost „odstupu“ od sebe sama a „otázky 

po svých vlastních možnostech. V rámci této metareflexe se ptají humanitní vědy po své 

humanitní vědeckosti, psychologie po své psychologičnosti, sociologie po své 

sociologičnosti. Ptají se, a zároveň tak neustále zpochybňují sebe samotné. Jejich 

pravdivost je paradoxně vyjádřena mírou svého vlastního zpochybnění“ (Krámský 

2008: 49). Výsledkem této diplomové práce nemusí být nutně tvrzení, že se česká 

sociologie ocitá v nějaké hluboké krizi, minimálně se ale bude snažit nabídnout 

reflexivní pohled na to, v jakém stavu se současná česká (a především akademická 

a veřejná) sociologie nachází. 
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2 KRIZE VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 

"Univerzity jsou zařízení, která umožňují nově příchozím o pár let odsunout okamžik 

pravdy, jenž nastane tváří v tvář tvrdé realitě pracovního trhu.“  

(Bauman 2004: 156) 

 

České vysoké školství se nachází na rozcestí. V posledních letech dochází 

k soustavnému zvyšování absolventů vysokých škol
1
 a na tento boom je možné pohlížet 

několika možnými způsoby. Zatímco někteří akademici
2
 považují rozmach terciárního 

vzdělávání za jednoznačně přínosný trend, jiní odborníci vidí za prudkým nárůstem 

vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci kromě pozitivních dopadů pro společnost 

také negativní důsledky a konsekvence, jako například zhoršení kvality 

vysokoškolského vzdělávání, zmasovění terciárního školství nebo třeba problematiku 

pragmatičnosti a ekonomizace současného vzdělávání. 

I přes zvýšení počtu vysokoškoláků však stále máme ve srovnání s ekonomicky 

vyspělejšími státy Evropy nižší podíl absolventů vysokých škol
3
 a proto je rozmach 

univerzitního školství často spojován s očekáváním zvýšené ekonomické prosperity. 

Často je cesta k uvolnění co největšímu počtu lidí k nejvyššímu možnému vzdělání 

prezentována jako lék na problémy naší společnosti. Avšak mezi mírou vzdělaností 

země a ekonomickými (a sociálními) parametry jejího rozvoje neexistuje přímočarý 

vztah – ani zdvojnásobení podílu vysokoškoláků v naší populaci (oproti současnému 

stavu) totiž problémy s vysokou mírou nezaměstnanosti či s nízkou 

konkurenceschopností nevyřeší [Keller, Tvrdý 2008: 9-14]. Změna pohledu společnosti 

na povahu vysokého školství (vzhledem ke zmasovění univerzit) pak souvisí 

s konceptem vzdělanostní společnosti a jeho náhledem na otázku vzdělávání 

v postindustriální společnosti. 

 

                                                 
1
 Viz Graf 2.1. 

2
 Např. Kuchař s Machoninem [2003: 88] se domnívají, že „nedostatek terciárně vzdělané populace 

nemůže nahradit ani údajně stále dobrá úroveň středního odborného školství…, ani proslavená pružnost 

a adaptabilita české pracovní síly“. Kromě toho Machonin s Kuchařem viděli budoucnost českého 

terciárního školství před deseti lety následovně: „Získat lidské zdroje pro další, ještě mnohem širší 

vzdělanostní boom na úrovni terciárního (bakalářského) vzdělání nelze ovšem bez zásadní, hluboké 

reformy školského vzdělávacího systému na všech úrovních, včetně výrazného rozšíření kapacity 

bakalářského studia a jeho náležité finanční podpory“. Jak ukázala následující léta, k výraznému 

rozšíření kapacity bakalářského studia skutečně došlo. Avšak bez jeho adekvátní a náležité finanční 

podpory. 
3
 Viz Tabulka P1 v Přílohách. 
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Graf 2.1 Počty žáků a studentů podle formy vzdělávání. 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 

2.1 Koncept společnosti vědění 

Koncepce vzdělanostní společnosti je často používána jako všeobjímající floskule, 

zastřešující mnoho obecnějších pojmů. Nejprve je tedy zapotřebí ve stručnosti ujasnit, 

co tento pojem znamená. O nástupu tzv. „společnosti vědění“ (nebo také vzdělanostní 

či znalostní společnosti) můžeme hovořit teprve v momentě, kdy vědění vstupuje do 

tržního procesu zhodnocování jako prvek, který přináší vyšší zisk než klasická 

průmyslová výroba. Poprvé tento pojem (knowledge-society) využil americký sociolog 

Daniel Bell ve svém díle Příchod postindustriální společnosti již v padesátých letech 

minulého století [Keller 2006: 52 ]. 

Bell ve svém teoretickém konceptu vycházel z teorie postindustriální 

společnosti, jejíž hlavním znakem bylo to, že výroba (produkce) komodit přestávala být 

hlavní činností pracovní síly, přičemž byla stále více nahrazována pracemi v sektoru 

služeb. Další rozdíl oproti předchozí společenské etapě byl v tom, že tato povolání 

vyžadovala znalost místo fyzické síly a spíše než manuální symbolické schopnosti. 

V konečném důsledku tak svět procházel druhou modernizační transformací, která byla 

charakterizována rozvojem teoretického vědění, služeb a vědeckou racionalitou 

prostupující sociální, ekonomickou i politickou sférou [Veselý 2004: 434 ]. Od doby 
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Daniella Bella se pojem společnosti vědění setkal se spoustou redefinic
4
. V současné 

době nicméně můžeme konstatovat, že základními předpoklady společnosti vědění jsou: 

 

 schopnost orientovat se v informačních zdrojích 

 schopnost vyhledat a interpretovat informace, správně je zasadit do kontextu 

 schopnost informace tvořivě zpracovat a vytvořit z nich znalosti, poznatky 

 vzdělávání by mělo být celoživotním a celospolečenským procesem [KISK MU 

2012]. 

 

Pro účely této diplomové práce je důležitý především čtvrtý předpoklad, tedy rozmach 

vzdělávání (a to hlavně terciárního). V důsledku tohoto předpokladu u nás v posledních 

letech dochází k prudkému nárůstu vysokoškoláků. Společnost vědění tak určitým 

způsobem mění sociální strukturu obyvatelstva a kromě toho se také mění pravidla, 

podle nichž se společnost strukturuje. Rozhodující roli při rozhodování o tom, kdo 

obsadí jakou pozici na sociálním žebříčku hraje (disponibilní) vědění, nikoliv 

vlastnictví, profesní zařazení či moc, jak tomu bylo dříve [Greger, Černý 2007: 26-27]. 

 Z tohoto pohledu se koncepce společnosti vědění tváří jako společnost všech, ve 

které budou žít všichni. Ve skutečnosti se logika a principy společnosti vědění 

bezprostředně týkají pouze jednoho, maximálně dvou horních sociálních segmentů. 

Zbytek obyvatelstva je ze společnosti vědění trvale vylučován a příliš na ní 

neparticipuje (maximálně pouze zprostředkovaně či nepřímo). V důsledku společnosti 

vědění tedy dochází ke změně struktury společnosti. Nabízí se ale otázka, o jak velkou 

změnu se jedná (a jestli se vůbec o nějaké změně dá hovořit). Podle některých 

kritických hlasů (například Petrusek) bude klasický proletariát do značné míry nahrazen 

vrstvou lidí (intelektuariátem)
5
, která již nebude pracovat manuálně, avšak bude 

                                                 
4
 Např. Veselý [2004: 434] rozděluje uvažování o vědění jako rozhodujícího společenského principu do 

těchto etap: 

a) „prototeorie“ společnosti vědění – teorie postindustriální a informační společnosti; 

b) první specifikace společnosti vědění; 

c) současná redefinice společnosti vědění. 
5
 S problematikou zvyšujícího se počtu vysokoškolských studentů a údajnou změnou souvisí i poměrně 

nový pojem – tzv. „prekérní intelektuálové“. Tento pojem pochází z Francie a označuje početnou 

skupinu intelektuálů (ve Francii čítající zhruba 100 tisíc lidí), která žije v nejistém, dočasném a 

provizorním postavení příležitostné intelektuální nádeničiny, přičemž typický představitel této skupiny 

žije těsně nad hranicí bídy v podřadném bytě, kde hlavní úlohu hraje počítač. Ceny intelektuální práce 

v některých oborech (jako např. informatika, logistika či ekonomie) jsou v důsledku převisu 

vysokoškolsky vzdělaných lidí tlačeny do nedůstojných pozic. Výsledkem tohoto procesu je nekalá 

soutěž mezi intelektuály „na volné noze“ a zaměstnanci podniků. Firmám se totiž vyplatí místo živení 
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vykonávat podobně rutinní pracovní úkony a bude postavena stejně nízko na sociálním 

žebříčku, jako společenská vrstva předchozí [Ibid.]. 

 

2.2 Změna povahy vzdělání 

Jedním z hlavních negativních důsledků trendu zvyšování počtu absolventů vysokých 

škol je zhoršení kvality terciárního vzdělávání. Hodnotit kvalitu vzdělání je přitom 

velmi problematické. Přesto je zřejmé, že k určitému úbytku kvality skutečně dochází, 

přičemž ke zhoršení konkurence ve srovnání s Evropou dochází už na úrovni 

primárního vzdělávání.
6
 Pokud bychom ale chtěli zvolit mírnější formulaci, tak místo 

o zhoršení kvality terciárního sektoru vzdělanosti by se dalo hovořit o změně povahy 

vzdělání.  

Rakouský filosof Konrad Liessmann v této souvislosti s notnou dávkou 

pesimismu ve svém slavném (leč lehce kontroverzním) díle Teorie nevzdělanosti 

konstatuje, že „fakt, že už nikdo nedokáže říct, v čem dnes spočívá vzdělání nebo 

všeobecné vzdělání, není žádným subjektivním nedostatkem, nýbrž důsledkem myšlení, 

které vzdělání redukuje na profesní vyučení a vědění degraduje na vypočitatelný 

ukazatel humánního kapitálu“ (Liessmann 2009: 11). Keller [2006: 53] k tomu dodává, 

že do popředí zájmu se dostává „praktická využitelnost“ a hledisko kulturní kultivace 

lidstva se upozaďuje. Škola se podřizuje imperativu trhu a do tvorby studijních 

programů čím dál tím méně zasahuje stát (ale i akademická obec) a to ve prospěch růstu 

vlivu firem, bank a nadnárodních komplexů. Studenti by měli být ze strany školy 

připravováni na fakt, že je možná bude čekat dlouhodobá nezaměstnanost, čím dál větší 

nejistota a také čím dál tím menší kontrola nad procesy, ve kterých budou žít.  

Ekonomické a politické zájmy pod heslem společnosti vědění zdůrazňuje 

Liessmann, který považuje koncept společnosti vědění za pouhou rétorickou figurku, 

která se zaštiťuje myšlenkou vzdělanosti. Myšlenky klasických teorií vzdělání se v jeho 

pohledu doslova obracejí naruby tím, že mnohé reformy školství směřují 

k industrializaci a ekonomizaci vědění [Liessmann 2009: 36]. V důsledku přístupnosti 

vzdělání pro stále širší vrstvy se vzdělání se stává přístupnějším a přízemnějším. Spíše 

než o hledání pravdy jde o dosahování maximální účinnosti a namísto kultury expertů se 

                                                                                                                                               
vlastních zaměstnanců najímat intelektuální nádeníky, kteří jsou ochotni pracovat někdy i za směšnou 

mzdu [Keller 2006: 54]. 
6
 Např. zatímco pro českou dospělou populaci ještě v roce 1998 platilo, že se v základních kompetencích 

funkční gramotnosti (tj. numerické, dokumentové a literární) umístila jednoznačně nejlépe mezi 

postsocialistickými zeměmi, u populace nejmladší se již v roce 1999 zjistilo, že v oblasti matematiky a 

přírodních věd se významně zhoršila [Simonová 2011: 142 - 143]. 
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do popředí dostává inženýrská kultura, která je technicky orientovaná. Opouští se tak 

jistá nepraktičnost expertní kultury vzdělání. Symbolický analytik nastupuje na místo 

osvíceného člověka, přičemž tento analytik vidí v kultuře jednu z oblastí, ve které lze 

získané dovednosti použít k maximalizaci úspěchu vyjádřeného penězi [Keller, Tvrdý 

2008: 41]. 

Mění se také vztah vzdělání a trhu. Zatímco už Daniel Bell ve svých úvahách 

o postindustriální společnosti kladl důraz na teoretické, univerzálně orientované vědění, 

v současné době jsou upřednostňovány praktické dovednosti, které se pružně mění 

podle momentálních požadavků trhu práce.  Vzdělání se tak má v tomto pojetí 

jakýmkoliv tržním výkyvům plynule a bez námitek podřizovat, místo toho, aby živelné 

a chaotické chování trhu pomáhalo usměrňovat. Když nebude jedinec toto pojetí 

respektovat, hrozí mu potrestání v podobě sociálního sestupu a škola bude obviněna 

z odtržení od praxe.  Vzdělání se mění z cíle na pouhý prostředek, a to z hlediska 

jednotlivce i z pohledu společnosti. Zatímco z pohledu jednotlivce je důležitá jeho 

momentální upotřebitelnost jako zdroje existenčního zajištění a stále méně jde 

o konkrétní kulturní obsahy vzdělání, z pozice ekonomiky se provozování univerzit 

stává novou a vítanou příležitostí pro generování zisku. A právě této mimokulturní 

prioritě má být vzdělání podle Kellera [2008: 64-66] vzdělání podřízeno. Kulturnost 

obecně však zahrnuje také nárok na jistou míru neužitečnosti, což je v přímém kontrastu 

s instrumentálně pojatým vzděláním, které je redukováno na otázku rentability. 

Daniel Bell předpovídal, že nastupující společnost bude zatížena významnými 

kulturními rozpory. Problematika, kterou nyní univerzitní vzdělávání prožívá, mezi tyto 

rozpory určitě patří. Balon s Petruskem [2011: 59-60] tento spor mezi „pragmatickým 

vzděláním“ a „universitas scientarum“ nazývají také sporem mezi tradicionalisty a 

novátory, popřípadě mezi konzervativci a neoliberály. Problematikou krize současného 

univerzitního vzdělávání se zabýval např. Alan Bloom, který ve své knize Jak končí 

americký akademický duch popisoval odklon univerzitního vzdělávání od svého 

sokratovsko-platónského poslání. Sokratovskému modelu filosofického vzdělávání se 

věnovala také americká filosofka Martha Nussbaumová, která jakožto zastánkyně 

přemýšlení a polemizování s důrazem na etický rozměr analyzovaného problému 

shledávala každé vzdělávání bez patřičné filosofické propedeutiky jako neúplné a 

nedostatečné. Nussbaumovou trápila především otázka všeobecného vzdělání a zejména 

rozšiřování počtu studentů, kteří získávají formální vzdělání, nikoliv však opravdové 

vědění, a problém multikulturalismu. 
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V otázce kritiky současného ubírání se vysokého školství se objevily i extrémnější 

kritiky – zatímco Nussbaumové požadavek založený na antické a klasické tradici 

požaduje funkční, ale nikoliv tupě pragmatickou reformu, výše zmiňovaný Liessmann 

útočí naprosto otevřeně proti současnému konceptu vysokoškolského masovějícího 

školství, který se u nás prosazuje a také zčásti prosadil. Ani jedna z těchto koncepcí se 

však zatím přílišného úspěchu nedočkala. Liessmannova vize reálně excelentní 

univerzity a Nussbaumové myšlenka humanitního vzdělání jako základ vzdělání se 

postupně mění ve vlastní karikaturu, proti čemuž je (vnitřně rozdělená) akademická 

obec bezbranná [Balon, Petrusek 2011: 61 - 62]. 

 

2.3 Situace v ČR na poli terciárního vzdělávání 

Výše uvedené trendy a rozpory dorazily do ČR v důsledku komunistického režimu 

o několik desetiletí později, než tomu tak bylo např. v západní Evropě. Česká republika 

chtěla v ukazatelích počtu vysokoškoláků dohnat (a možná předehnat) západ 

a v důsledku této snahy došlo v ČR po roce 1989 k prudkému nárůstu vysokoškolských 

absolventů. Velký problém současného terciárního vzdělávání je tak v tom, že Česká 

republika zvládla přechod od elitního školství (kdy studuje nanejvýš 15% populace), 

přes masové (maximálně každý druhý) až po univerzální (dvě třetiny ročníku jdou na 

VŠ) za necelých patnáct let. Ve srovnatelných zemích západní Evropy tento trend trval 

minimálně půlstoletí [Kamberský, Greš 2011]. Evropské země, ve kterých začal proces 

vzdělanosti o nějaké půlstoletí dříve, se přitom liší v míře ekonomické výkonnosti 

a závažnosti sociálních problémů [Keller, Tvrdý 2008: 19]. Vyrovnání se západu 

v počtu vysokoškolských studentů tak rozhodně nemusí automaticky znamenat 

ekonomický či sociální progres společnosti.  

V důsledku vysokoškolského boomu se pro univerzity stala základním 

dilematem volba mezi příliš vysokým počtem studentů a příliš nízkými platy. Český 

sociolog Marek Skovajsa [2010] ukazuje na příkladu největších českých univerzit dva 

typy způsobu vyrovnání se s tímto dilematem, přičemž oba modely mají různé způsoby 

a rozdílné výsledky. Například Masarykova univerzita nabízí v relativních číslech 

slušné platy
7
, počet studentů na učitele je ale vysoký. Na Univerzitě Karlově v Praze 

                                                 
7
 V roce 2008 byla průměrná mzda na Masarykově univerzitě 36 000 Kč (tedy asi 150% brněnského 

průměru) a na Univerzitě Karlově necelých 28 000 Kč pro všechny zaměstnance (mírně pod průměrnou 

mzdou v Praze) a 33 000 Kč pro akademické pracovníky. Mzdy nastupujících mladých učitelů a vědců 

však byly výrazně nižší [Skovajsa 2010].  
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jsou platy příliš nízké, ale počet studentů na učitele je lepší. Oba modely mají své 

zápory. Zatímco v Brně může být náročné udržet kvalitu výuky v důsledku příliš 

vysokého počtu studentů, v Praze může být problém vůbec získat dostatek maximálně 

výkonných a motivovaných vyučujících. „Pražský“ model (kdy mzdy většiny 

pracovníků jsou pod místním průměrem) způsobuje řadu patologií, jako např. kupení 

úvazků, nízkou pracovní motivaci nebo nedostatečnou loajalitu k zaměstnavateli.  

Skovajsa [Ibid.] dále upozorňuje, že české univerzity dosud používaly strategii 

masového přijímání studentů z důvodu zvyšování příjmu z veřejných rozpočtů. Neplatí 

však, že čím více má univerzita studentů, tím je lepší a strategie zmasovění vysokého 

školství byla v západní Evropě a USA už dávno opuštěna (např. Oxford i Harvard mají 

okolo 20 000). Počty studentů na českých univerzitách tak dramaticky vzrostly, aniž by 

si tím univerzity vyřešily své problémy. Naopak, přišly nové. A radost z vysokoškolské 

expanze nemají ani studenti a učitelé, jejichž představy o kvalitním vysokoškolském 

vzdělávání jsou v masových podmínkách jen těžko realizovatelné. Nejvíce profitujícím 

subjektem je tak vláda a politické strany, které mohou strmý nárůst počtu studujících 

studentů deklarovat jako indikátor úspěšnosti vládnutí.     

 Počet vysokoškoláků ve společnosti se zvyšuje, inteligenční rozložení 

společnosti se přitom nemění. Problém současného českého vysokého školství podle 

biologa Jana Zrzavého je v tom, jak v mase vysokoškoláků rozeznat několik procent 

mimořádně nadaných studentů, z nichž by měly další stupně vysokoškolského 

vzdělávání vytvořit sofistikované intelektuály. Do nadbakalářských pater se totiž 

pouštějí pro jistotu i ti jedinci, kteří by měli skončit s bakalářským titulem. To má za 

následek tvorbu frustrace ze všech stran. Jedním z východisek je podle sociologa Iva 

Možného naplnit patnáct let starý záměr – rozdělit vysokoškolské studium na tři stupně. 

První bakalářský, který by byl masový a kde se v důsledku převahy kapacit nad 

poptávkou mění prakticky výběr v nábor, druhý magisterský (výběrový) a třetí 

doktorandský, který by byl elitní. Podle toho by se také školy daly rozdělit do tří typů: 

masově vzdělávací, výběrové a elitní vědecké a to ruku v ruce s výrazně 

diferencovaným financováním [Kamberský, Greš 2011].     

 České vysoké školství se tak v posledních letech v důsledku vysokého počtu 

studentů dostalo do problémů, které pociťují jak univerzity, tak i samotní studenti. 

Z obecnějšího hlediska má dnešní generace vysokoškoláků „trojí smůlu v tom, že, za 

prvé, jsou stále ujišťováni, že vzdělání se vyplatí, ale oni jsou v úplně jiné situaci. Již 

dvě generace před nimi mají vysokoškolské diplomy. Za druhé: odbourávají se instituce 
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sociálního státu, které absorbovaly převážnou většinu vysokoškolsky vzdělaných a, za 

třetí, v posledních zhruba patnácti letech stagnuje ekonomika ve vyspělých státech 

Evropy. Soukromá sféra nevytváří dostatek pracovních míst. Přesto jsme pořád 

utvrzováni v tom, že vysokoškolský diplom je vstupenkou do pracovního ráje“ (Keller 

2006: 52). Kellerovsko-liessmannovské vize jsou v určitém směru velmi pesimistické 

a na rozmach vysokého školství lze samozřejmě pohlížet mnohem pozitivnějším 

okulárem. Přesto se domnívám, že zásadní problém dnešního terciárního školství je 

v tlaku společnosti na to, aby mělo co nejvíc lidí vysokoškolské vzdělání - často ale 

společnost neví, co s takovými absolventy. Z toho pak pramení určitá frustrace 

a deziluze mezi očekáváním (vysoká škola = automaticky dobrá práce v oboru, profesní 

využití) a realitou (velké množství vysokoškoláků, pro které není uplatnění v oboru). 

A tento problém se týká především humanitních či společenskovědních oborů 

(a sociologie možná nejvíce, jak ukáží následující kapitoly). 
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3 KRIZE HUMANITNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD 

“Humanitní vědy pečují o stopy, které ve vědomí lidstva zanechali diverzanti všech 

univerzálních říší. Pravda, nejsou to ty slavné „šlápoty v měsíčním prachu“, ale na 

rozdíl od nich vedou do společného světa bytostí, rostlin a věcí.“ 

 (Bělohradský 2009: 42) 

 

Trendy a fenomény popsané v předchozí kapitole (zmasovění terciárního vzdělávání, 

změna povahy vysokého školství) mají negativní vliv na humanitní obory (a sociologii 

jakožto součást humanitních věd konkrétně). Je přitom velkým paradoxem, že o krizi 

humanitních oborů se mluví v momentě, kdy se těší bezprecedentnímu zájmu 

posluchačů (a to při pohledu do jakékoliv evropské země). Přestože se od sedmdesátých 

let minulého století v různých zemích ve snaze reagovat na potřeby trhu rozvíjely různé 

programy podporující „praktické vysokoškolské vzdělání“, výsledek těchto trendů je 

rozdílný, než jaký tvůrci těchto programů zřejmě očekávali. O humanitní obory je 

největší zájem, studuje je nejvíce studentů a žádný z výše uvedených programů 

nedokázal zvrátit tyto tendence ve prospěch preferování profesních škol [Fiala 2009]. 

Krize humanitních oborů tak spíše než v nezájmu potenciálního studenstva spočívá 

v nejasném smyslu (či spíše v nedostatečně obhájeném smyslu směrem k nehumanitně 

zaměřené veřejnosti) těchto oborů a v neuplatnitelnosti absolventů v oboru. 

 

3.1 Smysl a význam humanitních věd 

Humanitní a společenské obory jsou z obecného hlediska vědy, které se zabývají 

společností a člověkem. Na rozdíl od přírodních věd nejsou tak striktně exaktní 

a umožňují vstupovat subjektu do pozorování. Mezi humanitní vědy se řadí 

antropologie, etnografie, filologie, lingvistika, estetika nebo historie, zatímco mezi 

společenské vědy se zařazuje politologie, sociologie, psychologie nebo pedagogika. 

Rozdělování na humanitní a společenské vědy
8
 je komplikované a problematické, 

nicméně se domnívám, že nikterak podstatné. Pokud se už nějaký rozdíl uvádí, tak 

především v tom, že společenské vědy jsou charakteristické využíváním obvyklých 

vědeckých metod (jako např. experiment), zatímco humanitní vědy jsou spíše 

                                                 
8
 Když se na konci 18. století dovršil takzvaný rozvod mezi filozofií a vědou, společenské vědy byly 

chudým příbuzným – ani ryba, ani rak – a byly zesměšňované na obou stranách boje „dvou kultur“. 

Společenští vědci se tak domnívali, že nemají jinou možnost, než se spojit buď s přírodními vědci, nebo 

humanitními vědami [Wallerstein 1999: 12].  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etnografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lingvistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Estetika
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analytičtější povahy. Způsob dělení humanitních věd však není zásadní problém 

dnešních humanitních oborů. V českých zemích je tradičnější tyto vědy nerozlišovat 

(oproti např. anglosaské akademické tradici), proto budu dále souhrnně nazývat tyto 

vědy jako humanitní.         

 Předmět humanitních věd začíná tam, kde končí „mechanická“ působnost 

přírodních věd, které jsou založeny na biologických funkcích, pravidlech ekonomické 

směny či řečových zákonitostech. Obory s humanitním zaměřením se ptají po tom, jak 

je možné, že slova mají nějaký přirozený smysl, nikoliv po mechanismu řeči. Humanitní 

vědy nezajímá popis a funkce přenosu zrakových impulsů do mozku, ale spíše možnost 

pohledu na vnímanou věc jakožto smysluplné věci. Předmětem humanitních věd je tak 

poznávání člověka jakožto bytosti reflektující svůj život, potřeby a jazyk jako něco, co 

dává smysl [Krámský 2008: 48].       

 Vývoj vědy v posledních dvou století směřoval k soustavnému oddělování 

přírodních a humanitních věd (a to na úrovni institucionální i metodologické), přičemž 

tento trend pokračoval dokonce dalším, méně jasným a méně zřetelným rozlišováním 

mezi humanitními a sociálními vědami. O rozdílech mezi různými druhy věd je 

opakovaně diskutováno a jsou hledána různá východiska a styčné body obou táborů 

[Fiala 2009]. Propojenost přírodních a humanitních věd vidí například český filosof 

Miroslav Petříček [2008: 19, 25]. Ten se domnívá, že když nazýváme jednu metodu 

jako objektivní (přírodní věda) a druhou jako subjektivní (humanitní věda), je důležité si 

uvědomit, že jedno se ustavuje druhým, jedno spočívá na druhém, aniž lze často říci, co 

přitom bylo jako první a co bylo druhé. Kromě toho by se přírodní věda neměla vyhýbat 

úvahám o svém smyslu a humanitní vědy by měly vzít na vědomí, že otázky, které řeší, 

mohou přicházet i odjinud. 

 Většinou však česká společnost pohlíží na humanitní a přírodní vědy jako dvě 

naprosto neslučitelné oblasti s tím, že přírodní vědy jsou považovány jako „užitečnější“. 

Již v roce 1947 publicista Jan Kolár psal, že jsme se vzdali „svého zdravého zraku 

a víry; vzdali jsme se své transcendentální svobody a zavrtali se jako krtek do časově-

prostorových vztahů, obdivujíce se sami své závislosti na prostředí a hmotě, slovem: 

podivujíce se své nesvobodě. Znetvořili jsme si smysl vlastního života, omezivše jeho 

výklad na stupnici kvantit, a úžasem hledíme na její nezměrnost…“ (Stehlík 2008: 7, 8). 

O téměř sedmdesát let později je situace podobná – společnost je z větší části 

fascinována přírodními vědami, kde se dá všechno exaktně změřit, zatímco na 
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humanitní vědy je často pohlíženo přezíravě
9
. Podle Halíka je však oslabení 

humanitních a sociálních věd jednou z největších chyb západního vzdělávacího 

systému. Důraz na „vědu“ oproti „humanitě“ přičítá snahám pozitivistů
10

 podřídit 

humanitní vědy kritériím platným pro přírodní vědy a také novověkému trendu zakládat 

systém vědění především na efektních výsledcích empirického poznání [Halík 2008: 10, 

11]. Důraz na empiričnost a exaktnost však vyžaduje i jistou míru zjednodušení. 

Přírodní vědy tak musí z důvodu požadavku na měření a nabízení spolehlivých řešení 

radikálně zjednodušovat. Oproti tomu humanitní vědy jako psychologie, ekonomie nebo 

sociologie
11

 naráží na problémy natolik komplikované, že je nikdo nikdy nemůže 

„vyřešit“. Ve skutečném životě se spousta věcí nedá změřit nebo vypočítat, v tom 

případě se člověk musí rozhodovat s rozumem [Sokol 2009].  

 Mnozí odborníci se domnívají, že humanitní vědy jsou pro vysoké školy i pro 

celou společnost nenahraditelné. Např. profesor Jan Sokol [2009], český filosof a 

bývalý děkan Fakulty humanitních studií, pohlíží na důležitost společenskovědních 

oborů až s triviálním fundamentem – humanitní školy by podle něj studenta měly naučit 

kriticky číst a psát tak, aby to mělo hlavu a patu, přičemž většinou dokonce i v nějakém 

cizím jazyce. Sociolog Tomáš Halík [2008: 12] vidí smysl humanitních věd 

v pochopení civilizačních trendů a v empatickém vnímání vzdálených a odlišných 

kultur, s nimiž budeme stále více konfrontováni. Kromě toho humanitní vědy umožňují 

porozumět i vlastní kultuře a převzít odpovědnost za uchování její identity v dnešním 

globalizujícím se světě, což by bez důkladných sociologických, filosofických, 

psychologických, politologických či historiografických studií nebylo možné. S tímto 

názorem koresponduje náhled lingvisty Jana Chromého, který se domnívá, že bez 

humanitních věd nebudeme moci vědět, jak se chovat k odlišným kulturám. A to nejen 

společensky či dokonce ekonomicky – i tržní chování je totiž poplatné znalostem 

kultury, nikoliv jenom prosté nabídce a poptávce [Chromý 2010]. V neposlední řadě 

pak nabízejí humanitní vědy interpretační rámce, reflektují, kultivují a zpětně ovlivňují 

společnost a také ukazují etický a morální rozměr věcí, který by se bez interpretačního 

hlediska humanitních věd ztrácel [MU 2009].     

 Mnozí odpůrci humanitního vzdělávání (jak zástupci z řad laické veřejnosti, tak 

                                                 
9
 Zajímavý pohled na historické podcenění humanitních věd interpretoval Halík. K obratu směrem 

k podcenění humanitních věd došlo na amerických univerzitách podle jedné teorie v důsledku šoku, který 

nastal po úspěchu sovětské kosmonautiky [Halík 2008: 10]. 
10

 Více o pozitivismu v kapitole 4.1. 
11

 To je přesně případ sociologie – zabývá se natolik složitými jevy (vlastně nejsložitějšími - společností) 

že nelze dělat triviální závěry.  
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i nehumanitně orientovaní odborníci) však některá taková vysvětlení berou jako 

nedostatečná, povrchní či bezobsažná. Z toho pak pramení některé problémy 

současného humanitního vzdělávání. Problematika kritiky humanitních oborů tak 

souvisí se změnou povahy vysokého školství (jak bylo popsáno v předchozí kapitole), 

kdy se ve společnosti vytrácí pátrání po smyslu ve prospěch dosahování cíle, povětšinou 

ekonomického charakteru. Humanitní obory v takovém podnebí jen těžko hájí svůj 

smysl a svoji podstatu, která není založena na pragmatickém základě. 

 

3.2 Současné problémy humanitních věd 

Humanitní vědy tak prožívají oproti jiným vědním disciplínám komplikované období 

krize a znejistění, přičemž o problémech humanitních věd lze uvažovat v mezinárodním 

kontextu, protože přinejmenším v Evropě čelí několika společným problémům. Přestože 

ale krize humanitních oborů bují v celé Evropě, v českém prostředí jsou reakce na tyto 

trendy specifické. Česká společnost přehnaně reaguje na zahraniční vzory, což má za 

následek fakt, že míra zpochybňování a obranné postavení humanitních oborů (a to 

v rámci celé společnosti i v mocenských strukturách) je mnohem větší, než je tomu 

v ostatních zemí Evropy [Fiala 2009]. Bývalý rektor Masarykovy univerzity a současný 

ministr školství Petr Fiala [2009] zdůrazňuje tři základní premisy, které je třeba při 

hovorech o současných problémech humanitních věd respektovat:  

1. Významně se mění v historickém kontextu funkce vědy a jejích disciplín, ale 

i role intelektuálů a vzdělanců a úloha univerzit. 

2. Problém humanitních věd nespočívá ve vědě samotné, ale je hodně závislý na 

struktuře společnosti a držení „pravdy“ a „moci“. 

3. Je to problém, jenž má obecný evropský rozměr, nikoliv jen nacionální, jakkoli 

jsou humanitní vědy více než jiné disciplíny zvláštním způsobem právě 

s národním kontextem spojeny. 

V kapitole o krizi vysokého školství bylo několik stránek věnováno změně povaze 

školství. To se samozřejmě (a převážně) týká i humanitních oborů (viz bod 1.). Mění se 

chápání vědy jako poznání a vědění směrem ke vědě jako výzkumu, kdy se očekávají 

empirické a měřitelné výsledky. Kromě toho musely univerzity zvládnout apel 

společnosti vědění na zmasovění vzdělání a v důsledku toho musely zdůvodňovat své 

aktivity, obhajovat svoji existenci a často dokonce shánět finanční prostředky na vědu 
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a mnohdy i výuku. Avšak tomuto vývoji se humanitní vědy ne vždy dokázaly 

přizpůsobit a reinterpretovat se potřebným způsobem [Fiala 2009].    

 Jednou z možných reakcí humanitních věd na tyto negativní trendy je přenášení 

postupů z terciárního vzdělávání v technických oborech na humanitní obory. Takový 

postup je ale zcela zcestný, jelikož redukování humanitních věd na učení se 

dovednostem v určitém oboru bez akceptování širších souvislostí může dle české 

socioložky Jiřiny Šiklové [2008: 54, 55] vyústit až v obdobnou situaci, která je 

pozorovatelná např. v dnešním zdravotnictví. Tam se, zjednodušeně řečeno, studenti 

bakalářského programu učí, jak a kdy podat pacientovi nějaký lék, aniž by věděli, proč 

zrovna tento lék, s čím se tento lék může kombinovat atd. Produkuje-li se kvantita, 

snižuje se kvalita, konstatuje v této souvislosti Šiklová.     

 Dalším negativním důsledkem výše uvedených trendů je otázka 

vysokoškolských pedagogů. Jednak je zde v důsledku velkého počtu studentů 

humanitních oborů vidět z historického hlediska poměrně nový fenomén – vzrůstající 

počet studentů na jednoho pedagoga, resp. na jednoho univerzitního profesora (více viz 

kapitola 2.3) [Fiala, 2009]. Kromě toho se zde otevírá otázka kritérií publikační činnosti 

jako klíčového předpokladu pro postavení univerzitního profesora. Šiklová [2008: 53-

57] se v této souvislosti zamýšlí, jestli místo důležitosti publikování v recenzovaném 

časopise (který takřka nikdo nečte, z důvodu bodů pro svoji habilitaci) není pro 

hodnocení vysokoškolského pedagoga významnější fakt, kolik vede diplomových prací 

či kolik studentů z jeho semináře se účastní vědeckých konferencí. S problematikou 

publikování vědeckých prací souvisí i jiný fakt – vysokoškolští akademici 

z humanitních oborů často publikují až ve vyšším věku. Humanitní obory totiž musí 

syntetizovat i poznatky z jiných a výsledné závěry mohou obsahovat morální soudy. 

Humanitní obory se tak musí snažit o implementaci hodnot, a pokud tak nedělají, 

zbavují se svého vlivu na společnost. Současně se bude ještě více tříštit podle různých 

specializací a v konečném důsledku se budou ztrácet témata integrující společnost, 

o kterých se může diskutovat na intergenerační i intragenerační úrovni.   

 Jiný pohled na krizi společenských věd přinesli američtí filosofové John Tooby 

a Leda Cosmides [viz 1992: 19-38], kteří vidí základní problém v nedostatečné 

soudržnosti sociálních věd. Zatímco mnohá odvětví přírodních věd se u nás úspěšně 

rozvíjejí díky relativně málo přerušenému vývoji, humanitní vědy a společenské vědy 

v mnohém dosud zaostávají. Přírodní vědy jako astronomie, chemie, fyzika nebo 

geologie se vyvinuly v logické soudržnosti a rozkvět těchto disciplín měl za následek 
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mimo jiné individuální pokrok v každé oblasti. Společenské vědy se do značné míry 

izolovaly od tohoto procesu vědecké integrace, přičemž odpojení od zbytku vědy 

zanechalo díru v látce organizovaného poznání světa. Toto odpojení se událo v důsledku 

přijetí tzv. „Standardního modelu sociálních věd“ (SSSM)
12

. Jedním z hlavních 

důsledků přijetí SSSM bylo rozdělení práce mezi společenské vědy - každá oblast 

dostala konkrétní poslání a tím bylo zabráněno dosažení velkého pokroku v důsledku 

hromadění partikularistických znalostí
13

. Jedním z největších dalekosáhlých důsledků 

SSSM je intelektuální rozvod od přírodních věd. V konečném důsledku se humanitní 

a přírodní vědci postarali o znovuvzkříšení archaických dualismů jako 

fyzické/psychické, hmota/duch, příroda/lidstvo místo integrovaného vědeckého 

monismu. 

 Problém humanitních věd tak spočívá především v malé soudržnosti, vnitřní 

nejistotě, nedostatku sebevědomí, nedostatečných kapacitách a v neúplné a ztížené 

adaptaci těchto oborů na nové podmínky a funkce ve společnosti [Fiala, 2009]. Na 

předchozích řádcích byla naznačena specifičnost humanitních oborů, přesto 

v české společnosti stále převládá názor, že vychováváme příliš mnoho nepraktických 

a nezaměstnatelných absolventů v humanitních vědách, zatímco máme velký nedostatek 

techniků. Matematika je považována za jakousi „všenápravu“, která donutí znuděnou 

mládež k analytickému myšlení a studenti vystudovaní v technických oborech jsou 

často považováni za „užitečnější“ či „chytřejší“
14

. Jistě, filosofové nový lék nebo 

bezpečnější způsob cestování nevytvoří, nicméně stavět dichotomizaci vzdělání na 

„prospěšné přírodní vědy“ a „zbytečné humanitní vědy“ je škodlivé [Rychlík, 2012]. 

A jak ukáže následující kapitola, ani otřepaná a často zmiňovaná přímočará korelace 

mezi druhem vzdělání (ve smyslu technika vs. humanita) a zaměstnatelností absolventů 

tak úplně neplatí. 

   

                                                 
12 Tento model je dle autorů zastaralý a mělo by být od něj upuštěno. Autoři chtějí tento model nahradit 

jiným rámcem, který nazývají „Integrovaným kauzálním modelem“ (ICM). Z pohledu ICM je kultura 

výrobek vyvinutý z psychologických mechanismů, který se nachází u jedinců žijících ve skupinách 

[Cosmides; Tooby 1992: 19-38]. 
13

 Nejvíce byla formována dělbou práce antropologie, která se stala držitelem klíčového pojmu 

důvodového paradigmatu, „pojmu kultury“. Odvolávání se na kulturu se stalo univerzálním lepidlem a 

vysvětlující proměnnou, která držela sociální vědy společně. Pokus SSSM popisovat abstraktní sociální 

procesy bez ovlivnění psychologické architektury podle autorů nutně selže, protože struktura psychických 

mechanismů je neoddělitelně spjata s tím, jak tyto sociální mechanismy fungují [Cosmides; Tooby 1992: 

19-38]. 
14

 Již před sto padesáti lety psal německý fyzik Heinrich Helmholtz, že „v každém oboru je jen tolik vědy, 

kolik je v ní matematiky“ [Sokol 2010]. Jak je vidět, pohled společnosti se od té doby příliš nezměnil. 
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3.3 Humanitní obory a trh práce  

Odborné analýzy totiž ukazují, že trh práce nemá o absolventy přírodních věd větší 

zájem než o vystudované lidi z humanitních oborů, přičemž problematičtější je spíše 

uplatnění studentů soukromých vysokých škol. Na základě dat ze Střediska vzdělávací 

politiky je patrné, že trh práce jeví nezájem i o některé technické obory a nelze 

jednoznačně tvrdit, že by absolventi humanitním oborů vykazovali vyšší 

nezaměstnanost. Nové masy studentů, které projdou humanitním vzdělávacím 

systémem tak možná paradoxně nemají velký problém sehnat práci a najít své uplatnění 

na trhu práce. Problém je jinde. Jednak řada absolventů pracuje mimo absolvovaný 

obor
15

 a jednak je jejich průměrný příjem po nástupu nižší, než např. v technických 

oborech. Ve srovnání s absolventy technických či přírodních věd však mají humanitní 

studenti jednu výhodu - ačkoliv sice mají v průměru nižší platy, v menším měřítku jim 

hrozí nezaměstnanost, protože dokáží flexibilněji reagovat na nestálé potřeby 

pracovního trhu [Fiala 2009].        

 Při pohledu na data z výzkumu Střediska vzdělávací politiky (viz Graf 3.1) je 

patrné, že absolventi humanitních oborů skutečně mají o něco nižší nástupní platy, než 

v některých technických oborech. Nedá se ale rozhodně tvrdit, že by humanitní obory 

v tomto ohledu výrazně zaostávaly – např. v ukazateli hrubého měsíčního příjmu 

v první práci jsou na tom ještě hůře studenti zdravotnických nebo zemědělských, 

lesnických a veterinárních oborů.   

 

                                                 
15 S prací mimo obor se podle studie Univerzity Karlovy musí potýkat každý pátý absolvent. Přesto na 

tom ve srovnání s jinými zeměmi EU není Česká republika tak špatně. Například ve Velké Británii 

pracuje mimo vystudovaný obor třetina absolventů a Česká republika si nevede špatně i ukazateli 

nezaměstnanosti vysokoškoláků, která patří se svými necelými pěti procenty mezi nejnižší v Evropě (lépe 

je na tom jenom Německo, Nizozemsko a Švýcarsko) [Novák, 2012]. 
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Graf 3.1 Hrubý měsíční příjem v první práci v Kč 

 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2010 

 

Schopnost akceptovat nižší nástupní plat je kromě již zmíněné flexibility
16

 další 

uváděnou výhodou v souvislosti s absolventy humanitních oborů. Kromě toho jsou tito 

absolventi ochotni pracovat mimo svůj obor a z toho důvodu je zaměstnanost 

absolventů mnohdy lepší než u řady technických oborů, kde je na obtíž přílišná 

specializace. Lidé s humanitním vzděláním ale často pracují na pozicích, které ještě 

před pár lety zvládali lidé se středoškolským vzděláním. Nabízí se tedy otázka, o jak 

velkou „výhodu“ se jedná. Jak ukazuje Graf 3.2, absolventi humanitních věd pracují ve 

svém oboru nejméně často ve srovnání s ostatními obory. Lépe jsou na tom dokonce 

i studenti zemědělských studií a ve srovnání např. s absolventy práva nebo 

stavebnických a fakult je situace na poli využití svého vzdělání v oboru celkem tristní.  

 

                                                 
16

 Jak ukazuje Graf 3.1, absolventi humanitních věd pracují ve svém oboru v nejmenší míře ze všech 

zkoumaných oblastí. Často proklamovaná flexibilita ale může být spíše než kladnou stránkou pouze 

jakousi z nouze ctností, kdy studentům humanitních oborů v podstatě nezbývá nic jiného, než pracovat 

mimo obor. Kdyby měli např. zdravotníci problém uplatnit se ve svém oboru a museli by pracovat i 

v jiném sektoru, třeba by se pak hovořili o jejich pověstné „flexibilitě“. 
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Graf 3.2 Práce v oboru podle typu a oboru vzdělání, ČR 2010 

 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2010 

 

Jak naznačila data získaná z výzkumu Střediska vzdělávací politiky, tak rozhodně 

neplatí dlouho omílaný mýtus, že humanitní obory jsou líhní nezaměstnaných. Naopak, 

u mnoha humanitních oborů je menší nezaměstnanost, než u některých technických. 

Hlavní problém humanitních oborů ve vztahu k trhu práce tak spočívá spíše v tom, že 

pro absolventy společenských věd není dostatečné a adekvátní uplatnění v oboru. Na 

situaci ohledně pozice absolventů humanitních oborů na trhu práce lze pohlížet dvojím 

způsobem – někteří odborníci (především z řad personalistů či odborníků ze soukromé 

sféry) akceptaci těchto absolventů pracovat za nižší plat a mimo svůj vystudovaný obor 

považují za výhodu a jako znak flexibility, někdo jiný může tyto tendence a faktory 

považovat za jeden z indikátorů přicházející (nebo již bující?) krize humanitních věd.  

 

3.4 Možná východiska 

Krize humanitních věd se tak projevuje jak na úrovni studentské (nedostatečné 

uplatnění v oboru pro absolventy), tak na straně univerzitní, kdy jsou humanitní fakulty 

odkázány na prostředky získané od státu za studenty nebo na menší či větší granty. To 

vše se odehrává v atmosféře, kdy je na humanitní obory pohlíženo jako na 

neperspektivní, nekvalitní, izolované, nekonkurenceschopné a produkující velké 
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množství nepotřebných studentů. Reakce humanitních vědců na tuto situaci byla dvojí –

jedni se rozhodli své obory přizpůsobit požadavkům a připodobnit je přírodním vědám
17

 

a druzí změnu společenských struktur univerzitního vzdělání spíše ignorovali [Fiala 

2009]. Pokud však chce české vysoké školství reagovat na výzvy přítomnosti 

a budoucnosti, je třeba aktivně a velkoryse podporovat rozvoj humanitních oborů 

a odrazit krátkozraké pokusy o jejich marginalizaci a zanedbávání [Halík 2008: 13]. 

Vysokoškolští humanitní vědci by pak měli být motivováni a povzbuzováni k většímu 

postavení a působení ve společnosti, jelikož prostřednictvím šíření hodnot přispívají 

k její integraci [Šiklová 2008: 59]. Bývalý rektor brněnské univerzity Petr Fiala [2009] 

pak vidí cestu ke zlepšení a budoucnost humanitních oborů následovně:  

1. Humanitní vědy musejí sebevědomě ve veřejné debatě ukázat, vysvětlit a obhájit 

svoji funkci. Musí to dělat jazykem, kterému kolegové z jiných disciplín, 

politici, novináři a další lidé rozumí; humanitní vědci musejí opustit představu, 

že je to pod jejich úroveň, že lze pěstovat svoji vědu a nenabídnout tento klíč 

k porozumění – brzy by se mohlo stát, že nebude již co pěstovat. 

2. Humanitní vědci musejí obhajovat specifika svých disciplín, 

multiparadigmatičnost, individualitu, jazykovou různost, ustálená publikační 

pravidla, význam knih, esejistiky, kulturní dimenzi apod., prostě parametry, 

které jsou nezbytné pro hodnotné výsledky humanitních věd. 

3. Současně je ale potřeba o to více kriticky dbát na kvalitu jednotlivých oborů, mít 

jasná a komukoliv vysvětlitelná a mezinárodně platná kritéria a také je důsledně 

uplatňovat. Bez požadavku na mezinárodní rozměr výzkumu, na externí 

posuzování a neustálou kritickou reflexi uvnitř komunity a na důsledné 

rozlišování mezi kvalitou a nekvalitou, bude jakýkoliv pokus o vysvětlení 

a obhajobu humanitních disciplín marný. 

S tímto pojetím do jisté míry souhlasí i Jan Chromý [2010]. Podle něj představují 

humanitní obory pro nehumanitně orientovanou veřejnost oblast, kde se člověku platí za 

„bezobsažné“ řečnění. Z tohoto důvodu musí humanitní vědy společnost přesvědčit, že 

jsou důležité a že je zapotřebí je podporovat. Společenskovědní obory musí smysluplně 

                                                 
17

 Přejímáním vědeckých metod přírodních věd humanitními obory se zabýval Fridrich von Hayek ve 

svém slavném díle Kontrarevoluce vědy. V důsledku těchto trendů došlo dle Hayeka k úpadku rozumu ve 

společenských vědách. Hayek v tomto díle mluví o „scientismu“ (což je jakési otrocké napodobování 

jazyka a metod vědy), který je pravým opakem nezaujatého vědeckého zkoumání [Hayek 1995]. 
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vysvětlit, k čemu jsou, přičemž vysvětlení typu „poskytují poznání naší kultury“ nebo 

„vnášejí hodnoty do naší společnosti“ nejenže u nehumanitně zaměřené veřejnosti 

pravděpodobně neuspějí, ale zároveň utvrdí v pohledu na humanitní vědy jakožto na 

„blábolení“. Je důležité, že humanitní vědy nesmí u takovýchto bezobsažných vyjádření 

a zdůvodňování setrvávat, jinak nebudou v přemýšlení různých nehumanitních 

reformátorů vůbec zohledňovány. Proto musí svůj smysl vysvětlit smysluplně, aby to 

pochopil i člověk, který se ve společenskovědních kruzích nepohybuje. 

 Domnívám se, že krize humanitních oborů vyvěrá z krize společnosti, která je 

charakterizována ztrátou hodnot a celospolečenskou sekularizací. Společnost se již 

neptá po smyslu, ale po pragmatickém cíli. S tím souhlasí i Václav Bělohradský, podle 

kterého současná civilizace ekonomického růstu redukuje každý smysl na pouhý cíl, 

přičemž smysl dnes beznadějně splývá s velkými cíli euroamerické technické civilizace. 

Humanitní vědy (i ve své ochočené sponzorované podobě) se zabývají díly, kde je 

viditelný rozdíl mezi smyslem a cílem, přičemž tato díla jsou tu stále s námi 

[Bělohradský 2009: 41]. Humanitní vědy se tak v důsledku fenoménů popsaných 

v kapitole o krizi vysokého školství (zmasovění vysokého školství, změna povahy 

vysokého školství) dostaly do krizové fáze, která se projevuje na straně studentů 

nedostatečným uplatněním v oboru a na straně univerzit nedostatečným pochopením 

významu humanitních oborů ze strany nehumanitně orientované veřejnosti. Místo toho, 

aby se humanitní vědy zabývaly svým rozvojem, musí často (neplatí to však ale pro 

všechny humanitní obory) hájit svůj smysl a fundamentální právo na existenci. 

Společenskovědní obory jsou ve složitém postavení, možnosti ke zlepšení současné 

situace ale určitě jsou. Základním cílem současných humanitních oborů by mělo být 

více otevřít svoje zkoumání laické veřejnosti, přičemž zde se otevírá velké pole 

působnosti právě sociologii – vědě o společnosti a (dle mého názoru) vědě pro 

společnost. 
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4 KRIZE SOCIOLOGIE 

„Sociologie je vědou, která by chtěla byt vědou, ale její první řádek ještě nebyl ani 

napsán a její vědecká bilance je nulová – neodhalila nic, co by se již nevědělo, žádnou 

anatomii společnosti, žádný kauzální vztah, který by zdravý rozum dávno neznal.“ 

(Veyne 1998: 181) 

 

Trendy a fenomény popsané v předchozí části mají dezintegrující účinky na všechny 

humanitní obory, sociologii nevyjímaje. Sociologie však kromě již popsaných jevů trpí 

svými specifickými problémy. O krizi se přitom mluví prakticky od počátku, přičemž 

o jejím špatném postavení dnes pochybuje málokdo. Z hlediska přírodních vědců nikdy 

nebyla dost „vědecká“, zatímco pohledem nesociologů se mohla zdáti „příliš učená“. 

Pro přírodní vědy se sociologické poznání může jevit jako málo exaktní, zatímco 

„žurnalistickým“ pohledem se může zdát jako nudné a nezajímavé. Sociologie tak vždy 

měla problémy se svou prezentací – laici jí většinou nerozumějí a vědci s ní často 

polemizují [Keller 1995: 7].        

 Sociologie vznikla jako důsledek krize společnosti a takřka během celých svých 

dějin se mluví o její krizi, ať už ve smyslu teoretickém, výzkumném nebo 

akademickém. Jednou z hlavních a základních příčin jejího nejistého postavení je její 

pozitivistický charakter, který ji do vínku vložil její zakladatel Auguste Comte. 

Následující část bude pojednávat o negativních důsledcích comtovského pozitivismu na 

sociologii, následně bude popsána krize sociologie v zahraničí a nakonec bude 

nastíněna nejnovější koncepce pohledu na krizi sociologie a východisko z tohoto stavu 

– veřejná sociologie. 

  

4.1 Návrat ke kořenům – ambivalentní odkaz comtovského 

pozitivismu 

Snad žádná jiná věda nebyla v průběhu své existence tolik kritizována (a to jak ze strany 

laické veřejnosti, tak v akademických kruzích) jako sociologie. Sociologie od svého 

počátku snila, že bude schopna dávat společnosti cenné rady k tomu, jak předcházet 

a případně řešit problémy společnosti. Sociologie doufala, že bude pomáhat 

zodpovědným politikům a běžným lidem dávat užitečný návod, jak se chovat k druhým 

lidem. To se však nestalo a dnešní povědomí o krizi sociologie pramení ani ne tak 

z nedosažení tohoto stavu, ale spíše z toho, že se ke svému cíli ani nepřibližuje [Keller 
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1995: 7, 8]. Sociologie u Comta chtěla být užitečnou vševědou o společnosti. To se jí 

však ne vždy stoprocentně podařilo a svou nedlouhou historii pak zažívá jako trauma, 

že ji nikdo nebere vážně ani v teorii, ani v praxi [Kabele 1995: 263]. 

Auguste Comte se snažil založit sociologii jako objektivní vědu o společnosti, 

která by nebyla ovlivněná preferencemi a předsudky vědců. Comte byl přesvědčen, že 

ve společnosti existuje přirozený řád, který je založený na objektivních zákonech. Na 

základě těchto zákonů je možné odhalit teorii společnosti tím, že se při zkoumání 

společnosti používá metod přírodních věd. Comte se snažil formulovat principy 

pozitivní
18

 (vědecké) sociologie jako ostré vymezení proti vágní a zmatené iracionalitě 

sociálních studií. Pozitivní sociologie ve smyslu poznání sociálních fenoménů 

vědeckým způsobem nebylo dle Comta možné dříve, neboť podmínky vzniku takové 

vědy nebyly dříve naplněny. Dřívějšímu vzniku sociologie dle Comta bránilo kromě 

nepřipravenosti sociálně naladěného vědce také nedozrálost předmětu jejího zkoumání 

[Maršálek 2011: 8, 18]. Sociologie mohla vzniknout teprve v momentě, kdy i ostatní 

vědy dosáhly pozitivního stadia. Protože tato podmínka nebyla dříve splněna, setkávaly 

se všechny pokusy pojednávat o společenských otázkách pozitivistickým způsobem 

nezdarem [Comte 1927: 135].        

                                                 
18

 Jak se ale lidské vědění stane pozitivistické? To se snažil Comte ukázat na principu zákona tří stadií. 

Comte tvrdí, že každé odvětví našeho vědění prochází postupně třemi odlišnými teoretickými stadii: 

teologickým, metafyzickým a nakonec pozitivním. V teologickém stadiu usiluje lidská mysl o absolutní 

vědění a odhalení neměnné povahy bytí, přičemž z důvodu nedostatku empirického poznání věří, že jsou 

všechny jevy produkovány v důsledku jednání nadpřirozených bytostí. V následném metafyzickém stadiu 

na místo boha nastupuje pojem přírody, přičemž v obou prvních fázích vývoje lidského poznání je 

základem volná imaginace, nikoliv přísný rozum
 
[Keller 2007: 62]. Poslední stadium (pozitivní) je 

založeno na předpokladu, že člověk se místo tendence hledání příčin jevů snaží hledat zákony jevů. 

Oproti předchozím dvěma stadiím již rozum nehledá původ a účel vesmíru, nýbrž se snaží objevovat 

zákony, pomocí kterých vysvětluje fakta. Tato změna je pak důležitá z toho důvodu, že pouze odhalení 

zákona jevů umožňuje jevy předvídat a obměňovat je. Tato moc predikce a změny běhu událostí je 

hlavním posláním pozitivní filosofie, přičemž právě díky této vlastnosti nabyla pozitivní filosofie převahy 

nad teologickou filosofií
 
[Maršálek 2011: 12-13].  

Hlavní myšlenka comtovského pozitivismu tak spočívá v přístupu, aby dosaženého poznání bylo 

využito k jednání vedoucímu ku prospěchu lidstva. V opačném případě by poznání nemělo smysl a bylo 

by jen zahálkou a ztrátou času. Vědět, aby bylo možno předvídat a předvídat, aby bylo možno řídit – to 

jest heslo klasické comtovské pozitivistické tradice
 
[Keller 2007: 64-65]. Comte zdůrazňuje účelnost 

například zde: „Nová filosofie nejenom nezavrhuje učenost, ale opatřuje jí též nové předměty, netušené 

výhledy, vznešenější povolání a tedy vyšší důstojnost vědeckou. Zavrhuje pouze práce bezúčelné, bez 

principu a bez charakteru, které jen zaplavují vědu dětinskými dissertacemi neb nesouvislými nápady – 

tak jako fysika dnes zavrhuje kompilátory empirických pozorování. Arci zde více než jinde je třeba dbát, 

aby teoretické předsudky nevadily reelnímu pozorování. Ale tato vada se odstraní řádným pěstováním 

vědy, kontrolou výsledků jejich a positivním podřizováním fantasie pod pozorování“ (Comte 1927: 125). 
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Sociologie se v Comtově pojetí v požadavcích na exaktnost a v metodologii 

(pozorování, experiment, komparace) od ostatních věd příliš neliší, přesto je mezi nimi 

jeden zásadní rozdíl. Sociologie je závislá na vývoji jiných věd, zkoumá specifickou 

oblast reality a nelze ji tudíž redukovat na přírodní vědy. I přes tuto rozdílnost věd se 

Comte domníval, že se sociologie může koncipovat podle vzoru přírodních věd
19

, že lze 

dospět k formulování obecných sociologických zákonů a že znalostí těchto zákonů 

může být využito k zásahům do společnosti.  To by bylo možné právě díky využití 

pozitivismu, který systematicky pozoruje jevy a odkrývá pravidelnosti a zákony, jimiž 

se řídí jejich vzájemné vztahy. Pozitivní metoda je dle Comta přechodem od 

absolutního k relativnímu, je schopna racionálního předvídání a upřednostňuje 

pozorování před imaginací [Keller 2007: 64]. Sociologie tak musela být dle Comta 

promyšlena jako pozitivní disciplína, neboť pouze pozitivismus umožňuje poznat 

fungování společnosti, v důsledku čehož by toto pozitivní vědění mělo pomoci vyřešit 

krizi tehdejší společnosti [Keller 2007: 78].       

 Sociologie se tak dostala do problémů už od samotného počátku v důsledku 

dvou téměř nesplnitelných úkolů, které jí dal do vínku Auguste Comte. Tyto úkoly 

provázely sociologii téměř po celou její existenci jako červená nit – apel na to býti 

„exaktní vědou“ (byť se specifickou metodologií) a zároveň aby tato exaktní věda byla 

nástrojem proměny společnosti
20

 [Petrusek 2004]. Dnešní sociologie ale neumí dohlížet 

daleko do budoucnosti a dokáže předvídat jenom zárodky
21

 a dál nedohlédne. To by 

                                                 
19

 Jeden z prvních, kdo vzal požadavky comtovské sociologie vážně, byl Émile Durkheim. Durkheim 

přešel totiž od proklamací k činu: pokusil se pozitivistickou metodologií prozkoumat fenomény nadmíru 

vážné – sebevražednost, dělbu práce, „elementární formy náboženského života“ atd. Držel se přitom 

kategoricky nejen svého pojetí „sociálního faktu“ [Petrusek 2004]. Durkheim kromě toho na Comta často 

odkazuje - například při svých polemikách proti biologickému či psychologickému redukcionismu a 

stejně tak jako Comte i Durkheim hledá pozitivní zákony, které se příliš neliší od přírodních zákonů a 

které řídí chod společnosti. Durkheim se pokouší o hledání podobností mezi sociálními a přírodními 

vědami definováním „sociologického pravidla“. Toto pravidlo „neobsahuje žádného pojetí 

metafysického, žádné spekulace o podstatě bytostí. Žádá jen, aby sociolog se přenesl do toho duševního 

stavu, ve kterém se nalézají fysikové, chemikové, fysiologové, když se dávají do nějakého ještě 

neprobádaného oboru své vědecké oblasti“ (Durkheim 1926:19).  
20

 Tu ideu vtělil do generální teze, která měla být základní devizou sociologie na jejím počátku a poté na 

věčné časy: savoir pour prévoir pour pouvoir, tedy – poznávejme, abychom dokázali předvídat a na 

základě předpovědi uměli měnit, ovládat společnost (a přírodu) [Petrusek 2008a: 29]. V celé té 

comtovské pozitivní filozofii, jejíž součástí byla od 40. let 19. století sociologie, je nejproblematičtější 

právě ona teze vyžadující – sit venia verbo – prognostickou potenci, prediktivní mohutnost, schopnost 

vidět do budoucna a tu budoucnost vědomě konstruovat či rekonstruovat [Petrusek 2008a: 30]. 
21

 „Úkol sociologie by mělo být zdůvodňovat sociální vzpouru a navrhovat alternativu ke světu, v němž 

žijeme – takové ambice sociologie (až na výjimky) prostě nemá. Co však nemůže pominout je skutečnost, 

že ačkoliv euroatlantická civilizace žije v hmotném blahobytu, jaký nikdy v dějinách nepoznala (názor 

Ralfa Dahrendorfa), vytváří současně nové formy sociálního napětí, nové formy sociální diferenciace, 

v jejímž rámci se objevují noví bohatí (jejichž existence u některých vyvolává otázka, u jiných nechuť a u 

ještě jiných prostě závist, která může být aktivní motivací k činu), ale především noví chudí – imigranti, 
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však nemělo být nějakým zdrojem frustrace. Tento „nedostatek“ sociologii jakožto vědu 

nehandicapuje. Neboť jestliže jsou si ochotny připustit predikční omezení vědy daleko 

exaktnější, není důvod, proč by měla tyto predikce nabízet zrovna sociologie [Petrusek 

2008: 41-42]. S metaforickou nadsázkou pak Petrusek vidí význam a úlohu comtovské 

pozitivistické tradice následovně: „Comte se nás zeptal, zda chceme podstoupit řeholi 

„přísné vědy“ nebo se víceméně nezávazně bavit tím, co nás právě zajímá. Pohlédneme-

li retrospektivně na vývoj sociologie po Comtovi, nutno říci se vší odpovědností, že 

k rozvoji sociologie přispěli stejně tak její řeholníci, jako její cirkusáci a komedianti. 

Možná v tom, že se doposud ještě můžeme rozhodovat mezi puritánskou řeholí 

a hedonistickým žertéřstvím, je stále ještě nevinný půvab sociologie jako vědy“ 

(Petrusek 2008b: 25). 

4.2 Kritika a sebereflexe – americká radikální sociologie 

Mezi těmito dvěma pohledy se v podstatě odehrával celý vývoj sociologie po Comtovi. 

Sociologie (a především na úrovni teorie) byla (a je) fragmentarizovaná na vzájemně se 

vylučující přístupy. V sociologii se objevily koncepce striktně strukturalistické 

a antihumanistické, stejně tak jako antistrukturalistické a humanistické. Existuje forma 

sociologie (antipozitivistický naturalismus), která se vyhýbá osidlům struktur 

pozitivistické metodologie a zároveň je zde forma sociologie (antinaturalistická forma 

humanistické a interpretativní sociologie), která odmítá možnost jakékoliv vědy 

o lidském jednání. Vypadá to, že se sociologie nachází v zajetí nesmiřitelných 

a neřešitelných rozporů [Holmwood 1996: 17]. Sociologie se tak ambivalentního 

odkazu Comta nikdy úplně nezbavila. Pohlížet na sociologii jako na vědu 

humanistickou, nebo empirickou – to je jeden z hlavních rozporů sociologie a jedna 

z hlavních příčin její roztříštěnosti či krize. Jakým konkrétním způsobem se krize 

sociologie projevovala, to ukazovali např. američtí kritičtí sociologové v šedesátých 

letech minulého století v čele s Millsem a Gouldnerem. 

Mills kritizoval tehdejší způsob sociologického uvažování, přičemž sám navrhl 

alternativu k parsonovskému typu uvažování – tzv. sociologickou imaginaci
22

. Mills si 

byl vědom, že klíčovou otázkou sociologie je otázka veřejné relevance, tedy otázka, pro 

koho tu sociologie je a komu slouží. Dosažení vědecké nestrannosti, objektivity či 

                                                                                                                                               
bezdomovci, lidé s příjmy prokazatelně pod hranicí chudoby. Úkolem sociologie je tyto fenomény 

zkoumat, sociální nerovnosti popsat a pokud možno vysvětlit, nikoliv je popřít“ (Petrusek 200a: 34-35).  
22

 Sociologická imaginace je podle Millse duševní schopnost, která lidem pomáhá správně využít 

informace a rozvinout jejich rozum tak, aby získali jasný celkový obraz o tom, co se děje ve světě a 

k čemu může dojít v nich samých [Mills 2008: 129]. 
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profesionální kompetence v Millsových očích nemá být stěžejním zájmem sociologie, 

která by tu neměla být jenom sama pro sebe a pro lidi, kteří jsou na jejím svébytném 

a samostatném postavení závislí. Neujasněnost a nezřetelnost veřejné sociologie 

způsobila dle Millse znevážení pevné profesní identity sociologie (ve smyslu 

profesionální ortodoxie) a znejasnění veřejné role sociologie v konečném důsledku 

vyústilo až k rostoucímu pocitu, že sociologie selhala morálně i prakticky [Balon 2009: 

1062-1063]. 

Mills kritizoval tehdejší akademickou obec v USA, která se 

“zbyrokratizovala“
23

, morálně otevřela nové praxi a zapojila se do ní. Americký vědec 

se do takové nové praxe mohl zapojit bez pocitu politického provinění a bez 

ideologického předmětu a lidé ze středisek vzdělanosti (v rámci i mimo akademickou 

obec) se stali odborníky v akademické mašinérii [Mills 2008: 109-110]. Východiska 

z dané situace viděl Mills ve smyslu sociální vědy. Ideální sociolog (sociální vědec) by 

podle jeho pojetí měl být otevřen k více sociálním vědám, nejenom ke svému oboru. 

Takový vědec by si měl uvědomit, že dělá „sociální“ vědu, nikoliv pouze dílčí oblast 

společenského života. Mills v této souvislosti používá pojem „jednota sociálních věd“., 

čímž má na mysli to, že formulovat a vyřešit jakýkoliv problém dnešní společnosti 

vyžaduje materiál, metody a koncepce z více sociálněvědních disciplín. Specializací 

Mills [viz 2008: 154, 210] rozumí spíše než dodržování akademických hranic zaměření 

se na aktuální problémy. Právě v zaměření na aktuální a veřejné problémy
24

 společnosti 

či osobní obtíže lidí (za předpokladu, že tyto problémy nazveme jako „problémy 

sociální vědy“) vidí Mills řešení tehdejšího stavu. Tímto jediným způsobem se podle 

Millse dá uplatnit rozum jakožto základ našeho bádání v řešení záležitostí lidí, čímž se 

realizují klasické hodnoty.  

V kritice tehdejšího stavu sociologie po Millsovi pokračoval i Gouldner
25

. 

Trnem v oku mu mimo jiné byla koncepce tzv. „nehodnotící“ sociologie. Podle 

Gouldnera [viz 1962: 199-213] koncept nehodnotící sociologie zapříčiňoval udržení 

                                                 
23

„Dílčí výzkumy, obyčejně statistické povahy a určené pro administrativní účely, neovlivňují další 

propracování "pojmů"; to zase nemá přímou souvislost s výsledky dílčích výzkumů, ale spíše 

s legitimizací režimu a jeho měnícími se rysy. Pro byrokrata je svět světem faktů, s nimiž nutno zacházet 

podle pevných pravidel. Pro teoretika je svět světem pojmů, s nimiž lze manipulovat, mnohdy bez 

jakýchkoli jasných pravidel“ (Mills 2008: 129). 
24

 Na což navazuje Burawoy svojí Public sociology, viz kapitola 4.3. 
25

 Snad nejvíce známou a nejvíce citovanou Gouldnerovou knihou je The Coming Crisis of Western 

Sociology, ve které Gouldner kritizuje preferování objektivní pravdy v sociologii. Gouldner se domníval, 

že sociologie musí pochopit subjektivní povahu sociologie (a poznání obecně, a to v kontextu doby), a že 

se musí odvrátit od výroby a prezentování objektivní pravdy [Gouldner 1970]. Tato kniha byla 

charakteristická radikální naladěností a výraznou kritikou stávajících poměrů v sociologii. 
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soudržnosti i autonomii novějším sociálním vědám a moderní univerzity obecně. 

Koncept nehodnotící sociologie nebyl z principu nutně špatný, takové pojetí 

sociologické disciplíny umožnilo více svobody pro zkoumání otázek, o něž se 

nezajímali ani rebelové, ani oficiální veřejnost. Díky tomu se stala sociologie 

svobodnější (přesně tak, jak si přál Auguste Comte) a v konečném důsledku se podle 

Gouldnera princip nehodnocení postaral o intelektuální rozvoj a emancipaci 

sociologické disciplíny. Doktrína o nehodnocení však přesto své možnosti nenaplnila, 

protože její nejhlubší podněty byly dualistického
26

 charakteru. Ne všechny důsledky, 

které z koncepce nehodnotící sociologie vyplývaly, totiž byly pro sociální vědy 

lichotivé nebo užitečné. Jako příklad uvádí Gouldner sociologické zkoumání trhu, kdy 

někteří sociologové dělají výzkumy, aby se mohlo prodat více cigaret, přestože znají 

nedobré důsledky kouření. Doktrína nehodnotící sociologie tak byla někdy využívána 

k tomu, aby byl ospravedlněn prodej vlastního talentu těm, kteří nabídnou nejvíce 

peněz.          

 Gouldner [1962: 199-213] se domníval, že tehdejší americká sociologická 

společnost spěla k větší profesionalizaci a k nárůstu počtu technických specialistů, 

čemuž se americká sociologie přizpůsobovala. V důsledku těchto trendů se pak 

myšlenka nehodnotící sociologie proměnila z „intelektuální“ doktríny spíše v jakousi 

„všeobecnou náladu“. Avšak největší problém teze o nehodnotící sociologii byl podle 

Gouldnera ve vztahu sociálního vědce a jeho role vychovatele. Doktrína sociologie bez 

hodnocení totiž vyžaduje to, aby sociologové v akademickém prostředí nevyjadřovali 

svá osobní hodnocení. Studenti však nemůžou být chráněni před neuvědomovaným 

vlivem ostatních hodnot, které utvářejí výběr výzkumných problémů v sociologii. 

Nehodnotící studenti sociologie budou v takovém pojetí užiteční jen proto, že mohou 

být využiti. Upřednostňování doktríny nehodnotící sociologie znamená dle Goudnera 

zahájit éru bezduchých specialistů, kterým se nebude dostávat ani porozumění ani vášně 

K tomu Gouldner s jistou dávkou pesimismu dodává, že pokud se sociologové budou 

zabývat výlučně odbornou dokonalostí svých studentů bez přijmutí odpovědnosti za 

jejich morální cítění, můžou být jednou zodpovědní za vyškolení generace ochotné 

sloužit v budoucí Osvětimi. 
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 Slavná Gouldnerova esej se jmenuje Anti-minotaurus, tedy napůl člověk, napůl býk. Proto ten 

dualistický charakter.  
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4.3 Pohled do současnosti – koncept a příslib veřejné 

sociologie  

Jistým oprášením tezí amerických kritických sociologů byla koncepce veřejné 

sociologie Michaela Burawoye
27

. Burawoy [2010: 60] se snažil odpovědět na otázku, 

jak a pro koho se má sociologie dělat a navazoval tak na millsovsko-gouldnerovský 

odkaz. V roce 2004 pronesl slavný projev o veřejné sociologii, což byl koncept, který 

podle něj vyžadoval zapojení sociologie do dialogu s různými veřejnostmi na lokální, 

národní, regionální a globální rovině.  

Sociologie v USA je dle Burawoye [2010: 59-60] hyperprofesionalizovaná, což 

má za následek přílišné zaměření výzkumů buďto na příliš triviální, nebo irelevantní 

problémy. Sociologie by však podle něj měla být jiného charakteru – sociologie by měla 

být zapojena do dialogu s veřejností, ne jenom pouze do akademického dialogu, 

přičemž veřejnou sociologií Burawoy nemyslí pouhé zpřístupnění výzkumu širší 

veřejnosti. Praktikovat veřejnou sociologii dle něj znamená učinit sociologii 

odpovědnou vůči veřejnosti. Burawoy pak v této souvislosti rozlišuje dva druhy dialogu 

– tradiční veřejnou sociologii a organickou veřejnou sociologii. Zatímco tradiční 

sociolog je v interakci s veřejností pomocí publikování knih a článku do časopisů 

a novin, organický sociolog má přímý a nezprostředkovaný vztah s veřejností. Burawoy 

rozlišuje čtyři druhy sociologie: profesní, sociologie veřejné politiky, veřejná a kritická 

sociologie, jak je vidět v následující tabulce.  

  

Tabulka 4.1 Dělení profesní sociologie 

Profesní Veřejně-politická 

Výzkum prováděný v rámci výzkumných programů, 
které vymezují předpoklady, teorie, koncepty, otázky  

Obrana sociologického výzkumu, lidských subjektů a 
kongresových briefingů 

Kritická Veřejná 

Kritická debata mezi obory a výzkumnými programy 
Zájem o veřejný obraz sociologie, prezentující výsledky 
v dostupné formě, didaktické základy sociologie a psaní 
textů a knih 

Zdroj: For public sociology [Burawoy 2005: 12], vlastní překlad 

                                                 
27

 „Michael Burawoy je v dnešní sociologické obci identifikován nejčastěji jako angažovaný sociolog a 

zastánce tzv. sociologie veřejnosti, kdy ve svých pracích problematizuje zejména samotný vztah 

sociologie a občanské společnosti, stejně jako vliv trhu na ni. S touto agendou se Burawoy, označovaný 

často za ,,postmarxistu”, v roce 2004 ujal funkce prezidenta Americké sociologické asociace (ASA), v 

roce 2010 pak funkce prezidenta Mezinárodní sociologické asociace (ISA), kdy jeho funkční období ve 

druhé jmenované organizaci trvá až do roku 2014“ [Lachmann 2013]. 
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Zásadními dvěma otázkami pro sociology Burawoye je to, pro koho a pro co to vědění 

děláme. Na otázku vědění pro koho Burawoy odpovídá tak, že je zcela jednoznačné, že 

buď mluvíme k sobě, nebo k druhým lidem. V odpovědi na otázku pro co se odvolává 

na Webera, který rozlišoval vědění o prostředcích k dosažení daného cíle a vědění 

vedené samotnými cíli. S využitím této Weberovy konceptualizace Burawoy rozlišuje 

reflexivní a instrumentální vědění [Burawoy 2010: 60]. Vztah instrumentálního a 

reflexivního vědění popisuje Tabulka 4.2. 

 
Tabulka 4.2 Rozpracování typů sociologického poznání. 

 AKADEMICKÉ NAD AKADEMICKÉ 

Instrumentální Profesní sociologie Veřejně-politická scg. 

Vědění Teoretická/empirická Konkrétnost 

Pravda Shoda Účelnost 

Zákonnost Vědecké normy Efektivita 

Odpovědnost „Vrstevníci“ Klienti 

Politika Profesionální zájem Politický zásah 

Patologie Sebestřednost Otroctví 

Reflexivní Kritická sociologie Veřejná sociologie 

Vědění Základová Sdílnost 

Pravda Normativní Souhlasnost 

Zákonnost Morální vidění Relevance 

Odpovědnost Kritičtí intelektuálové Určené veřejnosti 

Politika Interní diskuze Veřejný dialog 

Patologie Dogmatismus Náladovost 

Zdroj: For Public sociology [Burawoy 2005: 16], překlad autora 

—— 

Burawoy sice preferuje „veřejnou“ sociologii před sociologii „profesní“, přesto mezi 

oběma pojetími vidí vzájemný vztah antagonistické závislosti. Profesní sociologie je 

totiž dle něj bez veřejné sociologie sterilní a využívá ji jako neustálý zdroj energií 

a idejí. Na druhou stranu veřejná sociologie pracuje s koncepty rozvinutými 

v akademickém prostředí. Obě pojetí disciplíny jsou tak v antagonistickém vztahu. 

Burawoy jakožto obhájce veřejné sociologie vidí přímý kladný důsledek tohoto pojetí 

v USA, kde se sociologové stali angažovanější v kritice zahraniční politiky. Angažování 

sociologů na veřejnosti by mělo být hlavním zájmem veřejné sociologie, přičemž 

„obhajoba sociologie se stala obhajobou společnosti. A konkrétně žádné jiné než 

veřejné sociologie“ [Burawoy 2010: 60-61]. 

Pokud se tedy podíváme na (nedlouhý) vývoj sociologické disciplíny, tak je 

patrné, že prakticky od jejího založení se potýká s problémy, které vyplývají z jejího 

predikčního charakteru, jak to plánoval její zakladatel Auguste Comte. Tato myšlenka 

se ale ukázala být jako nerealizovatelná a nenaplnitelná, jak ukázaly následující roky 

vývoje sociologie. Při pohledu na reflexi sociologického oboru významnými sociology 
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je patrné, že jedním z východisek různých období krize může být veřejná (Burawoy), 

hodnotově založená (Gouldner) a imaginační (Mills) sociologie. Jestli taková kritéria 

splňuje i česká sociologie (a jestli se potýká se stejnými problémy jako sociologie 

západní), to ukáží následující kapitoly pojednávající o současném stavu české 

sociologie. 
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5 KRIZE ČESKÉ SOCIOLOGIE – REFLEXE 

VÝZNAMNÝCH SOCIOLOGŮ 

V předchozí kapitole bylo naznačeno, že se vývoj sociologie pohybuje v jakýchsi 

fázích, kdy se jednou hovoří o prosperitě disciplíny a jindy zase o krizi. Také česká 

sociologie si prošla několika krizovými obdobími. Česká sociologie zažila své již třetí 

zmrtvýchvstání po roce 1989 (první po roce 1945, druhé v šedesátých letech a třetí po 

roce 1989) [Machonin 2002: 49] a jakým způsobem se s poslední krizovou fází 

vyrovnala (či nevyrovnala), o tom pojednává tato část diplomové práce. 

 

5.1 Posttotalitní trauma české sociologie? 

V roce 1990
28

 se česká sociologie vracela do stavu z konce 60. let, tedy k jakémusi 

normálu. Vzhledem k tomu, že nebylo příliš na co navázat, období revitalizace české 

sociologie mělo spíše podobu resuscitace. Bylo nutné obnovit akademické struktury, 

vypracovat nové učební plány a změnit vydavatelské koncepce, neboť v důsledku 

privatizace (jakožto součástí socioekonomické transformace) došlo k radikálnímu 

zmenšení potenciálního trhu pro literaturu z humanitních oblastí. Regály českých 

knihkupectví tak byly (jako povinná daň neokapitalismu v české verzi) zaplněny 

druhořadými knihami v naprosté většině západního původu [Petrusek 2009]. Tato 

„resuscitace“ však neprobíhala úplně hladce, jak se domnívali někteří čeští významní 

sociologové. 

 

5.1.1 Role české sociologie ve vysvětlování transformačních procesů 

V roce 1995 přišel český sociolog Pavel Matějů [viz 1995: 255-256] s textem, který 

přednesl na zasedání hlavního výboru Mezinárodní sociologické asociace a rozdmýchal 

tím diskuzi mezi významnými českými sociology. Přednáška byla primárně určená 

zahraničnímu publiku a pojednávala o tehdejším stavu české sociologie, který Matějů 

považoval za kritický
29

. Konkrétně tehdejší situaci pojmenoval jako ‚posttotalitní 

                                                 
28

 „První desetiletí obnovy české sociologie se pohybovalo (v nutném zjednodušení) na dvou pólech – 1. 

na pólu studia „transformace“ „normalizovaného Československa“ do podoby „standardního kapitalismu“ 

(poznamenejme, že pojem „kapitalismus“ byl v českých zemích veřejně použit poprvé až v roce 1992 – 

do té doby se mluvilo výhradně o „tržní ekonomice“, restitucích a privatizaci) a 2. na pólu úsilí rychle 

zvládnout a zavést do „sociologického diskursu“ to, co bylo v západní sociologii nové nebo módní od 70. 

let 20. Století“ (Petrusek 2009). 
29

 Pokud Matějů mluví o problematickém stavu sociologické disciplíny, tak nabízí tři alternativní 

vysvětlení tohoto stavu: 

a) historicky zakořeněné vnitřní překážky vývoje disciplíny; 
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trauma‘ české sociologie. Především ho zajímaly dvě otázky: Za prvé - proč je obraz 

české sociologie na mezinárodní scéně tak neurčitý a to zejména ve srovnání s obrazem, 

který o sobě vytváří sociologie polská a maďarská a za druhé, jestli jde česká sociologie 

v důsledku politických a ekonomických změn, ke kterým v naší společnosti došlo po 

kolapsu totalitního režimu, vstříc lepší budoucnosti, přičemž odpovědi na tyto otázky 

viděl Matějů jako „realisticky pesimistické“. Podle něj totiž byla česká sociologie 

(především ve srovnání s polskou či maďarskou) pro zahraniční studenty téměř 

neznámá a to především v otázce publikování důležitých knih či statí v otázce 

transformace v tehdejší východní Evropě.       

 K otázce transformace se totiž vyjadřovali především ekonomové, což bylo 

způsobeno mimo jiné tím, že tehdejší česká politická elita se rekrutovala převážně 

z liberálních ekonomů, kteří se příliš nezabývali myšlenkou debaty o sociálních 

důsledcích a předpokladech ekonomické reformy. Sociologie tak byla ve srovnání 

s ekonomií vytlačena na okraj zájmu jako disciplína, „která může produkovat nanejvýš 

jakási ideologická schémata, navíc s poměrně silnou ‚socialistickou‘ příchutí“ [Matějů 

1995: 256].  

Matějů [1995: 257-258] tento stav považoval za selhání české sociologie, neboť 

ta nebyla schopna odpovědět na otázky pochopení souvislostí mezi ekonomickými, 

sociálními a politickými procesy probíhající transformace. Čeští sociologové podle něj 

nebyli schopní více se angažovat v ekonomické a politické debatě o citlivých zákonech. 

V podobných případech je však dle Matějů důležitá trvalá přítomnost sociologie ve 

vědomí ekonomů a politiků jakožto rovnocenného partnera, který dokáže předložit 

jasná, fakty podložená a dobře argumentovaná odborná stanoviska. To se dle Matějů 

české sociologii příliš nepovedlo, nicméně cestu k veřejnosti neviděl jako úplně 

ztracenou – změna k lepšímu by měla být prezentována formou, která sociologům sluší 

nejvíce - články a knihami.         

 Matějů text vyvolal v sociologických kruzích velkou odezvu a ještě prakticky 

celý další rok v Sociologickém časopisu probíhala diskuze na téma „krize české 

sociologie“. Někteří významní sociologové s Matějů spíše souhlasili, jiní ne; všichni se 

však shodli na tom, že porevoluční vývoj české sociologie neprobíhal v úplně hladkých 

konturách.  

                                                                                                                                               
b) současné vnější (politické a ekonomické) podmínky pro formování obrazu, který o sobě sociologie 

jako obor vytváří, a sebedůvěry, kterou jako obor postupně získává; 

c) současné vnitřní překážky rozvoje oboru, které vytvářejí sami sociologové [Matějů 1995: 256]. 
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Například Machonin [1995: 357] (přestože stav české sociologie neviděl jako 

katastrofální) s Matějů souhlasil v problematice formulování jasných a relevantních 

východisek k sociálnímu, ekonomickému, politickému a duchovnímu vývoji české 

polistopadové společnosti. Knihy a texty českých sociologů se podle něj k laické 

veřejnosti dostaly jen ve velmi malé míře a ohlas na domácí i zahraniční scéně byl 

nepatrný
30

. Co podle něj bylo ale ještě horší - výpovědi českých sociologů o společnosti 

dostatečně nereflektovali ani vzdělaní a společensky aktivní lidé. Machonin se tak 

domníval, že nikoliv poprvé v naší historii došlo k jakémusi druhu tlumenosti, či 

dokonce k němotě k hlasům odborných sociologů a to především ze strany představitelů 

státní správy a moci. 

Otázku většího slova sociologů reflektoval i Rabušic [1995: 364]. Ten s Matějů 

souhlasil s tím, že čeští sociologové by měli být mnohem více vidět a slyšet v domácích 

diskuzích (přestože také Rabušic oproti Matějů vidí českou sociologickou budoucnost 

spíše optimisticky). Spíše než ve vědomí ekonomů a politiků by však podle Rabušice 

čeští sociologové měli být přítomni v médiích. Rabušic se totiž domnívá, že pomocí 

médií může sociolog pomáhat české veřejnosti
31

 odbourávat nejrůznější sociální mýty. 

Skrze tuto nenásilnou kultivaci veřejnosti by pak i politická elita měla odpovídat 

požadavkům a nárokům společnosti.  

Rašek [1996: 217-220] viděl úspěšnost oboru spíše než v hodnocení jejího 

mezinárodního renomé v tom, jak je obor efektivní doma s tím, že úspěch na 

mezinárodní scéně se dříve či později stejně projeví.
32

 Na domácí půdě při budování 

porevoluční demokracie přitom byla role sociologie žádoucí. Hlavní úlohy se však 

zhostili ekonomové, kteří si mysleli, že stejně tak, jak dobře rozumí ekonomice, tak 

dobře znají (a mohou zvládnout) i sociální důsledky transformačních ekonomických 

reforem. Ekonomický a politický pohled se však podstatně liší od pohledu 

                                                 
30

 Machonin [1995: 360] se ale zároveň domnívá, že si sociologové nemohou dělat vyšší nároky, než 

přispívat svým dílčím střípkem do celkového obrazu poznání. Z tohoto obrazu pak v budoucnu ti 

nejmoudřejší vyvodí odpovídající generalizace pro formulaci dlouhodobých demokratických strategií. 
31

 Veřejné úloze sociologie se věnoval i Petrusek. Sociologie nemá dle něj právo „žít svým vlastním 

životem“ (odtržena od života obyčejných lidí), protože má dvě posluchačstva – svou vlastní vědeckou 

komunitu a veřejnost. Zatímco pro vědeckou komunitu platí univerzální kritéria posuzování odborné 

úrovně sociologických výstupů, veřejnost očekává odpovědi na otázky, které sama považuje za palčivé či 

aktuální. Oba typy komunit však žádají rozdílné výstupy – vědecká komunita od sociologa obvykle žádá 

něco jiného než veřejnost a liší se také vědecká produkce, která se měří jinak ve vědě (pro veřejnost 

nezajímavý citační index) a pohledem veřejnosti [Petrusek 2002: 10]. 
32

 Rašek hodnotí českou sociologii v kontextu dvou faktorů, které (vyjma historie) zapříčinily stav české 

sociologie. Tím prvním je dle Raška fakt, že česká sociologie neměla a nemá ve svých řadách silnou, 

prestižní, až charismatickou osobnost či skupinu lidí, kteří by jí dokázaly vybojovat místo na slunci 

[Rašek 1996: 217]. O tomto tvrzení by se však dalo polemizovat, neboť o například o Masarykovi by jen 

málokdo mohl tvrdit, že nebyl dostatečně silnou či charizmatickou osobností. 
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sociologického, což bylo vidět například u reality privatizovaných podniků (kde často 

nebyly zjevné vlastnické vztahy u velkých podniků). Sociologie tak neobstála (či 

selhala), přičemž největší příčinou krizového stavu sociologie byla nejspíš minimální 

sociální objednávka nebo zakázka.  

Fakt, že se sociologie ve srovnání s ekonomií nedostatečně prosadila ve 

společenském diskurzu
33

 a transformační politice, nepřekvapoval Potůčka. Ten se totiž 

domníval, že ekonomii potřebuje každý režim pro své přežití, zatímco sociologie byla 

pro komunistický režim méně přijatelná. Koncepty ekonomické reformy byly 

promýšleny s daleko větším předstihem a intenzitou, než sociální důsledky reformy 

(sociální náklady transformace či reforma sociální politiky a jejích institucí) 

a v konečném důsledku sociologové nebyli (na rozdíl od ekonomů) dostatečně 

připraveni na tak rychlou a zásadní změnu (především z hlediska teorie a implementace) 

režimu. Přestože se Potůček domnívá, že české sociologické obci chybí především 

„nezbytná trocha občanské kuráže, odvahy jít s kůží na trh“, českou porevoluční 

sociologii přesto nepovažoval za ztracenou
34

 [Potůček 1995: 367 - 368]. 

Jak bylo řečeno v předchozím textu, sociologie by se měla lépe adaptovat na 

společnost, která je předmětem jejího zkoumání. Večerník [1996: 222] se domníval, že 

přestože některé hlavní příležitosti česká sociologie promeškala, mnohé další jsou stále 

otevřené a je potřeba zakládat takové projekty, které uspokojí finanční i odborné 

potřeby a napomohou českou společnost integrovat do mezinárodních organizací. 

Sociologie v ČR dle něj byla veřejnosti málo známa a nemohla tak příliš spoléhat na 

veřejnou podporu, přičemž sociologii na veřejnosti dlouhodobě reprezentuje pouze 

výzkum veřejného mínění.
35

 Implicitní poptávka po takových projektech je přitom 

rozsáhlá – česká společnost je ve srovnání s okolními zeměmi informačně méně pokrytá 

a ekonomie i politiky studie o sociální struktuře, lidském chování a společenských 

institucích bezpochyby potřebuje. 

 

 

                                                 
33

 Toto tvrzení podporuje například Jeřábek [2002: 44]. Podle něj o českých ekonomech v zahraničí ani u 

nás doma nikdo nepochybuje. 
34

 Potůček [Potůček 1995: 368] se totiž domníval, že šest porevolučních let v české sociologii nebylo 

ztraceno, a že česká sociologická obec je v současné době „mnohem lépe připravena seriózně analyzovat 

a anticipovat sociální pohyb, dynamiku sociálních problémů a seznamovat s výsledky těchto zkoumání 

veřejnost i politické představitele.“ 
35

 Více o zaměňování sociologie s předvolebními průzkumy v kapitole 7.1. 
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5.1.2 Postavení české sociologie na akademické půdě 

V otázce větší vysvětlovací role sociologie v transformačních procesech se tak většina 

sociologů shodla. Ozvaly se však i nesouhlasné hlasy a někteří sociologové viděli krizi 

české sociologie v úplně jiných dimenzích. Například s názory Petra Matějů příliš 

nesouhlasil Jiří Kabele [1995: 263-266]. Podle něj je možná reflexe transformačních 

změn až třeba za dvě generace a Matějů tak začíná bilancovat příliš brzy. Kabele se 

kromě toho domníval, že česká porevoluční sociologie spíše obstála
36

 a větší problém 

než v nedostatečném „prodání“ našeho vědění o transformaci v cizině viděl 

v nepřívětivém prostředí pro nadané studenty. Bez nich se totiž česká sociologie 

komplexů a traumat (ve smyslu Matějů) nezbaví. Kabele se tedy k Matějů názorům 

stavil spíše odmítavě, ve dvou věcech s ním ale souhlasil. Nedošlo k dostatečnému 

propojení výzkumu a výuky a kromě toho bylo podnebí české sociologie poznamenáno 

smířlivostí až nezájmem, což se projevovalo nedostatečnou zpětnou vazbou českých 

sociologů na sebe navzájem.  

Problematiku vysokoškolské sociologie řešil také Ivo Možný [1995: 261]. Podle 

něj byla situace natolik vážná, že by měli učit všichni významní sociologové a to 

v hlavním úvazku a na dobu určitou. Počet kateder i velikost sociologického ústavu 

shledával jako dynamickou veličinu s velkým rozvojem a růstem. Budoucí sociology 

dle Možného nezajímá debata zdali, ale jak. Budou chtít vědět, jak bude systém 

sociologických institucí otevřen jejich aspiracím. Budoucí strategii oboru viděl Možný 

jako nutně ofenzivní – úpadek lze odvrátit jen expanzí a sociální prostor pro tuto 

expanzi byl připraven. 

Otázka vysokoškolských učitelů (ve smyslu většího zapojení sociologů do 

pedagogického procesu) však nebyla tak jednoznačná. Problém tehdejší české 

sociologie byl totiž podle Machonina [1995: 359-360] také v nedostatečném finančním 

ohodnocení vysokoškolských pedagogů. Vědečtí pracovníci a vysokoškolští učitelé měli 

nesmyslně nízké platy, což je uvádělo do existenční nejistoty. V důsledku toho pak 

mnozí z nich (často i ti nejschopnější) odcházeli do soukromé sféry. Vývoj české 

sociologie byl také negativně ovlivněn roztříštěností sociologie do různých oddělení, 

týmů či individuálních aktivit, v důsledku čehož se ze sociologické obce postupně 

                                                 
36

 Konkrétně Kabele [1995: 265] při výčtu kladů české porevoluční sociologie zmiňuje přihlášení 

dostatku nadaných studentů, zvýšení počtu píšících autorů, větší rozhled českých sociologů (čtení nově 

přístupné literatury a cestování po světě) a zvýšení standardů u empirických výzkumů. 
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vytrácel duch solidarity a kolegiálních vztahů. Nezřídka i v rámci téhož ústavu se 

stávalo, že individuální egoismus byl nadřazován nad potřeby instituce. 

Do největší polemiky s Matějů se však pustila Šanderová [1995: 362]. 

Souhlasila s ním sice v tom, že česká sociologie se nachází v krizi, příčiny a projevy 

tohoto negativního stavu viděla ale někde úplně jinde. Některé kritické body jsou přitom 

v kontextu dnešní doby velice zajímavé. Šanderové například vadila úroveň středního 

školství, která nenaučila studenty dostatečně číst. Schopnost zamyslet se nad textem, 

shrnout hlavní myšlenky a udělat si a zformulovat závěr – to byl dle ní pro mnoho 

studentů takřka nadlidský úkol. Šanderová dokonce tvrdí, že má někdy pocit, že se bude 

muset smířit s tím, „že v nastupující generaci čte už jen několik podivínů, a hledat 

nějakou avantgardní metodu výuky bez literatury
37

“ (Šanderová 1995: 362). Ještě 

zajímavěji se pohledem dnešní doby jeví povzdech nad perspektivou výuky sociologie 

na FSV UK. V roce 1995 přijal ISS 45 studentů, což bylo výrazně více, než 

v předchozích letech. Šanderová se pak v této souvislosti zamýšlí nad otázkou, jestli 

bude mít vzdělávání, kdy studenti nebyli dobře připraveni pro vysokoškolské studium 

(a to navíc v přecpaných učebnách a bez dostatečného množství základní literatury)
38

 

vůbec nějaký smysl
39

 [Šanderová 1995: 363]. Jak ale ukáže následující kapitola o 

expanzi české akademické sociologie, současná situace okolo zvýšeného počtu studentů 

sociologie je ještě mnohem horší. 

 Při pohledu na reflexi krize české sociologie pohledem českých sociologů je 

patrné, že debata o krizi české sociologie se točila především okolo dvou zásadních 

témat: za prvé nedostatečnou úlohou sociologie při transformačním procesu české 

společnosti a za druhé postavením české sociologie na akademické půdě. Matějů, 

Machonin i Rabušic si všimli, že česká sociologie dostatečně nevyužila prostor, který jí 

byl po revoluci nabídnut a především ve srovnání s ekonomií nebyla při formování 

zákonů a společenské situace tolik vidět. Jiní sociologové (Šanderová, Možný, Kabele) 

zase viděli krizi tehdejší české sociologie především z akademického hlediska 

                                                 
37

 Pesimistické vize Šanderové se bohužel do jisté míry vyplnily a v dnešní době informačních 

technologií je čtení textů stále větším problémem. A domnívám se (při pohledu na dnešní mladou 

generaci), že bude ještě hůř. 
38

 Tehdy probíhala výuka na Hollaru, dnes už ve větším areálu v Jinonicích a situace je o mnoho lepší, i 

co se týče knihovny a knižního zázemí. 
39

 Rabušic [1995: 366] v této souvislosti konstatoval, že nastává doba, kdy budou muset naše vysoké 

školy o studenty soutěžit, přičemž tato situace se bude každým rokem vyostřovat především z těchto dvou 

důvodů: 1. demografický vývoj od osmdesátých let bude na vysoké školy „přihrávat“ početněji stále 

slabší kohorty; 2. vznik nových institutů s bakalářskou formou studia, jakož i zavádění institutů vyššího 

středního vzdělávání začne zvyšovat nabídku studijních možností, což výrazně zvýší zápas o studenty. 

Jak se tyto „vize“ promítly do reality sociologických oborů této doby, to ukáže následující kapitola. 
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(nedostatečné ocenění vysokoškolských pedagogů atd.). Ať tak či onak – v reflexi 

porevolučního vývoje české sociologie se čeští sociologové většinou shodli na tom, že 

česká sociologie se ocitala v nelehkém a křehkém postavení a v některých ohledech 

dokonce „selhala“. 

 

5.2 Česká sociologie na prahu milénia  

Zatímco v letech 1995-1996 se diskuze na téma krize české sociologie probíhala 

v rovině srovnání ekonomie a sociologie, která dle tehdejších sociologů dostatečně 

nereflektovala transformační změny ve společnosti, v roce 2002 už byla kritika 

o poznání umírněnější. Například Petrusek [2002: 13-14] byl přesvědčen, že 

kvantitativně nevelký potenciál české sociologie byl využit relativně efektivně. Analýzy 

transformačního procesu byly dle něj solidně zvládnuté, když toto základní téma doby 

bylo uchopeno teoreticky i empiricky a to dokonce ve střetu názorů, které měly 

koncepční povahu. V hodnocení stavu tehdejší sociologie tak byl tedy Petrusek celkem 

optimistický. Přestože se domníval, že napravovat a zlepšovat je vždycky co (především 

v analýze kultury a cultural studies obecně a také v oblasti sociologického studia 

masových médií)
40

, bilanci tehdejší doby neviděl ani zdaleka tak špatně, jako někteří 

jiní „škarohlídové“.  

Také Musil [2002: 22-24] se v hodnocení porevolučního stavu české sociologie 

nedomníval, že by byla patrná nějaká výraznější krize české sociologie. Přesto ve svém 

textu zmínil několik negativních vlastností české sociologie. Musil se totiž domníval, že 

mnoho nabídnutých šancí nebylo využito (především nepříliš úspěšné tematické 

reorientaci oboru) a že se sociologové dostatečně nezačlenili do klíčových debat o druhé 

krizi modernity. Po roce 1989 dle něj převládala některá témata z minulosti, což vedlo 

k tomu, že byla přehlížena nová (a velmi významná) témata, která se důsledně hlásila o 

slovo. Kromě klíčových vztahů mezi různými druhy regulací ve společnosti to byly 

otázky národní identity, nacionalismus, národní státy a proces jejich integrace, role 

médií v demokratických společnostech, role vzdělání a v neposlední řadě také otázky 

proměn hodnotových orientací, tradic a kultury v sociálně antropologickém smyslu 

obecně. 

                                                 
40

 Petrusek [2002: 13] viděl před deseti lety nedostatek sociologického zkoumání v tom, že podle něj byla 

zanedbána sociologická studia masových médií a nejnovějších komunikačních a informačních prostředků. 

Teoretická sociologická a profesionální reflexe těchto fenoménů byla ze strany mladé generace sociologů 

podle Petruska nedostatečná. V současné době je však v tomto ohledu vidět jednoznačný pokrok a tato 

témata jsou v pracích sociologických studentů mnohem více reflektována. 
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Co se týče sociologického reflektování transformace a jejích důsledků, tak si 

Musil [2002: 21-23] všiml, že ze soudobé západní knižní sociologické produkce takřka 

vymizely knihy o transformacích zemí bývalého východního bloku, což bylo dle něj 

(kromě nedostatečně zpracovaného tématu tak, aby to obohatilo pohled na proměny 

současného světa) způsobeno nedostatečnou aktivitou našich sociologů a malou snahou 

proniknout na západní trh. Velký zájem o toto téma z poloviny devadesátých let tak byl 

vystřídán ignorací a nezájmem. Kromě toho viděl Musil problém tehdejší české 

sociologie v tom, že neměla dostatek vážných, profesionálně zaměřených diskuzí o 

klíčových otázkách sociologického oboru. Zmiňuje sice existenci ústavů, kateder a 

Masarykovy české sociologické společnosti, vážných setkání projasňujících význam 

jednotlivých lidí či skupin pracujících v oboru bylo nedostatek. Tento problém pak úzce 

souvisí s dalším negativním jevem českého sociologického oboru – nedostatečnou 

komunikací s blízkými obory (především historie, ekonomie, politologie a 

antropologie).
41

 Zatímco ve světě docházelo ke zvýšené mezioborové komunikaci, 

sociologický obor se uzavíral
42

. 

Ještě o trochu pesimističtěji viděl stav české sociologie v roce 2002 Jan Keller, 

který patří ke známým „kritikům“ české sociologie. Ta by podle něj měla výraznějším 

způsobem reflektovat zásadní změny ve společnosti, přičemž sám vytyčil deset 

důležitých a aktuálních témat, která jsou nejvíce opomíjená a která by si zasloužila větší 

prostor ke zkoumání [Keller 2002: 25]. Konkrétně se jednalo o problematiku dějin 

sociologie, procesu globalizace, sociologie sítí, modernizace, transformace, nebo 

konvergence, socioprofesní struktury, multikulturalismu v Česku, vztahu sociologie 

a ekonomie, reflexe proměn v rovině pojmů a vztahu sociologie, ekologie a rizikové 

společnosti.  

Keller [2002: 30-31] na rozdíl od Petruska nehodnotil transformační literaturu 

příliš pozitivně. Přestože poměrně rozsáhlou sociologickou produkci vzniklou 

v porevoluční době respektuje, má k ní i spoustu výhrad. Sociologickému popisu 

transformace naší společnosti vyčítá především jednosměrné přibližování k mírně 

idealizovanému západnímu vzoru, což se zdá být poněkud jednostranné a postrádá to 

                                                 
41

 V současné době je už provázanost sociologie s ostatními příbuznými obory lepší, jak ukazuje např. 

vyučovaný bakalářský dvojobor Sociologie a sociální antropologie na FSV UK nebo propojené katedry, 

viz např. Olomouc -  Katedra sociologie a andragogiky. 
42

 Wallerstein se domnívá, že „musíme číst více literaturu z širšího okruhu, než to činíme v současnost, a 

musíme značně povzbuzovat naše studenty, aby také nečetli jen sociologické práce. Měli bychom získat 

doktorandy z mnohem širšího společenskovědního prostředí, než jsme to dělali doposud, a musíme jim 

dovolit víc určovat to, čím jim můžeme pomoci růst“ (Wallerstein 1999: 12). Jak je vidět, tak myšlenka 

větší univerzálnosti sociálního vědce neskončila u Millse. 
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širší historický kontext. V otázce studia transformace čeští sociologové podle něj 

promeškali jednu velkou příležitost a to především v oblasti komunitních studií 

zachycujících průběh společenských změn přímo v dané lokalitě, v důsledku čehož 

nebyly zachyceny proměny lidí a charakterů ve svém přirozeném prostředí. Kromě toho 

výzkumy nezachytily nově se ustavující mocenské elity v celé své barvitosti a na 

podobnou historickou příležitost budou muset čeští sociologové čekat minimálně dvě 

desetiletí. Podle Kellera se tak nepodařilo sociologicky popsat to, jak se rodil současný 

systém a mocenská elita.  

Dalším důležitým Kellerovým [2002: 32-33] tématem (a v tom se shodl se 

svými předchůdci z roku 1995) byl vztah ekonomie a sociologie. Sociologie se dle něj 

prakticky v celých svých dějinách velmi výrazně distancovala od zjednodušujících 

ekonomických modelů výkladů reality. Sociologie by se dle Kellera měla naučit 

otevřeně vyjadřovat skutečný obsah toho, co ekonomie ve svých úvahách odsouvá jako 

nedůležité položky. Sociologie by se neměla podvolit diktátu ekonomiky, přičemž 

evropská sociologie dnes debatuje s ekonomií o sociálním státu, jeho krizi a 

budoucnosti. Česká sociologie se však dodnes zatím ani nepokusila o systematičtější 

studium nekriticky přijímaných ekonomických pojmů jako deregulace, zeštíhlování, 

flexibilita nebo konkurenceschopnost. 

Také Jeřábek [2002: 43-44] shrnul kritický stav české sociologie do několika 

důležitých oblastí, byť trochu jiného charakteru, než jak tomu bylo u Kellera. Problémy 

české sociologie viděl především v sedmi rozporech, které nazýval jako „rozlomení“. 

Rozlomení první bylo dle něj mezi kvalitativisti a kvantitativisty, rozlomení druhé mezi 

pool a survey výzkumy, rozlomení třetí mezi komerční a akademickou sociologií, 

rozlomení čtvrté v dilematu, jestli učit, nebo bádat, rozlomení páté mezi centrem 

a periferií, rozlomení šesté mezi Českem, Evropou a světem, a rozlomení sedmé 

(a podle Jeřábka nejdůležitější) mezi mravností, „podvůdky“ a lidskými selhání. Jeřábek 

se věnoval především akademickému pohledu, jak by se mohla sociologická pracoviště 

zlepšit. Sociologická pracoviště by se měla otevřít konkurenci mladších 

(a mimopražských) pracovišť a srovnat se v přátelském dialogu a spolupráci, což by 

mělo ve výsledku pomoci celé akademické obci. Srovnání se Jeřábek nebojí ani na 

mezinárodním poli. Nejlepším receptem proti české zahleděnosti do sebe sama by mělo 

být poměřování se světem, neboť budou-li čeští sociologové úspěšní mezinárodně, 

budou mít více práva požadovat většího ocenění i doma.     
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Nejpozitivněji se k porevolučnímu vývoji české sociologie stavěl Machonin 

[2002: 50]. Podle něj byly problémy a nedodělky české sociologie v polovině 

devadesátých let přeceněny, a přestože ještě „neprocitla z normalizační letargie“, sbírala 

v tomto období síly ke svému rozvoji. Domnělou neangažovanost české sociologie 

v otázkách aktuálních společenských problémů připisoval jisté obezřetnosti českých 

sociologů v začleňování se do politicko-ideologických sporů, přičemž tato zdrženlivost 

byla zapříčiněna především kombinací uvědomění si tehdejších reálných sil a rozumné 

vědecké skepse vůči chvatným transformačním změnám. Na rozdíl od ekonomů se totiž 

sociologové neangažovali předčasně na základě pouhých předem daných ideologických 

předpokladů. 

 Sociologové se tak ve veřejné společenské debatě (ve srovnání např. s ekonomií) 

tolik neangažovali, dnes je ale podle Machonina situace jiná. Sociologové jsou více při 

formulacích společenskovědních východisek politických programů, veřejných diskuzích 

i střednědobých sociálně ekonomických strategií mnohem více vidět. Machonin se 

domnívá, že počínaje rokem 2000 začal český tisk reflektovat sociologii nejenom jako 

výsledky výzkumů veřejného mínění, přičemž sociologická základna směrem 

k veřejnosti se rozrostla o desítky sociologů různých generací. Machonin dokonce tvrdí, 

že „sociologové se už do médií nemusejí tlačit – ona je sama vyhledávají“
43

 [Machonin 

2002: 50].          

 Přestože je tedy Machonin [viz 2002: 53] v hodnocení stavu tehdejší české 

sociologie spíše optimistický, rozhodně nechce podlehnout pocitu sebeuspokojení. 

Uvítal by totiž intenzivnější komunikaci mezi sociologickými týmy i jednotlivými 

sociology, čímž nepřímo navazuje na svůj příspěvek z roku 1995 i vyjádření některých 

dalších sociologů. Česká sociologie se dle něj z důvodu její fragmentizace nevyvíjí ve 

formě (i kritického) dialogu. O vzájemné kontakty však není velký zájem, a to i mezi 

výzkumníky, kteří se zabývají problematikou blízkou, byť zpracovávané z odlišných 

teoretických či metodologických hledisek. Čeští sociologové by tak měli být schopni 

důkladnějšího vzájemného dialogu. 

 Jak je tedy patrné z hodnocení české sociologie z roku 2002, ve slovníku 

českých sociologů se slovo krize objevovalo s mnohem menší frekvencí. Přestože i 

nadále si byli čeští sociologové vědomi nelehkého postavení české sociologie a neduhů 

v ní obsažených (Keller nebo Jeřábek), pohled na sociologickou disciplínu v České 
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 O tomto tvrzení by se ale dalo polemizovat. Vztah médií a sociologů není ani zdaleka tak idylický. 

Více v kapitole 7.3. 
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republice byl mnohem optimističtější, než například v letech 1995-1996. Petrusek a 

především Machonin se o osud svého oboru v ČR výrazněji neobávali a sociologický 

obor v České republice byl (ze strany sociologů) vnímán relativně příznivě. Některá 

témata v reflexích sociologů však byla upozaděna a zanedbávána, nebo nebyla ještě 

tolik vidět. Například problematiku expanze studentů na sociologické obory a jejích 

důsledků (snad s výjimkou Šanderové) příliš popisována nebyla. Následující část 

diplomové práce tak bude pojednávat o současném stavu české sociologie, přičemž 

důraz bude kladen především na dvě oblasti – vztah mezi sociologií a akademickou 

sférou (ve smyslu „zmasovění“ sociologického oboru) a vztah mezi sociologií a 

veřejností (nakolik se změnila „angažovanost“ českých sociologů ve veřejných 

otázkách). 
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6 EXPANZE ČESKÉ AKADEMICKÉ SOCIOLOGIE 

V předchozí kapitole byly uvedeny problémy, kterými se současná česká sociologie 

zabývá (či v posledních letech zabývala). Některé problémy ale českými sociology (až 

na malé výjimky – viz [Šanderová 1995]) příliš reflektovány nebyly, nebo spíše nebyly 

ještě tolik vidět. Především se jedná o problematiku expanze akademické sociologie 

a následného nevědění, co s absolventy. Podobnými problémy se přitom už 

zabývali sociologové v USA před necelými padesáti lety - tyto trendy tak nebyly ničím 

novým. Česká sociologie je však oproti té západní vinou komunismu o několik 

desetiletí opožděna a opakující trendy společnosti vědění tak do ČR dorazily se 

zpožděním. Tato kapitola se tedy bude zabývat zmasověním sociologických kateder 

v Česku a následných uplatněních absolventů sociologických oborů.  

 

6.1 Univerzitní stav české sociologie  

V současné době je v České republice šest sociologických pracovišť na státních 

univerzitách – katedra sociologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

(dále jen FF UK), katedra sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

v Praze (FSV UK), katedra sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy 

univerzity v Brně (FSS MU), katedra sociologie a andragogiky na Filosofické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci (FF UPOL), katedra sociologie na Filosofické fakultě 

Západočeské univerzity v Plzni (FF ZČÚ) a katedra sociologie na Filosofické fakultě 

Univerzity Hradec Králové (FF UHK). V následující části bude popsán vývoj 

jednotlivých kateder především z hlediska studentské expanze, přičemž hlavní prostor 

bude dán třem nejvýznamnějším (a nejstarším) pracovištím v Česku – FF UK, ISS FSV 

UK a FSS MU. 

 

6.1.1 FF UK 

Katedra sociologie na FF UK byla založena (nebo spíše obnovena) v roce 1990 a spolu 

s ISS FSV zajišťuje výuku sociologie na UK jako jedna ze dvou oborových kateder. 

Počtem studentů je spíše exkluzivním pracovištěm, když každým rokem přijímá zhruba 

35 studentů [FF UK 2013a]. Jakožto nejstarší sociologické pracoviště na UK se 

zaměřuje na udržení tradic v přípravě studentů magisterského a doktorského studia 

především z důvodu rozvíjení pozdějších vědeckých aktivit. Z tohoto důvodu klade 

sociologie na FF UK důraz na teoretické a metodologické otázky a také širší humanitní 
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profil absolventa. Významným působením v oblasti postgraduálního doktorského studia 

se FF UK snaží prohloubit spolupráci se Sociologickým ústavem AV. Již zmíněná 

exkluzivita přijímacího řízení je z důvodu takového, že se FF UK snaží zůstat 

pracovištěm, kde se učitelé studentům opravdu věnují a kde vznikají podmínky pro 

vzájemnou partnerskou spolupráci [FF UK 2013b]. 

 

Tabulka 6.1 Přijímací řízení na sociologii na FF UK 

Rok 
Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných 

Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. 

2011 78 96 17 25 32 10 22 19 9 

2010 148 61 14 26 28 9 17 16 7 

2009 142 70 13 30 29 8 25 21 4 

2008 123 48 12 39 16 11 32 11 11 

2007 161 39  25 5     

2006 117 100/3244  16 28/4     

2005    18 20/6     

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FF UK z let 2003-2011 

 

Jak je vidět z uvedené tabulky, tak si katedra sociologie na FF UK udržuje konstantní 

úroveň počtu přijatých studentů a to jak na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni. 

FF UK si tak dlouhodobě drží svůj standard a do nějakého extrémního „zmasovění“ se 

nepouští, což potvrzuje i následující tabulka o celkových počtech studentů sociologie na 

FF UK. 

 

Tabulka 6.2 Počty studentů sociologie na FF UK 

Typ studia 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Bc. 117 123 110 102 65 36 22 1 

Mgr. 19 34 44 46 77 99 87 106 

Nav. 58 45 34 16 8 13 13 13 

Celkem 194 202 188 164 150 148 122 120 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FF UK z let 2004-2011 

 

Celkové počty studentů sociologického oboru se totiž sice každým rokem (s výjimkou 

roku 2011) zvyšovaly, za deset let ale došlo pouze k necelému zdvojnásobení (což, jak 

ukáží analýzy dalších fakult, není číslo nikterak hrozivé). 
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 Rozlišovalo se Mgr. (pětiletý obor) a navazující. 



49 

Tabulka 6.3 Počet absolventů sociologie na FF UK 

Typ studia 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Bc. 20 14 13 10 -45   

Mgr. 9 10 8 20 12 15 20 

Nav. 6 3 3 3 5 4 1 

Celkem 35 27 24 33 17 19 21 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FF UK z let 2005-2011 

 

Tato čísla také poměrně korespondují s počty absolventů v posledních letech, které se 

výraznějším způsobem nemění. Oproti roku 2000 už je ale situace výrazně odlišná – 

v tomto roce měla fakulta totiž pouhých osm absolventů a to je oproti roku 2011 

(35 absolventů) více jak čtyřikrát méně. FF UK se povětšinou drží svého deklarovaného 

tvrzení na svých webových stránkách. Přestože se každým rokem zvyšuje počet 

studentů sociologie, nějaké výrazné zmasovění oproti předchozím létům nenastává ani 

v oblasti absolventů, ani v oblasti přijatých studentů. 

6.1.2 FSV UK 

Institut sociologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vnikl v roce 

1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně 

politických věd FSV UK s cílem integrovat dvě základní funkce: 1. Vychovávat 

vysokoškolsky vzdělané odborníky v oborech sociologie, sociální politiky a veřejné 

politiky a 2. Rozvíjet vědeckou činnost v dané oblasti. Mezi základní výzkumná témata 

řešená na ISS patří:  

 Analýzu trhu práce, zaměstnanosti a nezaměstnanosti  

 Aplikace kvantitativních i kvalitativních metod v sociologii  

 Výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v České 

republice  

 Analýzu vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním srovnání  

 Analýzu vývoje občanského (neziskového) sektoru v ČR v mezinárodním 

srovnání  

 Dějiny světové sociologie a dějiny empirického sociologického výzkumu  

 Komunikační výzkum, výzkum postojů a veřejného mínění  

 Rozvoj narativních, diskurzivních a textových analýz ve společenských vědách.  
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 Bakalářské obory na FF UK ještě nebyly. 
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Na ISS FSV UK se vyučují bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika 

a sociologie a sociální antropologie, magisterské studijní obory veřejná a sociální 

politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná 

sociální politika [FSV UK 2013].  

 

Tabulka 6.4 Počty studentů sociologie na FSV UK v letech  

Rok Bc. pre Bc. kom Mgr. pre Mgr. kom Dr. pre Dr. kom Celkem 

2011 341 0 211 119 44 37 752 

2010 336 0 185 124 46 38 729 

2009 370 0 218 126 51 36 801 

2008 299 0 206 105 47 44 701 

2007 232 0 181 50 43 56 562 

2006 216 0 165 0 58 45 484 

2005 221 0 163 0 48 60 492 

2004 199 0 89 0 33 63 384 

2003 189 0 94 0 29 58 370 

2002 177 0 81 0 30 48 336 

2001 152 0 76 0 33 38 299 

2000 151 0 72 0 16 13 252 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FSV UK z let 2000-2011 

 

Jak je patrné z následující tabulky, do roku 2009 docházelo ke každoročnímu prudkému 

nárůstu studentů sociologie na ISS FSV UK. Po roce 2009 se tento boom mírně ustálil. 

V roce 2000 studovalo na ISS FSV UK 299 studentů, zatímco v roce 2009 už jich bylo 

celkem 801! Tento nárůst byl do jisté míry ovlivněn také otevřením magisterského 

kombinovaného typu studia, stoprocentně ale tento trend zvyšování počtu studentů 

vysvětlit nemůže. Podobně je tato expanze viditelná na počtu absolventů sociologie na 

FSV UK. Zatímco v roce 2002 měl ISS FSV UK celkem 49 absolventů, o devět let 

později (v roce 2011) už jich bylo plných 153. Největší předěl nastal mezi lety 2004 

a 2005 – zatímco v roce 2004 měl ISS 59 absolventů, o rok později už jich bylo 102.   

Tabulka 6.5 Absolventi sociologie na FSV  

Rok Bc. pre Mgr. pre Mgr. kom Dr. pre Dr. kom Celkem 

2011 70 43 33 1 7 154 

2010 58 57 18 1 4 138 

2009 42 56 13 0 10 121 

2008 52 34 0 1 8 95 

2007 52 37 0 2 10 101 

2006 48 55 0 0 4 107 

2005 36 58 0 0 8 102 

2004 36 17 0 0 6 59 

2003 37 13 0 0 5 55 

2002 26 17 0 1 5 49 

2001 27 19 0 0 2 48 

2000 33 15 0 0 0 48 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FSV UK z let 2000-2011 
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Zájem o studium na ISS FSV UK je přitom velmi proměnlivý. Od roku 2000 do roku 

2006 se počet zájemců o bakalářské studium pohyboval okolo 300, v roce 2008 byl 

rekordní počet uchazečů o studium – plných 1567 podalo přihlášku, což bylo více než 

pětkrát více, než v roce 2006. O zájmu (či nezájmu) o studium na ISS FSV UK svědčí 

i poměr přijatých a následně zapsaných studentů. Zatímco v letech 2000 – 2004 se 

následně zapsala drtivá většina přijatých studentů, např. v roce 2010 bylo na bakalářský 

program přijato 325 studentů, ale zapsalo se jich jen 109, tedy necelá třetina přijatých 

studentů.  

 

Tabulka 6.6 Počty studentů sociologie na FSV UK 

Rok Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných 

Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr. Dr. 

2011 991 352 35 324 171 17 137 135 16 

2010 1473 288 31 325 149 23 109 122 23 

2009 1379 337 25 335 145 15 144 119 15 

2008 1567 281 29 285 164 14 129 129 12 

2007 612 243 38 165 149 23 100 71 22 

2006 284 137 36 120 90 21 76 70 20 

2005 333 96 36 109 63 27 77 53 26 

2004 236 50 39 95 29 24 77 25 24 

2003 209 63 26 76 39 17 61 35 16 

2002 199 44 20 64 24 14 53 24 14 

2001 253 46 19 58 29 13 47 29 13 

2000 344 53 19 57 24 13 49 24 13 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FSV UK z let 2000-2011 

 

Ke zvýšení počtu dochází i na poli aktivních pracovníků, od roku 2005 do roku 2011 se 

počet aktivních pracovníků ISS FSV UK více než zpětinásobil (2005 – 9 pracovníků, 

2011 - 55 pracovníků). Kromě toho ve srovnání s ostatními obory na FSV se 

sociologové počty publikací drží dlouhodobě v popředí. V absolutních číslech byl 

jednoznačně nejlepší rok 2011, kdy pracovníci ISS FSV UK publikovali celkem 103 

publikací. Pokud se ale podíváme na efektivitu aktivních pracovníků, tak je patrné, že (z 

analyzovaných let) byli sociologičtí pracovníci nejefektivnější v roce 2005, kdy na 

jednoho pracovníka připadalo více než pět publikací na rok, zatímco například v roce 

2010 připadalo 1,77 publikací na jednoho pracovníka na rok. Z toho ale nelze 

vyvozovat nějaké zobecnění typu snižující se efektivity aktivních pracovníků, neboť 

v roce 2006 (tedy rok po nejefektivnějším roku) byla situace podobná, jako v roce 2010 

(1,7 publikace na jednoho aktivního pracovníka). 
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Tabulka 6.7 Publikační činnost interních pracovníků ISS FSV UK 

Typ publikace 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Statě ve sbornících 3 4 12 25 17 15 13 

Sborník (editorství) 1 1 0 2 2 3 0 

Kapitola v monografii 38 14 13 28 19 2 2 

Monografie 9 5 7 7 4 1 1 

Články v časopisech s impakt faktore 4 6 8 5 2 0 0 

Články v recenz. časopisech 25 18 14 5 7 8 0 

Články v nerecenz. časopisech 4 2 4 2 7 0 16 

Recenze 9 3 3 3 7 1 9 

Výzkumné zprávy 7 0 0 0 0 0 0 

Working papers 0 0 1 4 7 4 1 

Discussion papers 0 0 0 0 0 0 4 

Ostatní 3 2 1 2 1 0 1 

Celkem 103 55 63 83 73 34 47 

Akt. pracovníci 55 31 26 37 28 20 9 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FSV UK z let 2005-2011 

 

ISS FSV UK je tedy jedním ze dvou pražských sociologických akademických 

pracovišť. Na FSV byl ale oproti FF v posledních letech patrný prudký nárůst počtů 

přijatých studentů, počtu studentů a pochopitelně i počtu absolventů. Pro srovnání – 

v roce 2011 sociologie na FF UK přijala 25 studentů, zatímco ISS ve stejném roce hned 

324. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že pod ISS spadá více oborů a zodpovídá za 

více specializací. To však nemění nic na tom, že z ISS FSV UK se v poslední době stalo 

masové pracoviště pro spousty studentů. 

6.1.3 FSS MU 

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity oficiálně vznikla až 1. ledna 1998, 

sociologie v Brně má přesto mnohem delší tradici. Katedra sociologie na Masarykově 

univerzitě totiž vznikla již v roce 1921, díky čemuž patří k nejstarším sociologickým 

pracovištím v Evropě. Katedru založil (a také mnoho let vedl) žák Émile Durkheima 

Arnošt Bláha a meziválečná „brněnská sociologická škola“ byla v dějinách české 

sociologie velkým pojmem. V poválečném období byla činnost katedry zrušena, 

případně utlumena a k obnovení katedry došlo v roce 1990 pod vedením Iva Možného. 

Katedra sociologie v Brně po revoluci prošla výraznými organizačními změnami, 

radikálně reformovala způsob výuky, otevřela se mezinárodní spolupráci i konkurenci, 

začala klást silný důraz na výzkumnou činnost, stala se rodištěm řady nových 
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vznikajících oborů a kateder (sociální politika a sociální práce, mediální studia nebo 

humanitní environmentalistika) [FSS MU 2013], ale zároveň zaznamenala značný růst 

počtu studujících, jak ukazuje následující tabulka: 

 

Tabulka 6.8 Počty studentů sociologie na FSS MU 

Rok 

Bc. prezenční Bc. kombi 

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Procentuální 
úspěšnost 

Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Procentuální 
úspěšnost 

2011 1616 445 27,5% - - - 

2010 1686 389 23% 548 119 21,7 % 

2009 1686 363 21,5% 780 159 20,3 % 

2008 1544 343 22,2% 766 146 19 % 

2007 1877 339 18% 879 153 17,4 % 

2006 1496 333 22,2% 668 156 23,3 % 

2005 1312 242 18,4% 762 153 20 % 

2004 1418 179 12,6% 849 162 19 % 

2003 1086 95 8,7% 635 122 19,2 % 

2002 1238 81 6,5% 671 89 13,2 % 

2001 1618 101 6,2% 832 120 14,4 % 

2000 1495 85 5,6% 1239 154 12,4 % 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FSS MU z let 2000-2011 

 

Jak je vidět z této tabulky, tak počet přihlášek na sociologii se příliš nemění (rok 2001 – 

1618 přihlášek, rok 2011 – 1616 přihlášek), zatímco velkým způsobem narůstá počet 

přijatých studentů. Zájem potenciálních studentů tak zůstává od založení katedry 

sociologie na FSS MU prakticky stejný. Výrazným způsobem se ale zvyšuje 

procentuální úspěšnost uchazečů o sociologické vzdělání – vytrácí se tak jistá 

exkluzivita či elitnost studia sociologie na FSS MU. Vidět to je i na ukazateli 

procentuální úspěšnosti přijetí uchazečů o studium. Zatímco v roce 2006 byla šance 

dostat se na bakalářský prezenční obor pouze 5,6%, v roce 2011 už to bylo 27,5%. 

Rozhodně se nedá tvrdit, že by se studium na FSS MU stalo jednoduchou záležitostí, 

určitě ale platí, že nyní je mnohem větší šance se tam dostat (a zároveň i absolvovat), 

než na počátku milénia. 

 Vyšší počet přijatých studentů se promítá do poměrně vysoké „odpadovosti“ 

studentů během prvního roku studia. Následující dvě tabulky ukazují, jakým způsobem 

se proměňovala odpadovost studentů sociologie v posledních šesti letech. Z těchto dat je 

patrné, že odpadovost zůstává na podobné úrovni, přičemž na bakalářském prezenčním 

studiu to je v posledních letech kolem 20% (tedy každý pátý student se už nezapíše do 
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druhého ročníku) a na kombinované formě bakalářského studia kolem 50% (tedy každý 

druhý odpadává).  

 

Tabulka 6.9 Míra neúspěšnosti po prvním roce studia u bakalářských prezenčních studentů 

sociologie na FSS MU 

Rok 
Zapsaní do 

1. roku studia 
Zanechali 

studia 
Nezapsali 

se 
Přerušeno 

Zapsaní 
do 2. roku 

studia 
Odpadovost 

2010/2011 142 20 14 % 8 6 % 5 3 % 109 77 % 23 % 

2009/2010 157 19 12 % 7 4 % 6 4 % 125 80 % 20 % 

2008/2009 132 15 11 % 1 1 % 1 1 % 115 87 % 12 % 

2007/2008 164 28 17 % 10 6 % 3 2 % 123 75 % 23 % 

2006/2007 192 20 10 % 5 3 % 8 4 % 159 83 % 13 % 

2005/2006 117 17 15 % 9 7 % 4 4 % 87 74 % 22 % 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FSS MU z let 2005-2011 

 

Tabulka 6.10 Míra neúspěšnosti po prvním roce studia u kombinovaných bakalářských 

studentů sociologie na FSS MU 

Rok 
Zapsaní do 

1. roku studia 
Zanechali 

studia 
Nezapsali 

se 
Přerušeno 

Zapsaní  
do 2. roku 

studia 
Odpadovost 

2010/2011 72 15 21 % 17 24 % 6 8 % 24 47 % 53% 

2009/2010 106 30 28 % 31 29 % 8 8 % 37 35 % 65% 

2008/2009 73 15 20 % 24 33 % 5 7 % 29 40 % 53% 

2007/2008 99 18 18 % 35 35 % 6 6 % 40 41 % 53% 

2006/2007 120 21 17 % 27 23 % 11 9 % 61 51 % 40% 

2005/2006 129 24 19 % 43 33 % 3 2 % 59 46 % 52% 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FSS MU z let 2005-2011 

 

Zmasovění sociologického oboru v Brně se nijak nepromítá ani v počtech grantů 

řešených katedrou sociologie na FSS MU. Přestože samozřejmě nelze dělat mezi 

počtem studentů a počtem grantů rovnítko, o něčem to ale přece jenom vypovídá. Při 

pohledu na Tabulku 6.11 je patrné, že počet grantů za rok se se zvyšujícím počtem 

studentů nejenže nezvyšuje, ale dokonce se snižuje, a to celkem výrazným způsobem. 

Zatímco v roce 2005 řešila katedra sociologie na FSS MU celkem 17 grantů, v roce 

2010 už jich bylo pouhých sedm. Je ale otázka, jestli se právě to zmasovění studentstva 

negativním způsobem neprojevuje na grantech, neboť učitelé na ně mají stále méně 

času. 
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Tabulka 6.11 Grantové projekty řešené katedrou sociologie FSS v roce 2011 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

GAČR 5 5 6 7 7 8 6 3 5 1 

MŠMT NPVII  1 1 1 1 1 1    

6. rámcový 
program EU 

    3 3 2 1   

7. rámcový 
program EU 

1 1 1 1       

MŠMT RP 
centralizované 

      3 2 3  

Ostatní 3   3 1 2 5 4 5 2 

celkem 9 7 8 12 12 14 17 10 13 3 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FSS MU z let 2002-2011 

 

Při pohledu na data z vývoje katedry sociologie FSS MU je patrné, že každým rokem 

dochází ke zvýšení počtu přijatých studentů na sociologii. Z dříve exkluzivní školy 

určené pro pár „vybraných“ jedinců se stává masová záležitost. S tímto trendem souvisí 

poměrně vysoká odpadovost studentů během prvního ročníku studia (bakalářské 

prezenční okolo 20%, bakalářské kombinované okolo 50%). S narůstajícím počtem 

studentů však nekoresponduje učitelský stav katedry sociologie na FSS MU, neboť 

kvalifikační struktura se od roku 2004 prakticky nemění a počet učitelů zůstává 

podobný. Výrazným způsobem se tak mění počet studentů na jednoho vyučujícího, 

v důsledku čehož může docházet ke snižujícímu se počtu řešených grantů na katedře 

sociologie. Zmasovění oboru se tak může projevovat poklesem výzkumné činnosti. 

6.1.4 Ostatní fakulty – FF UPOL, FF ZČU a FF UHK 

Kromě tří největších a nejstarších akademických sociologických pracovišť v ČR (FF 

UK, ISS FSV UK, FF MU) byly v porevolučním období založeny ještě tři katedry 

sociologie – v Olomouci, Plzni a nejnověji také v Hradci Králové.  

 Katedra sociologie a andragogiky Palackého univerzity oficiálně vznikla v roce 

1990 rekonstrukcí někdejších kateder aplikované sociologie, výchovy a vzdělávání 

dospělých a teorie a organizace kulturní práce. Olomoucká katedra sociologie se 

profiluje jako „tradiční katedra na tradiční univerzitě“ a snaží se o studium sociologie 

z širších společenskovědních perspektiv. Přednášející na katedře sociologie UPOL jsou 

z oborů jako religionistika, filozofie, kulturologie či politologie, přičemž cílem katedry 

je připravit absolventy tak, aby byli schopni připravit a realizovat kvalitní sociologický 

výzkum, a současně aby byli vysoce kvalifikovaní v oblasti sociologické teorie, bez níž 

není možné kvalitní výzkum provést. Katedra sociologie na FF UPOL  dle svých slov 
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klade důraz na individuální přístup ke studentům, neboť se snaží o rozvíjení a pěstování 

sociologické imaginace a sociologického „řemesla“ a nikoliv o průmyslovou produkci 

absolventů [UPOL 2013]. Tato slova potvrzují data o přijatých studentech za rok 2012, 

kdy procentuální úspěšnost přijatých studentů byla 12,4 %, tzn., že na bakalářský 

program se dostal až každý devátý uchazeč.  

 

Tabulka 6.12 Počet přijatých studentů sociologie na FF UPOL v roce 2012 

Typ studia Počet přihlášených Počet přijatých 
Procentuální 
úspěšnost 

Bakalářské prezenční 409 51 12,4 % 

Magisterské prezenční 78 45 57,6 % 

Zdroj: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2013 

 

Opačnou strategií se vydala katedra sociologie na FF ZČU v Plzni, kde je úspěšnost 

přijetí uchazečů poměrně vysoká. Na bakalářský studijní program se dostane 64, 3 % 

a na magisterský 66, 7 % uchazečů o studium. Katedra sociologie FF ZČU v Plzni 

vznikla 1. 1. 2006 a mezi šesti sociologickými katedrami v ČR je tak druhou nejmladší. 

Kvalitou výuky i výzkumu chce však dle svých slov úspěšně soutěžit nejen s dalšími 

oborovými katedrami v ČR, ale v celé Evropě [KSS ZČÚ 2013]. Cílem sociologického 

oboru v Plzni je poskytnout studentům komplexní univerzitní vzdělání v sociálních 

vědách s důrazem na sociologii, přičemž studium sociologie je rozděleno do tří částí:  

 

1. Studium systematické sociologie, sociologické teorie a dějin sociologie.  

2. Studium sociologické metodologie a analýzy dat kvantitativní i kvalitativní 

povahy (včetně softwarových aplikací). 

3. Studium oborových sociologií, jako jsou např. sociologie rodiny, sociologie 

životního cyklu, sociologie byrokracie a organizace, sociologie médií, sociologie 

náboženství, sociologie jazyka, sociologie sociálních hnutí a sociologie genderu 

[FF ZČÚ 2013].  

 

Tabulka 6.13 Počet přijatých studentů sociologie na FF ZČU v roce 2012 

Typ studia Počet přihlášených Počet přijatých 
Procentuální 
úspěšnost 

Bakalářské prezenční 233 150 64,3 % 

Magisterské prezenční 52 29 55,7 % 

Zdroj: Filozofická fakulta Západočeské univerzity, 2013 
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Nejmladší katedrou v ČR je katedra sociologie na FF UHK, která vznikla v roce 2008. 

Fakulta v Hradci Králové v současné době zaštiťuje pouze bakalářské studium s tím, že 

cílem katedry je rozšířit studium o navazující magisterský stupeň. Katedra sociologie 

FF UK v Hradci se orientuje na rozvinutí badatelství, na propojení výzkumů a výuky, 

přičemž perspektivně katedra usiluje o mezinárodní spolupráci, zejména zahraniční. 

Katedra sociologie v Hradci Králové se snaží o posilování součinnosti s ostatními 

katedrami v rámci České republiky i v zahraničí, přičemž kromě toho spolupracuje se 

Sociologickým ústavem AV ČR [FF UHK 2013]. 

 

Tabulka 6.14  Počty přijatých studentů sociologie na FF UHK  

Rok přijímacího řízení Počet přihlášek 
Počet přijatých 

uchazečů 
Procentuální 
úspěšnost 

2012 214 62 28,9 % 

2011 214 92 45 % 

2010 208 83 39,9 % 

2009 281 74 26,3 % 

200846 172 63 36,6 % 

 Zdroj: Gereczová 2013, studijní oddělení UHK  

 

6.1.5 Shrnutí  

Při pohledu na výše uvedená data je patrné, že v období po revoluci došlo k velkému 

nárůstu počtu přijatých studentů na sociologické obory a zároveň i absolvovaných 

sociologů. Každým rokem se tedy zvyšuje počet nových sociologů v české společnosti. 

Na některých fakultách je tento trend patrný méně (FF UK, FF UP), u některých kateder 

více (FSV UK, FSS MU). Na všech katedrách sociologie bez rozdílů však k určitému 

nárůstu došlo. Největší expanze přitom nastala v letech 1999-2009, od té doby se 

situace pomalu ustaluje a už se to takovým závratným tempem nezvyšuje. Zvýšil se 

však nejen počet studentů, ale i sociologických kateder. Klasická pracoviště v Praze a 

Brně byla doplněna katedrami v Olomouci (1990), Plzni (2006) a Hradci Králové 

(2008). 

Jistou zajímavostí je fakt, že stáří pracovišť do jisté míry koresponduje 

s kvalitou kateder, jak na ni pohlíží každoroční výzkum Hospodářských novin. 

Hospodářské noviny se pravidelně pokouší srovnávat české sociologické katedry a za 

loňský rok se poprvé na první místo dostala FF UK, když v minulých letech první místo 

okupovala FSS MU. Jak bylo ukázáno v předchozích tabulkách, FSS MU se problém 

                                                 
46

 První přijímací řízení na tento obor. 
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zmasovění týkal snad nejvíce a to může být také důsledek toho, že pomalu ztrácí své 

výsadní postavení mezi českým sociologickými katedrami.  

 

Tabulka 6.15 Pořadí škol v oboru sociologie v roce 2012
47

 

Fakulta Světovost školy Zájem o školu 
Průzkum 

absolventů 
Věda celkem 

FF UK 4,1 5,7 1 5,5 16,3 

FSV UK 5,5 2,5 1 5 14 

FSS MUNI 4,2 3,6 1 3 11,8 

FF UP Olomouc 1,9 4,1 0 3,5 9,5 

FF ZČU Plzeň 2,5 2,7 1 3 9,2 

FF UHK 3 2,6 0 1 6,6 

Zdroj: Daňková, 2013 

 

6.2 Uplatnění absolventů sociologických oborů 

Předchozí část uvedla, že české vysoké školy generují velké množství sociologů. Ti po 

absolvování můžou zůstat na akademické sféře nebo jít do soukromého sektoru 

a konfrontovat se s trhem práce. Často ale pracují mimo svůj obor. Čeští absolventi 

sociologie však s hledáním zaměstnání obecně nějaký zásadní problém nemají. Horší už 

to ale je s praktickým využitím sociologických znalostí, jak ukáží následující dvě 

kapitoly. První kapitola pojednává o uplatnění sociologů na trhu práce, druhá se zabývá 

praktickým využitím sociologických znalostí. 

 

6.2.1 Uplatnění českých sociologů na trhu práce 

Co se týče uplatnění absolventů na trhu práce, tak se rozhodně nedá tvrdit, že 

sociologické katedry jsou líhní nezaměstnaných. Vidět to je na uplatnění absolventů na 

trhu práce. Údaje níže jsou za celou fakultu, neboť data ohledně uplatnění sociologů 

konkrétně nejsou k dispozici, proto je tato ukázka spíše orientační. Obecně se ale dá 

říci, že absolventi šesti zkoumaných fakult hledají práci snáze, než lidé bez 

vysokoškolského vzdělání a i ve srovnání s ostatními fakultami napříč Českou 

republikou si v měřítku standardizované míry nezaměstnanosti vedou lépe (to ovšem 

platí pouze pro největší pracoviště – FF UK, FSV UK a FSS MU). V posledních letech 

se ale i u těch největších fakult míra nezaměstnanosti zvyšuje, jak je vidět na Tabulce 

6.16. 

 

                                                 
47

 Zpracováno podle metodiky HN. 
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Tabulka 6.16 Uplatnění absolventů FF UK na trhu práce 

Rok 
Absolventi Míra nezaměstnanosti 

Celkem48 
Dále 

studující49 
Nezaměstnaní50 Běžná51 

Standardi 
zovaná52 

Pořadí53 

2011 1156 43,7 % 19 2,9 % 4,5 % 98 

2010 1098 39,1 % 15 2,2 % 3,4 % 65 

2009 1073 35,7 % 8 1,2 % 2,0 % 61 

2008 1048 29,9 % 7 1,0 % 1,4 % 47 

Zdroj: Autor na základě dat ze Střediska vzdělávací politiky 2008-2011 

 

Zatímco v roce 2008 vykazovala FF UK standardizovanou míru nezaměstnanosti 1,4 %, 

v roce 2011 už to bylo 4,5 %. Nejkonstantnější vývoj nezaměstnanosti v posledních 

letech vykazuje FSV UK. Poslední čtyři roky se zde míra nezaměstnanosti pohybuje 

v intervalu 2 - 2,9 % a v roce v 2011 měla FSV UK dokonce nejmenší standardizovanou 

míru nezaměstnanosti ze všech šesti zkoumaných fakult (2,9 %). 

 

Tabulka 6.17 Uplatnění absolventů FSV UK na trhu práce 

Rok 
Absolventi Míra nezaměstnanosti 

Celkem Dále studující Nezaměstnaní Běžná Standardizovaná Pořadí 

2011 723 51,7 % 7 2,0 % 2,9 % 58 

2010 628 56,4 % 6 2,2 % 2,0 % 38 

2009 578 59,9 % 2 0,9 % 2,6 % 80 

2008 533 57,4 % 2 0,9 % 2,3 % 74 

Zdroj: Autor na základě dat ze Střediska vzdělávací politiky 2008-2011 

 

FSV UK se dostala před FSS MU, která si držela dlouhodobě velmi nízkou míru 

nezaměstnanosti – mezi lety 2008 – 2010 to bylo v rozmezí 1,6 % až 1,7 %. V roce 

                                                 
48

 Absolventi vysokých škol, kteří v daném období ukončili studium (úspěšně vykonali poslední státní 

zkoušku). 
49

 Absolventi vysokých škol, kteří v období v daném období ukončili studium a zahájili další studium na 

stejné nebo jiné vysoké škole a byli v něm stále ještě zapsáni pět měsíců po tomto období. 
50

 Nezaměstnaní absolventi vysoké školy jsou ti uchazeči o práci registrovaní na úřadu práce v daném 

období, kteří úspěšně ukončili školu v období půl až jeden rok před tímto obdobím. 
51

 Míra nezaměstnanosti je v tomto případě podílem počtu nezaměstnaných absolventů k rozdílu mezi 

celkovým počtem absolventů a počtem dále studujících. Jedná se přitom o vážený průměr míry 

nezaměstnanosti z daného období. Míra nezaměstnanosti je počítána pro absolventy, kteří ukončili 

studium v období půl až jeden rok před tímto obdobím. 
52

 Pro stejně vymezenou skupinu absolventů je obdobně počítána i standardizovaná míra nezaměstnanosti. 

Standardizace vyjadřuje, jaká by byla míra nezaměstnanosti absolventů jednotlivých škol, pokud by 

všichni přicházeli na stejně „náročný“ trh práce, odpovídající celkové průměrné situaci v České republice. 

Standardizovaná míra nezaměstnanosti tedy vychází z míry regionální koncentrace absolventů 

jednotlivých škol na různě „náročných“ pracovních trzích, zjišťované podle okresu jejich bydliště. 
53

 Pořadí seřazuje vysoké školy a fakulty podle úrovně standardizované míry nezaměstnanosti. Na 

prvních místech se umisťují ty, jejichž absolventi jsou na tom nejlépe, na posledních naopak ty, jejichž 

absolventi jsou na tom nejhůře [Koucký, Zelenka 2011]. 
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2011 ale nastal velký nárůst nezaměstnaných, v tomto roce jich měla fakulta 16, 

zatímco v tom předchozím šest a dva roky zpátky pouze dva. Standardizovaná míra 

nezaměstnanosti v roce 2011 tak na FSS MU byla 4,6 %. 

 

Tabulka 6.18 Uplatnění absolventů FSS MU na trhu práce 

Rok 

Absolventi Míra nezaměstnanosti 

Celkem 
Dále 

studující 
Nezaměstnaní Běžná Standardizovaná Pořadí 

2011 866 59,2 % 16 4,5 % 4,6 % 102 

2010 768 59,5 % 5 1,6 % 1,6 % 30 

2009 733 59,3 % 5 1,7 % 1,7 % 53 

2008 553 60,0 % 4 1,8 % 1,7 % 54 

Zdroj: Autor na základě dat ze Střediska vzdělávací politiky 2008-2011 

 

Tyto tři hlavní fakulty, které mají nejdůležitější sociologická pracoviště, jsou na tom 

svojí mírou nezaměstnanosti celkem dobře, ačkoliv se tato míra pomalu zvyšuje. 

U mimopražských a mimobrněnských fakult je ta situace však o dost horší, jak je 

například vidět na FF ZČU. Tato fakulta si čtyři roky po sobě drží vyrovnanou bilanci 

nezaměstnanosti. Bohužel pro ni je však tato míra vyšší, než je celostátní průměr.  

 

Tabulka 6.19 Uplatnění absolventů FF ZČU na trhu práce 

Rok 
Absolventi Míra nezaměstnanosti 

Celkem Dále studující Nezaměstnaní Běžná Standardizovaná Pořadí 

2011 673 49,2 % 28 8,2 % 9,2 % 166 

2010 694 52,9 % 32 9,8 % 12 % 165 

2009 697 52,5 % 23 6,9 % 9,1 % 176 

2008 576 51,59 % 18 6,5 % 8,4 % 144 

Zdroj: Autor na základě dat ze Střediska vzdělávací politiky 2008-2011 

 

Lépe je na tom s uplatněním absolventů na trhu práce FF UPOL, ačkoliv i zde je 

v posledních letech jasně patrný jev zvyšující se meziroční nezaměstnanosti. Zatímco 

v roce 2009 byla standardizovaná míra nezaměstnanosti na FF UPOL 2,3%, v roce 2011 

už to bylo 6,1% procenta. I tak se dá ale říci, že ve srovnání ostatními mimopražskými 

a mimobrněnskými fakultami si FF UPOL v posledním roce v otázce zaměstnanosti 

absolventů vedla nejlépe. 
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Tabulka 6.20 Uplatnění absolventů FF UPOL na trhu práce 

Rok 

Absolventi Míra nezaměstnanosti 

Celkem 
Dále 

studující 
Nezaměstnaní Běžná Standardizovaná Pořadí 

2011 1217 46,8 % 42 6,5 % 6,1 % 136 

2010 1006 49,9 % 27 5,4 % 4,9 % 100 

2009 971 46,5 % 13 2,5 % 2,3 % 68 

2008 946 48,9 % 16 3,3 % 3,1 % 96 

Zdroj: Autor na základě dat ze Střediska vzdělávací politiky 2008-2011 

 

Nejvíce se zvyšování nezaměstnanosti projevuje na nejmladší sociologické katedře, 

tedy na FF UHK. V roce 2009 z celkových 89 absolventů nebyl nezaměstnaný ani 

jediný a s 0% mírou nezaměstnanosti se dělila o první místo mezi všemi fakultami 

v ČR, zatímco v roce 2011 se svojí standardizovanou mírou nezaměstnanosti, která byla 

12,7%, zařadila mezi vůbec nejhorší fakulty. 

 

Tabulka 6.21 Uplatnění absolventů FF UHK na trhu práce 

Rok 

Absolventi Míra nezaměstnanosti 

Celkem 
Dále 

studující 
Nezaměstnaní Běžná Standardizovaná Pořadí 

2011 149 55,7 % 6 9,1 % 12,7 % 183 

2010 101 53,5 % 2 4,3 % 4,9 % 101 

2009 89 55,1 % 0 0 % 0 % 1-22 

Zdroj: Autor na základě dat ze Střediska vzdělávací politiky 2008-2011 

 

Jak bylo naznačeno na těchto datech, pro sociology není problém sehnat práci 

jakéhokoliv charakteru (a to platí především pro FF UK, FSV UK a FSS MU), ačkoliv 

je v posledních letech jasně viditelný trend zvyšování standardizované míry 

nezaměstnanosti u všech zkoumaných fakult (s výjimkou FSV UK). Problémem se 

spíše než nezaměstnanost absolventů obecně ukazuje uplatnění absolventů v oboru a 

využití profesních znalostí nabytých v akademickém prostředí, či další profesní kariéra 

sociologa.  

6.2.2 Profesní realizace českých sociologů  

Současná situace se může dát do kontextu s krizí, která proběhla v USA v důsledku 

zmasovění sociologického oboru v šedesátých letech minulého století. Sociologie se 

tam zprofesionalizovala, empirická sociologická produkce expanzivním a kumulativním 

způsobem vzrostla a s tím souvisel i rozmach univerzitní výuky. Sociologické fakulty 

generovaly stále větší kvanta sociologů, pro něž nebylo uplatnění a nebylo jasné, co pro 
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ně univerzity chystají. Přijetí do akademických kruhů bylo pro mnoho absolventů 

nedosažitelné, v důsledku čehož rostla frustrace. Mezi takovými „vyčleněnými“ 

sociology pak vznikal pocit marginality a nejistoty ohledně toho, jestli by stejný obor 

znovu studovali [Balon 2008: 948-949]. Sociologové se se svojí vědou nedostatečně 

identifikovali, což bylo způsobeno neschopností sociologie ve své fázi univerzitní 

expanzi vytvořit praktickou specializaci. Sociologové doufali, že obor rozvine své teorie 

a výzkumné nástroje, díky čemuž bude možné vytvořit praktickou sociologickou 

specializaci [Janowitz 1972: 107].       

 Také v České republice v současné době jsou šance sociologů na uplatnění 

v oboru v nejbližší budoucnosti spíše špatné. Hlavním faktorem, který má vliv na 

negativní prognózu ohledně uplatnění sociologů v oboru je rychlý nárůst počtu 

absolventů sociologických oborů, přičemž přetlak absolventů v příštích letech nad 

počtem vhodných volných pracovních míst je už dnes velký a bude dále narůstat. 

Většina nových absolventů sociologie může mít problém nalézt uplatnění ve svém 

oboru vzdělání, což může zvýšit jejich zájem o rekvalifikace [Budoucnost profesí 

2013]. Bližší a konkrétnější data ohledně konkrétního uplatnění absolventů 

sociologických oborů však zatím nejsou dostupná, ačkoliv v současné době je na toto 

téma realizováno několik výzkumů. Např. ISS FSV UK v současné době provádí na 

svém institutu výzkum, jehož cílem je zjištění názoru absolventů sociologie na kvalitu 

poskytnutého vzdělání s ohledem na uplatnění v praxi. V době realizace této diplomové 

práce ale výsledky ještě nebyly známy. Zbývá tedy ukázat, jestli se expanze týká 

i „profesionálních“ sociologů, jestli je vůbec zájem dělat sociologii na profesionální 

úrovni a jestli se expanze dotýká celého oboru. 

Jednou z organizací sdružujících profesionální sociology je Masarykova česká 

sociologická společnost (MČSS). MČSS je dobrovolnou organizací odborníků, která si 

dává za cíl podpořit rozvoj všech aspektů sociologie na celém území a všech regionech 

ČR, s hlavním důrazem na koordinaci v celonárodním měřítku, vytváření podmínek pro 

odbornou činnost svých členů, a na reprezentaci české sociologie. Kromě toho je MČSS 

kolektivním členem International Sociological Association [MČSS 2013]. MČSS je 

společnost, která ve 20. letech minulého století začínala s 30 členy, v 60. letech měla 

tisíc členů, po prověrkách okolo pěti set a v současné době se počet členů ustálil (byť 

s obtížemi) okolo tří set [Petrusek 2006: 249]. Jak je vidět na následující tabulce, počet 

členů Masarykovy české sociologické společnosti sice stoupá, ale velmi mírným 

způsobem – od roku 2008 do roku 2012 se počet členů MČSS navýšil o pouhých 25 
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členů. Masarykovy české sociologické společnosti se tak proces expanze sociologie 

nijak netýká. 

 

Tabulka 6.22 Počet členů MČSS a počet výstupů  

 2012 2011 2010 2009 2008 

Počet členů 315 311 308 297 290 

Počet výstupů činnosti vědecké společnosti 26 23 21 23 20 

Zdroj: Rada vědeckých společností, 2013 

 

Další možností, jak se může sociolog realizovat, je zůstat na akademické sféře a učit, 

nebo se zařadit do výzkumu (případně kombinace obojího). Jak ale ukázala data 

ohledně počtu studujících na českých univerzitách, zmasovění oboru se týká především 

bakalářských a magisterských oborů, u doktorandů je situace trochu jiná. Počty 

studujících doktorandů sociologie například na FSV UK se nijak závratným způsobem 

nezvyšují a v některých letech došlo dokonce k poklesu. Podobné to je i při pohledu na 

kvalifikační strukturu učitelského stavu na FSS MU. Se zvýšeným počtem studentů by 

měl korespondovat i zvýšený počet učitelů. Jak je ale vidět z následující tabulky, 

kvalifikační struktura učitelského stavu sociologie na FSS MU zůstává podobná, 

rozhodně se ale nijak výrazným způsobem nezvyšuje. Mezi lety 2007 a 2011 došlo 

dokonce k mírnému poklesu. Zatímco studentů bylo přijato o 106 více, vyučujících bylo 

o jednoho méně. Struktura učitelů nereflektuje zmasovění – počet studentů narůstá, 

počet učitelů zůstává víceméně podobný. 

 

Tabulka 6.23 Kvalifikační struktura učitelského stavu sociologie na FSS 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Profesoři 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Docenti 3+254 3+2 2+1 2 2 2 2 1 0 0 

Odborní asistenti s 
PhD. 

8 8 9 9+1 10+1 7 7 8 5 5 

Asistenti (bez PhD.) 2 2 2 2 3 3+2 2 3 3 3 

Lektoři 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 

Celkem 17+2 17+2 18+1 18+1 19+1 16+2 14 16 12 12 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv FSS MU z let 2002-2011 

 

Kromě výuky na českých univerzitách mohou čeští sociologové rozvíjet kariéru jako 

vědečtí pracovníci Sociologického ústavu AV ČR. Sociologický ústav AV ČR byl 

                                                 
54

 „+1“ znamená, že jsou celým pracovním poměrem mimo univerzity, ale podílejí se na výuce na 

katedrách.  
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založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. SOÚ AV ČR 

rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí 

jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, 

sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní 

i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako 

jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie 

a genderová studia. SOÚ AV ČR podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného 

mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat [SOÚ AV ČR 2013]. V Tabulce 

6.24 je vidět, jaká byla publikační produkce Sociologického ústavu AV ČR 

v předchozích letech. S výjimkou roku 2011 se produkce nijak výrazně nezvyšuje. 

 

Tabulka 6.24 Přehled publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR 

 2011 2009 2008 2007 

Celkem záznamů v databázi ARL/IPAC 618 453 445 447 

Z toho zařazeno do RIV (Publikační činnost, která je 
uplatněna v databázi Rady pro výzkum a vývoj ČR) 

416 224 200 253 

Zdroj: Autor na základě výročních zpráv Sociologického ústavu AV ČR z let 2007-2011 
 

Česká sociologie na akademické půdě v posledních minimálně patnácti letech 

expanduje. Každým rokem české univerzity produkují více a více absolventů. Kam ale 

ti sociologové mizí? Jak ukázala výše uvedená data, s narůstajícím počtem 

vystudovaných sociologů nekorespondují počty vysokoškolských učitelů nebo počty 

členů profesních organizací (jako např. Masarykovy české sociologické společnosti). 

Čeští sociologové tak často míří na trh práce, kde se sice velmi často uplatní a seženou 

práci, ale mnohdy jen za cenu rekvalifikace nebo práce v jiném oboru.  

Podobná situace panovala kdysi v USA. Sociologický obor tam i přes indikátory 

studentské expanze (a úspěšnou profesionalizaci a institucionalizaci) nedospěl ke 

sblížení teorie a praxe, což bylo způsobeno hlavně nekončícím tlakem na expanzi 

v období studentského růstu [Balon 2008: 950]. Původní nadějné vize sociologického 

oboru byly ve velkém kontrastu s následnou krizí charakteristikou uzavřeností 

sociologie sama do sebe, problematickým rekrutováním nových zájemců, uzavřeností 

sociologie uvnitř univerzitních kateder a nezřetelností vztahu ke svému potenciálnímu 

publiku a veřejnosti – po expanzivním nástupu přišel strmý pád [Balon 2008: 952]. 

V současné české sociologii je situace obdobná. Každý rok absolvuje na českých 

univerzitách stále více nových sociologů, pro něž není adekvátní uplatnění v praxi a ani 

její vztah k veřejnosti a svému potenciálnímu publiku obecně není bezproblémový. 
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7 ČESKÁ SOCIOLOGIE A LAICKÁ VEŘEJNOST 

V posledních letech tedy v České republice došlo ke zmasovění sociologického oboru. 

Jsou ale sociologové vzhledem k expanzi akademické sociologie na veřejnosti více 

vidět? Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, pro sociologii je velmi důležitý její 

vztah s veřejností. Tento vztah však není úplně přímočarý – česká veřejnost mnohdy ani 

neví, co sociologie je, k čemu slouží a jaký je její význam. Sociologie by však měla být 

s veřejností zapojena do vzájemného dialogu a sociologie by měla být zároveň 

odpovědná vůči veřejnosti. Jak bylo ukázáno v kapitole 4.3, Burawoy v této souvislosti 

rozlišuje dva typy veřejné sociologie – tradiční a organickou, přičemž praktikováním 

tradiční veřejné sociologie myslí publikování knih a článků, zatímco za organickou 

sociologii považuje přímý a nezprostředkovaný vztah s veřejností.  

Česká sociologie může na veřejnost působit především třemi možnými způsoby – 

prezentováním výstupů kvantitativních dat z předvolebních či marketingových 

průzkumů, publikováním knih a článků v novinách (tradiční veřejná sociologie) 

a působením v různých veřejných či politických debatách (organická veřejná 

sociologie). Následující řádky budou analyzovat současný stav české sociologie ve třech 

uvedených oblastech vztahu mezi sociologií a veřejností. 

 

7.1 Percepce společnosti - sociologie pouze jako výzkumy 

veřejného mínění? 

Česká sociologie je veřejností vnímána především prostřednictvím předvolebních 

průzkumů. Nešpor [2007: 418] se v této souvislosti domnívá, že čeští sociologové 

s výjimkou výzkumů veřejného mínění, předvolebních průzkumů či prvoplánových 

šetření komerčního charakteru postrádají výraznější sociální ohlas. Veřejnost stojí 

především o výzkumy kvantitativního charakteru
55

, které si pak interpretují po svém, 

v důsledku čehož dochází k jisté „nepotřebnosti“ sociologie. Nešpor se zamýšlí, jestli je 

chyba na straně veřejnosti nebo na straně sociologů a jestli se vůbec o nějaký nedostatek 

jedná (nebo jestli nejde o standardní součást vývojových procesů pozdní moderny). Dle 

něj však pohled do české sociologické obce ukazuje, že velká část ohromného množství 

sociologů, která se v posledních letech na českých univerzitách objevila (a jak bylo 

popsáno v předchozí kapitole o zmasovění sociologického oboru v ČR) o přílišnou 

                                                 
55

 Petrusek tuto „obsesi“ veřejnosti výzkumy nazývá „plochým empirismem“, kdy jsou proč českou 

veřejnost přitažlivé především jednoduché výstupy politických preferencí, spotřebního chování či 

sledovanosti televize [Petrusek 2009: 5]. 
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prezentaci svých výsledků na veřejnosti nestojí. Nešpor kromě toho postrádá také 

sociálně-politickou angažovanost a hloubavost nad aktuálními otázkami, přičemž pokud 

už nějaké texty jsou, tak většinou nenabízejí alternativní řešení a nejsou nikterak 

kritické. 

V očích politických představitelů země (a nejen jich) je tak sociologie 

reprezentována (s občasnými výjimkami) především předkládanými jednoduchými 

procenty. Tato nejvíce viditelná vrstva společenské skutečnosti je zároveň také nejvíce 

proměnlivá, nejsnáze ovlivnitelná, nejméně stabilní a nejméně spolehlivá část 

sociologického poznání, v důsledku čehož není prestiž sociologie v očích české 

veřejnosti příliš vysoká [Jeřábek 2002: 39]. Při pohledu na hodnocení předvolebních 

průzkumů médii je totiž zřejmé, že se příliš velké popularitě netěší. Prakticky po 

každých volbách se objeví velké množství článků, které kritizují předvolební průzkumy 

především pro jejich malou predikční schopnost.
56

 Předvolební průzkumy se podle 

médií nezřídka mýlily, chybovaly nebo dokonce selhaly. V tomto případě je ale často 

chyba na straně médií, která chybně interpretují výsledky a často nerozlišují preference, 

prognózy atd. (více se tímto tématem zabývá např. Krejčí 2003 nebo 2008).   

 Povědomí laické veřejnosti v oblasti sociologické disciplíny tak není příliš 

velké; pokud už sociologii nezaměňují se sociální prací, tak ji často reflektují pouze 

prostřednictvím kvantitativních průzkumů.
57

 Tento problém souvisí s důrazem 

společnosti na „empiričnost“ oproti „teorii“ (viz kapitola 2.2). Jak ale ukazují reflexe a 

články některých českých sociologů z poslední doby [např. Petrusek 2009 nebo Balon 

2007], tak se situace ohledně důležitosti sociální teorie zlepšila - sociologická teorie má 

své nezastupitelné místo i v dnešní pragmatické době. Petrusek dokonce například 

hovoří o „návratu sociologické teorie do Čech“. Návrat sociologické teorie do České 

republiky je podle něj nevratným procesem, přičemž tato tendence je zaštítěna seniory, 

ale realizovaná mladými a vzdělanými sociology [Petrusek 2011: 1030]. Jednostranná 

zaměřenost veřejnosti směrem ke „kvantitě“ se tak už pomalu začíná redukovat. Stále je 

sice sociologie percipována veřejností hlavně kvantitativními výzkumy, v poslední době 

                                                 
56

 Např. po parlamentních volbách v roce 2010 se objevilo velké množství článků pojednávajících o 

selhání průzkumů, přičemž selhání bylo prezentováno na srovnání průzkumu s výsledky voleb [např. 

Novinky.cz, 2010] Podrobněji se tématikou rozdílem předvolebních průzkumů a výsledků voleb zabýval 

např. [Štrojsa 2011]. Podobná byla situace i po prezidentských volbách v roce 2013, kdy některá média 

hovořila dokonce o „rekordní mýlce“ [viz např. Bach 2013].  
57

 Předvolební či komerční průzkumy samozřejmě neleze ignorovat, je zapotřebí je respektovat jako 

platnou a důležitou součást sociologie. Jenom se domnívám, že by nemělo dojít k zaměňování průzkumů 

se sociologií. 
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ale bylo vydáno několik knih sociologicko-teoretického charakteru, které začala 

výrazněji reflektovat i laická veřejnost, nikoliv pouze akademická či odborná obec. 

7.2 Česká sociologická produkce směrem k veřejnosti  

Tradiční funkce veřejné sociologie spočívá v působení na veřejnost prostřednictvím 

publikování knih a článku do časopisů a novin. Tradiční sociolog tak může veřejnost 

ovlivňovat produkováním knih (monografií či statí), článků v časopisech či komentářích 

v novinách nebo v internetových denících. Protože se příliš nedá předpokládat, že by 

širší laická veřejnost četla odborné časopisy, prostor ke zviditelnění se otvírá především 

v knižní a publicistické oblasti.       

 Publikováním sociologických knih především od českých autorů sociologického 

(ale i společenskovědního) zaměření se zabývá na české poměry už poměrně etablované 

nakladatelství SLON.
58

 Jak je vidět v uvedené tabulce, s výjimkou roku 2011 se 

každoročně zvyšuje počet publikací Sociologického nakladatelství, přičemž vydávána 

jsou povětšinou díla od českých autorů.
59

 

 

Tabulka 7.1 Počet vydaných knih nakladatelstvím SLON v letech 2007-2013 

 201360 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Počet knih 10 31 12 20 16 12 12 

Z toho od českých autorů 9 23 10 14 14 9 9 

Zdroj: Autor na základě webových stránek Sociologického nakladatelství  

 

Ukazatel kvantity však v tomto případě nemusí být nutně vypovídající a rozhodující. 

Důležitější je spíše ohlas veřejnosti. V posledních letech do teoretických diskuzí nejen 

v sociologii, ale i ve veřejnosti zasáhlo několik knih, které (byť svým obsahem 

i orientací velmi rozdílné) se dostali do povědomí širšího publika. Především se jedná 

o knihu Miloslava Petruska Společnosti pozdní doby (2006), úspěšnou monografii 

Václava Belohradského Společnost nevolnosti (2008, 2009) a společné dílo Petruska 
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 Sociologické nakladatelství (ve zkratce SLON) vzniklo v roce 1991. „SLON přináší na knižní trh knihy 

z oboru sociologie, politologie, sociální politiky a sociální práce, kulturní a sociální antropologie, 

moderních dějin, psychologie a příbuzných oborů. V Sociologickém nakladatelství dosud vyšlo více než 

170 titulů, z toho mnohé ve druhém či dalším vydání. Překlady tvoří asi třetinu produkce nakladatelství, 

ostatní knihy jsou od domácích (případně slovenských) autorů“ (SLON 2013). 
59

 Kromě toho bylo napsáno i několik úvodových knih o sociologii. Jak bylo uvedeno v předchozí části 

DP, zájem o studium sociologie v předchozích letech prudce vzrostl, v důsledku čehož bylo napsáno 

několik seznamovacích knih se sociologií, které se liší svým konceptem i jazykem (např. Jandourek, 

Petrusek nebo Keller). To jsou však díla, které zajímají lidi, kteří už mají k sociologii nějaký vztah 

(potencionální studenti, zájemci o obor). 
60

 Údaje jsou uvedené ke dni 25. Dubna 2013. 
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a Balona Společnost naší doby (2011). Jak je přitom vidět z názvů knih, všechna díla 

nějakým způsobem reflektují soudobou českou společnost.  

Monografie Společnosti pozdní doby je založena na jednoduchém principu, že 

moderní a postmoderní společnosti pro sebe vynalézaly specifická pojmenování (jako 

např. společnost alfanumerická, spotřební, ludická, reflexivní, alternativní, globální, 

postmoderní atd.,). Z těchto společností Petrusek vybral přes stovku a každé 

pojmenování podrobil detailní historicko-sociologické srovnávací analýze, zatímco 

Bělohradský kritizoval neřesti české společnosti v kontextu globálního světa. 

Bělohradského kniha je ukázkovým příkladem sociálního fungování sociologie tím, že 

i širší společnost jeho dílo čte a diskutuje o něm [Petrusek 2009: 5]. 

 Snad ještě většího ohlasu na veřejnosti se dočkala kniha Společnost naší doby. Je 

to studie, která se zabývá vybranými tématy (historickými, sociálními nebo kulturními) 

soudobé české společnosti, přičemž témata byla vybrána kromě těch známých i ta 

netradiční. Autoři se snažili popsat „diagnózu doby“ a to jazykem a stylem, který byl 

přístupný veřejnosti (avšak nikoliv trivializující).
61

 O úspěšnosti této knihy svědčí mimo 

jiné fakt, že nedlouho po svém vydání byla tato kniha prakticky ve všech 

knihkupectvích beznadějně vyprodaná a také v knihovnách byl o ni obrovský zájem. 

Ocenění se dočkala i na poli odborné veřejnosti, například internetový server 

iLiteratura.cz ji zařadil mezi nejlepší knihy roku 2011.
62

   

 Publikování sociologů směrem k veřejnosti však nemusí být pouze a výhradně 

prostřednictvím monografií či statí ve sbornících. Jelikož se nedá předpokládat, že by 

širší veřejnost četla odborná periodika jako Sociologický časopis, nabízí se sociologům 

ještě možnost přispívat do tištěných či intenetových novin. Typickým příkladem 

sociologa, jehož texty a komentáře se pravidelně objevují v českých významných 

denících, je Jan Keller. Ten přispívá do deníku Právo
63

 s železnou pravidelností a je 

tedy prostřednictvím svého názorového portfolia v kontaktu se širší veřejností. Kromě 

Kellera však příliš pravidelně publikujících sociologů v novinách není
64

 a v této oblasti 
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 Domnívám se, že tak nějak by měl vypadat tradiční výstup veřejné sociologie v burawoyovsko-

millsovském smyslu. 
62

 Výběr nejlepších česky vydaných knih roku 201 sestavili redaktoři serveru iLiteratura s pomocí dalších 

přispěvatelů příslušných rubrik. Z každé hlavní kategorie bylo vybráno pět knih. Kniha Společnost naší 

doby byla vybrána mezi pět nejlepších knih v kategorii „non fiction“ [iLiteratura.cz, 2011]. 
63

 Objevují se ale i kritiky, jestli nepřispívá „až příliš“. 
64

 Mám tím na mysli „profesní sociology“, nikoliv vystudované sociology, kteří mají sociologické 

vzdělání, ale pracují jako žurnalisté, viz např. komentátor Lidových novin Petr Kamberský.  
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je tedy českými sociology pole působnosti ne uplně dostatečně využito. Keller je kromě 

toho ukázkovým “angažovaným” sociologem.
65

 

 Unikátním projektem využívající internet je v oblasti zprostředkovaného vztahu 

mezi sociologií a veřejností internetový magazín studentů sociologie na FSV UK
66

, 

jehož „hlavním cílem je seznamovat veřejnost a média s výsledky známých i méně 

rozšířených sociologických výzkumů a poukazovat na současné společenské trendy na 

základě vlastních analýz“ (Sociopress 2013). Autoři tohoto projektu se snaží o korektní 

interpretaci analyzovaných dat, která dle nich v mediálních výstupech ustupuje mnohdy 

do pozadí. Sociopress řeší aktuální (a pro mladší generaci populární) témata jako např. 

drogy, morálka, životní prostředí, manželské vztahy nebo politika. O úspěchu tohoto 

projektu svědčí fakt, že výstupy řešitelů přejímají největší česká média a několikrát se 

jejich výstupy dokonce dostaly na titulní stranu celostátních novin (např. MF Dnes). 

 Při pohledu na produkci tradiční veřejné sociologie v posledních letech v České 

republice je tak patrné, že oblast publikování sociologických textů směrem k veřejnosti 

se ve srovnání s porevolučním období mírně zlepšuje
67

 a to jak v kvantitativním ohledu 

(počet vydaných knih) tak v kvalitativním měřítku (ohlas veřejnosti na sociologická 

díla). Zároveň je vidět, že zprostředkovanou produkcí sociologických myšlenek se 

zabývají jak “ostřílení” sociologové jako Petrusek či Keller,  tak i mladší generace 

(Balon, Soukup) a dokonce i sociologický dorost prostřednictvím projektů jako např. 

Sociopress. Rezonance veřejnosti na sociologická díla by samozřejmě mohla být 

mnohem výraznější, snahu ale českým sociologům v tomto ohledu upřít nelze a to 

především ve srovnání s přímým a nezprostředkovaným vztahem české sociologie 

s veřejností.  

7.3 Role českého sociologa ve veřejných debatách o 

celospolečenských problémech 

Největší nedostatek současné české sociologie totiž tkví v tom, že se nedokáže 

dostatečně prosadit ve veřejné debatě a to především ve srovnání s některými jinými 

společenskovědními obory (např. ekonomie, právo či politologie). Na problematický 

                                                 
65

 Ukázka toho, jak se Keller angažuje ve společenských otázkách prostřednictvím médií: 

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/68718-sociolog-keller-zesmesnuje-schopnosti-necase-a-jeho-vlady/  
66

 Odborným garantem projektu je vyučující na ISS FSV UK Petr Soukup. 
67

 Pokud budeme akceptovat vyjádření českých sociologů ke krizi sociologické disciplíny, jak bylo 

popsáno v předchozí kapitole, kdy byla sociologii vyčítáno především nedostatečné využití nabídnutého 

prostoru. 

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/68718-sociolog-keller-zesmesnuje-schopnosti-necase-a-jeho-vlady/
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vztah sociologie a ekonomie (ve smyslu nedostatečného slova sociologie) přitom už 

poukazovali někteří sociologové v porevolučním období, kdy se podle nich česká 

sociologie dostatečně neprosadila ve veřejném diskuzu (a to zejména ve vysvětlování 

transformačních procesů). Domnívám se, že z obecného hlediska chybí českým 

sociologům větší “průraznost” či výraznější slovo (či snad angažovanost) při 

reflektování aktuálních a zásadních událostech v české společnosti. To by přitom měl 

být jeden z hlavních cílů sociologie (a veřejné sociologie obzvláště).  

 Absence (či nedostatečná viditelnost) sociologů byla viditelná například při 

nedávné volbě prezidenta v ČR v roce 2013. Situace okolo volby byla společensky 

vyhrocená – jedna část populace místy až nekriticky podporovala Karla 

Schwarzenberga, zatímco druzí projevovali velké sympatie protikandidátovi Miloši 

Zemanovi. Oba tábory byly znesvářené a vznikla mezi nima velká propast. Do 

televizních studií a debat byli zváni především politologové či politici, ekonomové 

a právníci a občas dokonce i herci či jiné osobnosti z veřejného života, tedy lidé 

s minimálním odborným povědomím o společenských procesech. Sociologové byli k 

vidění minimálně,
68

 přestože tehdejší situace a atmosféra po sociologických analýzách 

(přímých a nezprostředkovaných) přímo volala.
69

 

 Toto tvrzení je doložitelné při pohledu na profesní strukturu účastníků diskuzí 

pořadu Hyde Park České televize. Tento pořad „reflektuje současný světový trend 

otevřené žurnalistiky, patří k nejúspěšnějším a nejsledovanějším pořadům ČT24. Diváci 

se od začátku aktivně podílejí na tvorbě formátu i jednotlivých dílů a účastní se tak 

veřejné diskuse. Zapojovat se mohou prostřednictvím webového formuláře, sociálních 

sítí, telefonu, sms, skypu či mobilní jednotky v terénu.“ (Hyde Park 2013). Do pořadu 

jsou zváni různí odborníci, politici či osobnosti veřejného života, přičemž každý všední 

den ho vysílá program ČT 24. Svým interaktivním pojetím (a přímým kontaktem) mezi 

hostem a veřejností tedy odpovídá koncepci organické veřejné sociologie.   
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 Výjimku tvořil např. rozhovor ředitele Sociologického ústavu AV Tomáše Kosteleckého ve volebním 

studiu ČT 24. Kostelecký ve studiu „mírnil emoce“ a zabýval se tématikou vyhraněnosti české 

společnosti ve volebním období. Více [Srnová 2013]. 
69

 Vzorovou ukázkou reakce na tehdejší situaci byl internetový příspěvek sociologa Oldřicha Zajíce, kde 

(stejně tak jako v televizi Kostelecký) krotil voličskou hysterii. Takových spontánních reakcí ze strany 

sociologů však mohlo být více [Zajíc 2013]. 
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Tabulka 7.2 Účast hostů podle profese v pořadu Hyde Park v období prezidentských voleb  

Druh profese Absolutní čísla V procentech 

Politik 36 38, 29 % 

Manažer/ředitel 11 11, 70 % 

Publicista/žurnalista 7 7, 44 % 

Poradce/expert/odborník 6 6, 38 % 

Akademik/učitel/výzkumník 5 5, 32 % 

Ekonom 4 4, 25 % 

Právník/advokát 4 4, 25 % 

Spisovatel/umělec 4 4, 25 % 

Politolog 3 3, 19 % 

Cestovatel 2 2, 12 % 

Sociolog 2 2, 12 % 

Ostatní70 10 10, 64 % 

Celkem 94 100 % 

Zdroj: Autor na základě diskuzních pořadů Hyde park ve dnech 1. 10. 2012 – 28. 2. 2013 

 

Během období kolem přímé volby prezidenta v ČR v roce 2013
71

 bylo v pořadu celkem 

94 hostů, přičemž pouze ve dvou případech byl v Hyde Parku přítomen sociolog (tedy 

ve stejném počtu, jako např. cestovatel). Ani v jednom případě se však sociolog 

nevyjadřoval k politickému dění a aktuální volební atmosféře ve společnosti. Konkrétně 

byli pozváni Jana Hamanová (ředitelka výzkumu v agentuře SCaC) a kriminolog Martin 

Cejp. Zatímco Hamanová se (jako už tradičně) vyjadřovala k předvolebním 

průzkumům, Cejp hovořil o kriminologických důsledcích prezidentské amnestie. 

V pořadu o aktuálních společenských problémech v ČR tak hlavní prostor dostávali 

politici či manažeři, zatímco sociologové byli ignorováni.     

 Podobná situace byla také při parlamentních volbách v roce 2010 nebo při 

prezidentské amnestii v roce 2013, kdy se výkladu amnestie chopili právníci či politici, 

zatímco sociologové spíše mlčeli. Vidět to je v Tabulce 7.3, ve které byla analyzována  

účast lidí podle profesí v diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. 

Ačkoliv je to svým zaměřením spíše politický pořad, často jsou do něj zváni hosté 

napříč profesním spektrem (ekonomie, právo atd.). Jak ale ukazuje následující tabulka, 

v období po vyhlášení prezidentské amnestie se v pořadu Otázky Václava Moravce 

neobjevil ani jeden sociolog, přestože česká veřejnost toto téma akcentovala velmi silně 

a zapotřebí byl určitě i sociologický pohled. Nejčastěji byli v tomto období do pořadu 
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 Do škatulky „ostatní“ byly zahrnuty profese, které se v Hyde Parku objevili maximálně jednou. Např. 

maratónský běžec, světová mistryně v paměťovém tréninku nebo kuchař. 
71

 Vybráno bylo datum od 1. 10. 2012, kdy byly volby oficiálně vyhlášeny do 28. 2. 2013, tedy do období 

těsně před prezidentskou inaugurací.  
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pozváni politici (16), ale hned za nimi lidé s právnickou profesí (8) a kromě toho 

i dvakrát ekonomové. Samozřejmě je důležité rozebrat amnestii z politického a 

právního hlediska (potud je to v pořádku), domnívám se ale, že nikoliv pouze tímto 

pohledem. Výkladu společenských důsledků této amnestie se měli výraznějším 

způsobem zhostit také sociologové. 

 

Tabulka 7.3 Účast hostů v pořadu OVM podle profese v období prezidentské amnestie 

Druh profese Absolutní čísla V procentech 

Politik 16 57, 14 % 

Právník 8 28, 57 % 

Ekonom 2 7, 14 % 

Policie 1 3, 58 % 

Hygienik 1 3, 58 % 

Celkem 28 100 % 

Zdroj: Autor na základě diskuzních pořadů Otázky Václava Moravce ve dnech 1.1. – 31.1. 2013 

 

Jak vyplývá z teoretických koncepcí kritických sociologů (Mills, Gouldner, později 

i Burawoy), sociologové by se měli vyjadřovat k celospolečenským tématům a měli by 

si vybírat stěžejní, nikoliv okrajová témata
72

. Sociolog by tedy měl reagovat na 

společenské změny a měl by být také více angažovanější, což zdůrazňoval například  

Burawoy [2010: 61]. Jako příklad angažovanosti veřejné sociologie uváděl americké 

sociology, kteří se stali angažovanější v kritice zahraniční politiky v USA, přičemž 

účast sociologů na veřejnosti by měla být hlavním zájmem veřejné sociologie. Mezi 

českými sociology přitom taková veřejná angažovanost prakticky není vidět. Česká 

sociologie tak nese stigma „potenciální neužitečnosti“ v době, kdy by měla dokázat, že 

obstojí v mezinárodní konkurenci a že je společensky užitečná. Její užitečnost totiž 

spočívá nejen, ale především v sociální kritice [Petrusek 2011: 1018]. 

Výkladu závažných a aktuálních společenských témat se ale ujímají spíše 

politici, ačkoliv jejich pohled a prezentace pohledu bývá nutně a logicky jednostranně 

zaměřená. Sociologové by měli být na rozdíl od nich objektivní a v ideálním případě 

formulovat společenské otázky, na které by se měla veřejnost ptát. Až teprve po 

objektivním výkladu sociologa by měl přijít stranický pohled, což se nyní neděje. Český 

sociolog má dnes velký prostor pro prezentaci svých postojů na veřejnosti (knihy, 

média, diskuze, televize, internet), přesto ne vždy a všechna média jsou českými 
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 Nabízí se otázka, nakolik tuto podmínku splňuje například workshop na téma „Sociální a kulturní 

souvislosti defekace“, který proběhl za česko-polské účasti 25. dubna 2013 v budově FSV UK. 
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sociology v dostatečné míře využívána       

 Percepce české společnosti v porevolučním období byla taková, že sociolog byl 

pohledem veřejnosti (pokud vůbec nějaké výraznější povědomí o sociologii bylo) spíše 

“výzkumník” či pouhý interpretátor kvantitativních dat. V posledních letech to ale 

vypadá, že se situace v oblasti zprostředkovaného vztahu sociologie a veřejnosti pomalu 

mění (návrat sociologické teorie do Čech, některá veřejností zaznamenaná sociologická 

díla, projekty mladých sociologů). Je tedy patrné, že především v oblasti tzv. tradiční 

veřejné sociologie (publikování děl) se situace mírně zlepšila, zatímco na poli organické 

role veřejné sociologie zůstávají přísliby a možnosti sociologie dostatečně nenaplněny. 

Je ale sporné, do jaké míry je malá účast sociologů ve ve veřejných diskuzích 

způsobena pasivitou českých sociologů a nakolik je tento fakt ovlivněn nezájmem 

médií, potažmo společností. Faktem ale zůstává, že expanze akademické sociologie se 

nijak výrazným způsobem neprojevuje navenek (ve smyslu větší působnosti českých 

sociologů na veřejnosti) a vystudovaní sociologové po opuštění akademických bran 

často zapomínají na svoji “alma mater”, na své sociologické vzdělání a realizují se 

(mnohdy nedobrovolně) v úplně jiných profesních sférách. 
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8 ZÁVĚR – PŘICHÁZEJÍCÍ KRIZE ČESKÉ 

SOCIOLOGIE? 

Diplomová práce s názvem Přicházející krize české sociologie? pojednává o současném 

stavu české sociologie s přihlédnutím ke dvěma hlavním cílům - popsat prostředí, ve 

kterém se současná česká sociologie nachází a provést analýzu současného stavu české 

sociologie. Nejprve tedy bylo popsáno společenské prostředí, ve kterém se česká 

sociologie nachází (krize vysokého školství, krize humanitních oborů a krize sociologie) 

a poté byl analyzován konkrétní a aktuální stav české sociologie (reflexe českých 

sociologů, expanze akademické sociologie, uplatnění absolventů sociologie a vztah 

sociologie a veřejnosti). Výsledkem této diplomové práce jsou pak odpovědi na 

výzkumné otázky předložené v Tabulce 1.1. 

V České republice se po revoluci začaly prosazovat trendy, které byly dříve 

pozorovatelné v západních částech Evropy. Především se jedná o zmasovění vysokého 

školství a změna povahy vysokého školství směrem k preferování pragmatického 

vzdělání namísto univerzitního. Vysokoškolské vzdělání je často redukováno na 

profesní využití a jistá praktická „neužitečnost“ vzdělání je tak v dnešním pohledu 

společnosti téměř neakceptovatelná. To se dotýká především humanitních 

a společenskovědních oborů, které jsou v očích veřejnosti (a to především ve srovnání 

s technickými vědami) shledávány jako zbytečné či „nesmyslné“, ačkoliv je o tyto 

obory velký zájem a každým rokem se na humanitní obory hlásí více a více uchazečů 

o studium.           

 Sociologie je jakožto součást humanitních věd těmito aktuálními jevy v české 

společnosti negativně ovlivněna a kromě toho se potýká se svými specifickými 

vývojovými problémy. Sociologie byla Augustem Comtem založena jako věda 

s prediktivním potenciálem, který samozřejmě nemohla splnit a v důsledku čehož byla 

sociologie kritizována za to, že údajně selhala. Na krizi sociologie v zahraničí 

poukazovali např. Mills nebo Gouldner, kteří sami nabízeli alternativu k tehdejšímu 

(pro některé sociology) strnulému stavu disciplíny (Mills – sociologická imaginace, 

Gouldner – hodnotově orientovaná sociologie). K millsovsko-gouldnerovskému odkazu 

se hlásilo (nebo bylo proti němu) nespočet sociologů, přičemž jedním 

z nejvýznamnějších pokračovatelů této tradice je Burawoy se svým konceptem veřejné 

sociologie. 
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Česká sociologie je (vinou komunistického režimu) o několik desetiletí 

přibrzděna a proto v některých oblastech chtěla západní vzory „dohnat a předehnat“. Ne 

vždy ale měla tato snaha pozitivní důsledky, neboť v posledních letech nastala 

v akademické sociologii bezprecedentní expanze. V České republice je v současné době 

na veřejných univerzitách šest kateder sociologie – FF UK v Praze, FSV UK v Praze, 

FSS MU v Brně, FF UPOL v Olomouci, FF ZČU v Plzni a FF UHK v Hradci Králové. 

Nejvíce se trend zmasovění sociologických oborů dotkl kateder na FSV UK a na FSS 

v Brně, kde během deseti let vrostl počet studentů (a následných absolventů) 

několikanásobně. Oproti tomu akademická pracoviště na FF UK a také v Olomouci 

přijímají menší počet studentů a chtějí si udržet určitou exkluzivitu (ačkoliv i tady počet 

studentů narůstá). S velkým počtem absolventů sociologických oborů ale 

nekoresponduje s následným uplatněním sociologického vzdělání. Studenti sociologie 

(a zkoumaných fakult obecně, především pak FF UK, FSV UK a FSS MU) sice 

s hledáním zaměstnání velký problém nemají (alespoň ve srovnání s celostátní mírou 

nezaměstnanosti), uplatnění v oboru už je ale komplikovanější.
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 Kromě toho ačkoliv se 

každoročně výrazným způsobem zvyšuje počet vystudovaných sociologů, tento fakt se 

nijak adekvátně neprojevuje nějakou expanzí „profesionálních“ sociologů – např. počet 

členů Masarykovy české sociologické společnosti zůstává v posledních letech podobný 

a ani učitelská struktura na českých univerzitách se nijak výrazně nezvyšuje. 

Velké počty vystudovaných sociologů nejsou vidět ani na veřejnosti. Přestože 

v některých oblastech vztahu sociologie a veřejnosti (publikování děl, některá díla více 

reflektovaná laickou veřejností a zapojení mladé generace do sociologického výzkumu) 

se situace zlepšila, především v oblasti vystupování sociologů ve veřejných 

celospolečenských debatách je obraz sociologů takřka neviditelný. Jak ukázala analýza 

několika televizních diskuzí na České televizi (Hyde Park, Otázky Václava Moravce), 

sociologové se téměř vůbec neobjevovali v debatách o zásadních událostech v české 

společnosti (volba prezidenta, prezidentská amnestie). Na jejich místě byli často 

ekonomové, právníci nebo politici, zatímco sociologové většinou zůstávali upozaděni. 

V současné české společnosti je tak velký kontrast a nepoměr mezi tím, kolik je každým 

rokem nových vystudovaných sociologů a kolik se jich nějakým sociologickým 

způsobem angažuje (ať už na veřejnosti nebo v akademických či výzkumných kruzích). 
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 V tomto ohledu by se dalo pokračovat, navázat a získat relevantnější data – určitě by bylo dobré 

rozpracovat a udělat výzkum na konkrétnější uplatnění a ubírání se vystudovaných sociologů.  
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V této diplomové práci tak byla tedy předložena analýza současného stavu české 

sociologie. Může se ale na základě prezentovaných výsledků hovořit o tom, že se česká 

sociologie ocitá v krizové fázi svého vývoje? Uvedené argumenty jistě svědčí o určitém 

nelehkém postavení současné české sociologie, termín krize ve smyslu označení těžké, 

rozhodující chvíle, obtížné situace nebo tísně je možná přece jenom přehnané. Někteří 

odborníci se totiž domnívají, že skeptické postoje ke krizi sociologie jsou nadnesené 

minimálně v tom smyslu, že krize sociologie je jev kontinuální a že dnes má pouze 

vyhraněnější podobu [Petrusek 2011: 1024]. Současná česká sociologie se nepochybně 

potýká s určitými problémy - která věda ale o sobě může říci, že je zcela nekrizová? 

Předkládané argumenty o krizi by neměly sloužit k nějakému osočení či podcenění 

sociologie jakožto vědy, ale k sebereflexivnímu uvědomění si svých slabin a 

případnému poučení se z aktuální situace.  
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SUMMARY 

The thesis called “The Coming Crisis of Czech Sociology?“ is talking about the current 

situation of czech sociology. In the last fifteen years there have been evident efects, 

which have a negative influnce on position of sociology in czech society. These effect 

are the academic crisis (mass growth of university education) and the crisis of 

humanities (underrating of humanities). Also, there is an existence of specific 

developmental problem. These efects have desintegrative consequences of czech 

sociology, which contens with unprecedented growth of university students. 

Afterwards, these students are not able to find adequate job position in this field of 

study. Every year there is a growing number of the students and graduates of the 

sociological fields in the czech sociological depertments. This academical expansion do 

not have any influence on proffetional developement of this field. A lot of sociological 

institution have employed similar number of professional sociologists all the time. Also 

the teacher´s structure han´t changed for many years. Czech sociologists cannot be 

hardly seen to the public. In the current czech society there is a quantity conflict 

between incoming graduated sociologists and its subsequent application of their 

professional sociological knowledges. 
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PŘÍLOHY 

Tabulka P1 Podíl lidí s různým stupněm vzdělání v jednotlivých zemích Evropy (v %) 

 

Zdroj: Keller, Tvrdý 2008: 159 

 

 

 


