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Abstrakt 

 

V práci se zabýváme teoriemi kolektivního jednání. Pro kategorizaci badatelů 

používáme poznatky z funkcionalistického přístupu. Cílem práce je podat přehled 

sociologů zabývajících se teoriemi kolektivního jednání, tj. různými formami 

kolektivního jednání. Hlavní pro tuto práci je pojetí funkce a její rozdělení na 

eufunkci a dysfunkci jako dva póly. Badatelé se k těmto pólům přibližují. V rámci 

zařazení badatelů v těchto pólech se ještě zabýváme dalšími charakteristikami, které 

je spojují nebo odlišují. V prvních kapitolách práce se zabýváme 

funkcionalistickým pojetím a teoriemi kolektivního jednání. V následující kapitole 

se již zabýváme funkcionalistickou kategorizací a dalšími charakteristikami 

badatelů. Kapitola se dělí na dvě části, které odpovídají dvěma funkcionalistickým 

pojmům, tj. eufunkce a dysfunkce. 

 

Klíčová slova 

 

funkcionalismus, kolektivní jednání, eufunkce, dysfunkce, dav, sociální hnutí, 

revoluce, R. K. Merton, T. Parsons 
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Abstract 

 

In this work, we deal with theories of collective action. To categorize the 

researchers used information from the functionalist approach. The aim is to provide 

an overview of sociologists concerned with theories of collective action, i. e. 

various forms of collective action. Mainly for this work is the concept of function 

and its distribution eufunction and dysfunction as two poles. Researchers are closer 

to those poles. The inclusion of researchers in these poles are still dealing with other 

characteristics that unite and differentiate. In the first chapters of the thesis deals 

with the functionalist concepts and theories of collective action. The next chapter is 

already engaged functionalist categorization and other characteristics researchers. 

The chapter is divided into two parts, which correspond to two functionalist terms, 

i. e. eufunction and dysfunction. 

 

Keywords 

 

functionalism, collective action, eufunction, dysfunction, crowds, social 

movements, revolutions, R. K. Merton, T. Parsons 
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Úvod 

 

Práce v níž se zabýváme kolektivním jednáním je koncipována jako 

kategorizace badatelů a jejich názorů. Kategorizace, která používá vybrané 

poznatky z funkcionalistické teorie, zejména z prací R. K. Mertona a T. Parsonse, je 

pojata jako pokus podívat se na téma práce z jiného úhlu pohledu, resp. z pohledu 

funkcionalistické analýzy. V práci se také snažíme v rámci zařazení do eufunkční a 

dysfunkční části ukázat co mají badatelé společného a v čem se odlišují. Práce nemá 

mít charakter kategorického rozdělení, ale spíše charakter náhledu na tuto 

problematiku. Tento náhled nám pak může pomoci zamyslet se nad pojetím 

kolektivního jednání a jeho některých forem (např. davů, hnutí), může nám ukázat 

směr jak k formám kolektivního chování přistupovat do budoucna a nebo poukázat i 

na některé aspekty, na něž bychom se mohli zaměřit v dalších pracích a podrobit je 

zkoumání. 

Cílem této práce je podat přehled názorů sociologů v oblasti kolektivního 

jednání. Práce se snaží zahrnout širší spektrum badatelů, zahrnuje jak klasiky 

sociologie (např. Alexise de Tocquevilla atd.), tak i sociology působící dosud (např. 

Radima Maradu atd.). 

Téma kolektivního jednání a různých jeho forem je velmi zajímavé z pohledu 

dnešních událostí (různé protesty, stávky, demonstrace), ale i z pohledu událostí, 

které výrazně ovlivňovaly historii (např. Velká francouzská revoluce). Formy 

kolektivního jednání (např. davy, hnutí) ovlivňovaly chod společnosti, skupin, 

jednotlivců a někdy určovaly i dějiny. V těchto formách je síla, která dokáže hýbat 

myšlenkami, můžou díky nim probíhat změny ve společnosti, mohou ničit 

společnosti nebo vytvářet nové řády. 

Pro tuto práci je důležité pojetí funkce a její rozdělení na eufunkci a dysfunkci, 

které je pojato jako dva póly přímky a vyznačuje se charakteristikami ideálního 

typu. Badatelé se tedy mohou k těmto pólům přibližovat, ale nemusí jich plně 

dosáhnout. V pólech se snažíme i o další porovnání některých názorů badatelů. 
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 Práce se v prvních kapitolách zabývá funkcionalistickým pojetím a teorií 

kolektivního jednání. V následující kapitole se zabývá funkcionalistickou 

kategorizací kolektivního jednání. Kapitola se dělí na dvě části, které odpovídají 

dvěma funkcionalistickým pojmům, tj. eufunkce a dysfunkce. V těchto kapitolách 

se snažíme o náhled na kolektivní jednání v pojetí vybraných badatelů a jejich 

myšlenek. Nezahrnujeme úplně všechny badatele, kteří se kdy zabývali kolektivním 

jednáním, protože těchto badatelů je nespočet. 
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1. Funkcionalistický přístup 

 

1.1. Proč funkcionalistický přístup? 

 

 První kapitola se bude věnovat především rámci, který nám pomůže při 

kategorizaci badatelů. Jako rámec byl zvolen funkcionalistický přístup. 

 Funkcionalistický přístup je sociologický směr, který dominoval v sociologii 

ve 40. a 50. letech 20. století. Rozvíjela jej řada badatelů, kteří vytvořili řadu teorií a 

analyzovali, zaznamenali řadu sociologických fenoménů. Pro svoji práci, zabývající 

se kolektivním jednáním, využijeme některé jejich teoretické poznatky, abychom se 

na kolektivní jednání podívali z jiného úhlu pohledu. 

 Kolektivní jednání lze zkoumat z různých pohledů, jako je jejich vznik, 

průběh jednání, důsledky jednání atd. Funkcionalistický přístup je vhodný pro 

analýzu kolektivního jednání, protože se mimo jiné zabývá jednáním a jeho 

důsledky na sociální systém, který prezentují společnosti. Podle funkcionalistické 

teorie je možné různé instituce, jednání atd. rozdělit na eufunkční a dysfunkční 

[Velký sociologický slovník1996: 287]. Stejně tak lze například důsledky 

kolektivního jednání (různých forem kolektivního jednání) rozdělit na eufunkční a 

dysfunkční a badatele přiblížit k jednomu z pólů. 

 Kolektivním jednáním se zabývali různí badatelé, kteří vůči nim vyjadřovali 

své názory, vytvářeli teorie a zkoumali je. Jejich názory, teorie je možné zkoumat z 

různých úhlů pohledů a mohou se vyskytovat různé názory na jejich zařazení, proto 

je tato práce pojímána jako pohled na jejich zařazení. 
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1.2. Úvod do funkcionalistického přístupu 

  

 Strukturní funkcionalismus, který řadíme ke konsensuálnímu paradigmatu
1
, 

byl ve své nejvlivnější době 40. a 50. let 20. století ztotožňován se sociologií jako 

disciplínou. Dnes již nemá takový vliv, ale stále je možné jej použít jako rámec. 

Sociologie se v jeho nejvlivnější době definovala jako disciplína studující funkce 

[Keller 2006: 101-102]. 

  Představitelé funkcionalistického přístupu čerpali z myšlenek mnoha 

sociologů (např. A. Comta, H. Spencera, V. Pareta i E. Durkheima) [Keller 2006: 

102]. Někteří představitelé používali k vysvětlení funkcionalistických teorií analogii 

s lidským tělem [Giddens 1999: 533]. K vysvětlení sociologických jevů nebo 

jednání také někteří představitelé používali nepřímé účinky, které se vztahují k 

prostředí. Nepoužívali k vysvětlení přímé příčiny [Harrington a kol. 2006: 135]. K 

nejznámějším představitelům funkcionalistického přístupu patřil Talcott Parsons a 

Robert K. Merton. Jejich myšlenky budou stěžejní v kategorizaci badatelů 

zabývajících se kolektivním jednáním. 

  Představitelé funkcionalistického přístupu pracují s několika klíčovými pojmy, 

mezi něž patří funkce, jednání, systém a další. Tyto pojmy si v krátkosti 

představíme v následujících kapitolách. 

 

1.2.1. Funkce, jednání a systém 

 

Důležitým pojmem, který definuje samotný funkcionalismus je funkce. 

Funkce je spojována se sociální strukturou nebo sociálním systémem [Velký 

sociologický slovník 1996: 326]. Sociální struktura je uspořádání prvků sociálního 

systému [Velký sociologický slovník 1996: 1239]. Sociální struktura a sociální 

                                                           

1 Konsensuální teorie mají společné teze. Mezi tyto teze patří, že sociální systémy jsou integrované a mají 

tendenci přetrvávat, společnosti jsou soudržné a jejich existence závisí na konsensu, společenský život je 

naplněn solidaritou a je založen na reciprocitě a kooperaci, společnost uznává legitimní autoritu a jejími 

základními prvky jsou normy a hodnoty, sociální život zahrnuje závazky [Keller 2006: 101]. 
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systém jsou celky, ke kterým se funkcionálně vztahuje určitá část [Velký 

sociologický slovník 1996: 326]. Pro účely této práce pro nás bude systémem 

společnost, kterou můžeme chápat ve dvojím smyslu. V nejširším slova smyslu je 

společnost vnímána jako synonymum pro lidstvo jako celek, tj. sociální agregát 

osob spojených v uskupení, které má vlastní respektované instituce, sdílenou 

kulturu. V nejužším smyslu je společnost vnímána jako soubor osoby žijících ve 

skupinách, navzájem propojených, žijících na vymezeném teritoriu, které kontroluje 

politická moc, sdílí se zde základní společenské hodnoty, společné normy a ustálené 

kulturní vzorce, podle níž se osoby chovají. První pojetí se používá v běžném 

jazykovém úzu, ale je velmi obecné. V druhém případě pojetí společnosti je blízké 

pojmu stát (moderní národní stát), ale toto pojetí není možné používat pro 

vzdálenější historické období. Sociologie často používá pojem společnost spolu s 

adjektivem (např. industriální společnost atd.) [Velký sociologický slovník 1996: 

1194-1195]. Společnost má určitou sociální strukturu z níž můžeme vyčlenit 

kolektivní jednání a jeho různé formy (např. davy, hnutí atd.), které ovlivňují 

sociální systém, mají ke společnosti jistou funkci. Společnost zde budeme pojímat 

spíš v užším smyslu. Z tohoto pojetí mohou vznikat debaty nad kategorizací 

badatelů, protože pojem společnosti není přesně definován, je pojímán u různých 

sociologů z různých pohledů, někteří se jím ani nezabývají (např. A. Giddens). 

 Protože část, která se vztahuje k sociální struktuře a systému je vymezována 

různě, je i různě definován pojem funkce [Velký sociologický slovník 1996: 326]. 

Nejednotnost v definování funkce je také důsledkem široké škály badatelů, směrů 

sociologie a dalších oborů společenského zkoumání, kteří se jí zabývají. Definovat 

funkci a její vztah ke společnosti se snažil například H. Spencer, A. Giddens nebo 

E. Durkheim. Pojem funkce používali i funkcionalističtí antropologové. 

 Pojem funkce se nejdříve užíval v jiných vědách (např. v matematice). 

Sociologický význam pojem získal až v polovině 20. století. Pojem funkce do 

sociologie zavedl H. Spencer. Pro jeho zavedení použil analogii mezi organismem a 

společností. Z pohledu analogie vykonávají funkci speciální orgány společnosti. 

Speciální orgány jsou pouze částmi celého organismu, tj. společnosti. V pojetí 
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Spencera je funkce chápána jako pozitivní, přispívající k přežití a dobrému 

fungování celku, tj. společnosti [Velký sociologický slovník 1996: 326]. Podobný 

náhled jako Spencer má i A. Giddens. Podle A. Giddense se funkcionalistický 

přístup při studiu funkce nějakého zvyku nebo instituce, musí zaměřit na to, jak 

přispívá funkce k udržení kontinuity a společnosti jako celku [Giddens 1999: 533]. 

E. Durkheim se zabýval pojmem funkce ve svých úvahách o sociálním faktu. Podle 

Durkheima lze analyzovat sociální fakt dvěma způsoby. Každý sociální fakt spadá 

do jedné z těchto kategorií. U sociálního faktu můžeme použít genetickou analýzu, 

tj. jak daný jev vznikl a určení příčin jeho vzniku. Nebo můžeme použít, pro nás 

důležitou, funkcionální analýzu, tj. jaký účel jev ve společnosti plní, k jakému účelu 

slouží. Podle Durkheima funkce společenského jevu musí být hledána ve vztahu k 

jeho cíli [Velký sociologický slovník 1996: 326]. 

 Pojem funkce používali také funkcionalističtí antropologové (např. R. Linton, 

A. R. Radcliffe-Brown, B. Malinowski a další) [Velký sociologický slovník 1996: 

326]. Antropologové na začátku 20. století vycházeli z předpokladu, že sociální 

jednání se má vysvětlovat funkcí, kterou má v rámci širší sociální supiny, nikoli 

bezprostředním významem, který má pro aktéry. Kolektivní praktiky se mají 

vysvětlit jejich funkcí, kterou zastávají v systému společnosti. A tyto funkce, které 

přispívají k udržení sociálního řádu a jeho reprodukci, jsou plněny různými prvky 

sociálního života, které na sobě vzájemně závisejí [Harrington a kol. 2006: 

134-135]. 

Mezi funkcionalistickými představiteli, kteří se snažili rozvíjet 

funkcionalistický přístup, vytvořit teorii a definovat základní pojmy, zastávají 

nejdůležitější místo dva badatelé, kteří se snažili odlišit sociologii od dalších věd. T. 

Parsons a R. K. Merton se snažili vyzdvihnout význam sociologie v nových 

sociálních problémech kapitalistické doby [Harrington a kol. 2006: 134]. V dalších 

dvou kapitolách se budeme zabývat jejich prací. 
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1.2.2. Funkcionalismus Talcotta Parsonse 

 

 Parsonsova práce je rozdělována na tři fáze: ranní, střední a pozdní. V rané fázi (30. 

léta 20. století) se snažil vypracovat teorii sociálního jednání, ve střední fázi (40. a 

50. léta 20. století) se zabýval strukturou a funkcí sociálních systémů a v pozdní fázi 

se věnoval vymezení procesů strukturální diferenciace a typologii fází sociálního 

vývoje. Ve všech fázích ale zůstávaly základní předpoklady jeho přístupu 

nezměněny [Harrington a kol 2006: 139]. A nám se zde již ukazují důležité pojmy 

spojené se strukturním funkcionalismem a kolektivním jednáním, tj. sociální 

jednání, vývoj a struktura (resp. systém). 

Začneme u sociálního systému. Podle Parsonse má každý sociální systém své 

systémové potřeby, které musí být uspokojeny pro to, aby mohl v prostředí přetrvat. 

Systémové potřeby jsou v souladu s jednáním jednotlivých členů společnosti 

prostřednictvím hodnot, které proto musí být přítomny ve společnosti. Vztah mezi 

částmi systému a plnění jejich funkcí může vyústit ve dva stavy společnosti. 

Rovnovážný, normální stav ve společnosti nastává pokud jsou části systému 

provázány a plní své funkce. Patologický stav společnosti nastává pokud je 

narušeno provázání částí systémů a nebo nedochází k plnění funkcí, dochází tak k 

absenci rovnovážného stavu [Keller 2006: 102-103]. 

Parsons se snaží postřehy o sociálním systému propojit s funkcionalistickým 

přístupem, tak aby bylo možné provádět funkcionální analýzu sociálního systému 

(od malé skupiny ke koalicím národních států) a komparaci různých systémů. 

Vytváří na základě teoretického schématu čtyři roviny systému, které vymezují 

podmínky, za nichž probíhá jednání lidí:  

 

1. kulturní systém, 

2. sociální systém, 

3. systém osobnosti a 

4. systém behaviorálního organismu [Keller 2006: 103, 105]. 
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Tím Parsons propojuje tři části sociologického zkoumání, tj. sociální systémy, 

jednání a funkcionalistický přístup, resp. funkcionalistickou analýzu a komparaci. 

Kulturní systém je složen ze sdílených hodnot. Sociální systém představuje 

soubor rolí a očekávání. Systém osobnosti prezentuje individuálního aktéra s jeho 

potřebami, motivy a postoji. Poslední systém behaviorálního organismu představuje 

člověka jako biologického tvora pohybujícího se ve fyzickém prostředí [Keller 

2006: 103]. 

Parsons v systémech zkoumá aktéry, kteří se ve svém jednání orientují na 

určité cíle. Způsoby dosažení cílů jsou určovány očekáváním druhých a kulturními 

hodnotami. Kultura určuje způsoby našeho jednání, nemůžeme jednat libovolně. 

Ale i přes omezení nám samotná kultura ponechává určitou volbu ve způsobu 

strategie. Aktér může zvolit svoji strategii jednání v konkrétním případě. Tato 

možnost volnosti odehrávající se ve volbě strategie vytváří dilema a nutnost 

rozhodnutí, jež aktér musí řešit [Keller 2006: 103-104]. 

Sociální systémy ovšem nejsou oddělené, ale fungují ve vzájemných vztazích 

a prolínají se. Prolínáním a vytvářením vzájemných vztahů se vytváří další systémy, 

které Parsons nazývá celkový systém jednání [Harrington a kol. 2006: 144-145]. 

Celkový systém jednání má čtyři základní funkcionální předpoklady nezbytné pro 

jeho vznik a působení. Tyto funkcionální předpoklady známe jako schéma AGIL 

[Harrington a kol. 2006: 144-145]. Ve schématu AGIL představuje: 

 

1. adaptace (A) vztah systému k vnějšímu prostředí, využívání zdrojů při sledování 

vlastních cílů a prezentuje ji ekonomika; 

2. dosažení cíle (G - goal attainment) představuje ve schématu směrování systémů 

ke kolektivním cílům a prezentují ho politické instituce; 

3. integrace (I) představuje udržování koordinovaných vztahů mezi částmi systému 

a prezentují ji právní instituce; 

4. udržování vzorů (L - latence) představuje symbolický řád společnosti v podobě 

vzájemně se posilujících významů a typizací a prezentují je instituce 
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náboženské, vzdělávací a rodinné, které mají udržovat vzorce [Harrington a kol. 

2006: 145; Keller 2006: 105]. 

 

Kromě schématu AGIL a teorie systémů, vypracoval T. Parsons 

voluntaristickou teorii jednání, která klade důraz na referenční rámec jednání. 

Jednání, jako ústřední pojem v jeho teorii, definuje jako záměrné jednání, které se 

orientuje na uskutečnění cíle a závisí na okolnostech, jež aktéři musí při sledování 

cílů vzít v úvahu. Součástí jednání je také snaha změnit okolnosti v souladu 

s normami, které určují cíle a výběr prostředků vedoucích k jejich uskutečnění. 

Racionálním se jednání stává svojí přiměřeností vůči znalostem potřebným pro 

uskutečnění cílů [Harrington a kol. 2006: 140-141]. 

T. Parsons dále používá ve své teorii pojem emergentní vlastnosti systémů  

jednání, které vznikají ve vzájemné spolupráci činností a není možné je zjednodušit 

do jednotek jednání. R. K. Merton se domnívá, že zde jde o posun od manifestních 

funkcí k latentním. Pojem emergentní vlastnosti slouží k určení prvků struktury 

generalizovaného systému jednání, které jsou dále analyzovány z pohledu 

funkcionálních vztahů [Harrington a kol. 2006: 140-141]. 

Parsonsův strukturní funkcionalismus, i přes ztotožnění se samotnou 

sociologií, se nevyhnul kritice mnohých sociologů. Vyčítali mu, že jeho hypotézy 

jsou abstraktní a netestovatelné, že často popisuje skutečnosti známé a bez přidané 

hodnoty o fungování společnosti. Podle kritiků jevy vysvětluje ne ze svých příčin, 

ale ze svých důsledků. Strukturní funkcionalismus není schopen vysvětlit sociální 

změnu, kterou považuje za patologickou, naopak ho zajímají podmínky stability 

systému. Přeceňuje váhu sociální solidarity a naopak podceňuje úlohu konfliktu 

v sociálním životě. Strukturní funkcionalismus přeceňuje také úlohu normativního 

prvku v sociálním životě. Původ hodnot a norem neobjasňuje, považuje je za dané 

[Keller 2006: 105-106]. 

Na základě kritiky funkcionalismu se R. K. Merton snažil o zpřesnění a 

vymezení pojmů funkcionalistického přístupu. Následující kapitola pojednává o 

jeho funkcionalistické teorii. 
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1.2.3. Funkcionalismus Roberta K. Mertona 

 

R. K. Merton přispěl svojí teorií k zpřesnění a jednoznačnému vymezení 

pojmu funkce, snažil se také odstranit nedostatky strukturního funkcionalismu. Na 

rozdíl od T. Parsonse, který se věnoval sociologické teorii, R. K. Merton formuloval 

empirické hypotézy a ověřoval je v terénu. Reaguje tím na situaci v americké 

sociologii 40. let 20. století, kdy vedle sebe bez kontaktu existovaly abstraktní 

teorie strukturního funkcionalismu a empirické studie. Merton se domnívá, že ještě 

nenastala doba pro velké teorie jakou je funkcionalismus Parsonse. Je nutné 

formulovat teorie omezeného dosahu, tzv. teorie středního dosahu (např. teorii 

deviantního jednání, teorii názorových vůdců atd.) [Keller 2006: 106-107]. Mezi 

tyto teorie je možné zařadit i různé dílčí teorie kolektivního jednání. 

 Mertonovy úvahy jsou obsaženy hlavně v díle Social Theory and Social 

Structure vydané v roce 1949 [Keller 2006: 106]. Práce poté ještě vyšla dvakrát v 

letech 1957 a 1968 s novými dodatky. Důležitý pro jeho pojetí funkcionalistického 

přístupu a pojmu funkce je článek Manifest and Latent Functions. Merton se zde 

snaží oddělit vědeckou podstatu funkcionalismu od jeho historických počátků v 

antropologii  [Harrington a kol. 2006: 136-137]. 

Důležitým pojmem, kterým se Merton ve své práci zabývá je jednání. Merton 

jednání dělí na neorganizované a formálně organizované. Neorganizované jednání 

podle Mertona probíhá za účasti individuí. Pokud lidé jednající individuálně se spojí 

pro dosažení společného cíle, vzniká z neorganizovaného jednání formálně 

organizované jednání [Merton 2000: 119]. 

 Jednání v obou podobách má své důsledky. Důsledky vznikají ze spojení 

jednání a objektivní situace (podmínek jednání). Konkrétně lze důsledky rozdělit na 

důsledky pro jednajícího nebo jednající a na důsledky pro jiné osoby 

zprostředkované sociální strukturou, kulturou a civilizací [Merton 2000: 117-118]. 

Kromě jednání a jeho důsledků se Merton zabývá i antropologickým 

funkcionalismem a jeho postuláty. Zabývá se třemi navzájem propojenými, 
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problematickými postuláty antropologického funkcionalismu: postulát funkcionální 

jednoty společnosti, postulát univerzálního funkcionalismu a postulát 

nepostradatelnosti [Merton 1968]
2
. Z rozboru a upřesnění antropologického 

funkcionalismu a jeho postulátů mají vzniknout proměnné, které se mohou stát 

předmětem empirického výzkumu [Harrington a kol. 2006: 138]. Tímto se Merton 

snaží odstranit nedostatek strukturního funkcionalismu, jeho zaměření na teorii. 

Postuláty antropologického funkcionalismu mají několik společných tezí. 

Vnímají sociální a kulturní fakta jako funkční pro celý sociální a kulturní systém. 

Sociální a kulturní systémy plní sociologické funkce a jsou tedy nepostradatelné 

[Merton 1968: 80]. Kromě těchto tezí, které jsou společné pro všechny postuláty, se 

Merton ve svém díle zabývá zvlášť každým ze tří postulátů. 

Prvním postulátem, kterým se Merton zabýval, je postulát funkcionální 

jednoty společnosti. Merton jej spojoval s Radcliffem-Brownem a jeho názorem, že 

funkcí sociálních faktů je jejich příspěvek, kterým se podílí na sociálním životě jako 

fungujícím sociálním systému. Takový názor předpokládá, že sociální systém je 

jednotný. Vzniká tak postulát funkcionální jednoty [Merton 1968: 80]. Merton v 

kritice postulátu funkcionální jednoty společnosti propojuje teorii s empirickým 

výzkumem, když tvrdí, že je možné pojem funkcionální jednoty empiricky 

zkoumat. Ve výzkumu je empirickou proměnnou stupeň integrace, který může 

dosahovat různé úrovně v různých společnostech. Merton se domnívá, že ve 

společnostech, kde je každá kulturně standardizovaná činnost funkční pro 

společnost i jedince, nemusí být míra integrace automaticky vysoká. Sociální 

zvyklosti nebo pocity mohou být funkční pro některé skupiny a jednotlivce ve 

společnosti a naopak dysfunkční pro jiné [Merton 1968: 81-82]. Merton se 

domnívá, že Radcliffe-Brown a další antropologové se řídí postulátem funkcionální 

jednoty i nadále, protože jejich pojetí bylo vyvinuto předchozími sociálními 

antropology. Ti se však zabývali předliterárními společnostmi. Ale dnes je převod 

jejich předpokladů o malých říších a předliterárních společnostech do velkých říší 

                                                           

2 všechny překlady, kromě určitých překladů jsou činy vlastní 
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problematický [Merton 1968: 83]. Dochází tak k problémům, které charakterizuje 

postulát funkcionální jednoty společnosti. Není možné předpokládat, že ve 

společnosti jsou veškeré procesy funkční pro všechny jednotlivce, skupiny jako 

tomu bylo u malých skupin. Je pravděpodobné, že se ve společnosti vyskytují i 

dysfunkční procesy. 

 Druhým postulátem, kterým se Merton zabývá, je postulát univerzálního 

funkcionalismu. Postulát univerzálního funkcionalismu se vztahuje 

k antropologické debatě o přežití, která nemá dnes žádný vliv [Harrington a kol. 

2006: 137-138]. Diskuze o přežití probíhala mezi antropology na začátku 20. století 

a týkala se zejména společností, které nemají písemné záznamy, předliterálních 

společností [Merton 1968: 86-87]. Postulát univerzálního funkcionalismu 

prezentuje názor, že všechny standardizované sociální nebo kulturní formy mají 

pozitivní funkce [Merton 1968: 85]. Podle Mertona některé praktiky přežít mohou, 

pokud jsou funkční pro některé jedince nebo skupiny. Většinou přežijí ti, kdo jsou 

v sociálním systému dominantní. Na důležitosti tak nabývají moc a donucení 

[Harrington a kol. 2006: 138]. 

Třetím postulátem, kterým Merton ukončuje jeho analýzu antropologického 

funkcionalizmu, je postulát nepostradatelnosti. Tento postulát Merton spojoval s 

kritikou Malinowského a jeho názoru, že každý prvek plní důležitou funkci a je 

nepostradatelný v rámci funkčního celku [Harrington a kol. 2006: 138]. Hlavní tezí 

postulátu je existence funkcí, které jsou nepostradatelné pro udržení společností, 

skupin. Z této teze vychází koncepce předpokladů funkcionálně nepostradatelných 

pro společnost. Postulát také předpokládá, že některá kulturní nebo společenská 

fakta jsou nepostradatelná pro splnění funkcí. Jedná se o koncept specializovaných 

a nepostradatelných struktur [Merton 1968: 88]. Merton se domnívá, že  není jasné 

zda je nepostradatelná funkce nebo prvek, který funkci naplňuje. Domnívá se, že je 

nutné rozlišovat mezi funkcionálními předpoklady, které jsou nepostradatelné a 

konkrétními sociálními formami, které tyto předpoklady naplňují a nejsou 

nepostradatelné, protože je mohou nahradit alternativní způsoby naplnění funkce 

[Harrington a kol. 2006: 138]. 
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Kromě analýzy tří postulátů antropologického funkcionalismu se Merton 

zabývá ve svém díle i pojmem pro funkcionalismus klíčovým, tj. funkcí. Tento 

pojem se snaží zpřesnit a zavést k němu další pojmy, které by prezentovaly jeho 

poznatky vycházející z kritiky antropologického funkcionalismu a pozorování. 

Merton při upřesňování pojmu funkce analyzoval různé významy tohoto 

pojmu a navrhl jeho definici. Merton pojem funkce, který původně byl vnímán jako 

synonymum k eufunkci, redefinoval v neutrální význam, tj. jakýkoliv pozorovaný 

důsledek činnosti, který nutí systém přizpůsobit se [Merton 1968: 106; Velký 

sociologický slovník 1996: 287, 327]. Toto jeho pojetí, kde se snaží vyhnout 

jednostranně zaměřenému názoru, že pojem funkce je zaměřen na vše, co 

společnosti prospívá, uspokojuje potřebu celku, je vhodné pro rozvoj konfliktů, 

které Parsonsův strukturní funkcionalismus opomíjel [Keller 2006: 107; Velký 

sociologický slovník 1996: 287, 327]. 

K Mertonově vydělení dalších pojmů přispěl i jeho názor, že se 

funkcionalistická analýza zaměřuje spíše na statiku sociální struktury a opomíjí 

dynamiku sociálních změn. Funkcionalistická analýza by měla zahrnovat kromě 

studia společenských struktur i studium dysfunkcí jedinců, skupin, sociálních vrstev 

a společnosti. V dysfunkčních následcích sociální struktury vidí Merton ve 

funkcionalismu opomíjené sociální změny [Merton 1968: 94-96]. A tak Merton na 

základě postulátu funkcionální jednoty, redefinice pojmu funkce a zaměření na 

dynamiku sociálních změn zavádí pojem dysfunkce a k němu pojem eufunkce. 

Snaží se tak odlišit pro celek různé důsledky aktivit. Merton zavádí tyto pojmy, aby 

pojem funkce nebyl spojován pouze s pozitivním důsledkem lidských aktivit, ale i s 

negativními efekty, které mohou být funkcionálně relevantní [Merton 1968: 106; 

Velký sociologický slovník 1996: 287, 327]. 

Eufunkce představuje pozitivní důsledek lidských činností, existenci 

sociálních faktů nebo působení institucí a skupin na celek [Velký sociologický 

slovník 1996: 287]. Dysfunkce představuje sociální činnosti, které vedou ke 

změnám, působí proti řádu věcí. Dysfunkce ohrožuje sociální soudružnost, a tak 
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prezentuje negativní důsledky lidských činností na sociální systém a jeho sociální 

strukturu [Giddens 1999: 534; Velký sociologický slovník 1996: 232]. 

Kromě rozdělení na funkci, eufunkci a dysfunkci, Merton dělí ještě funkce na 

manifestní a latentní, tj. nezamýšlené důsledky. Nemůžeme předpokládat, že 

sociální jednání má jasný, explicitní záměr, naopak, cíl jednání bývá často neurčitý 

a mlhavý. Ani nemůžeme záměrné jednání spojovat s racionálností tohoto jednání 

[Merton 2000: 118-119]. Rozdělení funkcí navrhl, aby se zabránilo náhodnému 

splynutí vědomé motivace sociálního jednání a jeho objektivních důsledků 

(sloučení motivů s funkcemi), které se často vyskytuje v sociologické literatuře. 

Motiv a funkce se mění nezávisle [Merton 1968: 116]. 

Podle Mertona jsou manifestní funkce objektivní důsledky lidských činností, 

které přispívají k přizpůsobení nebo úpravě systému, jsou zřejmé a jsou uznané 

účastníky systému (jedincem, skupinou, sociálními nebo kulturními systémy) 

[Merton 1968: 106, 118-119]. Do důsledků záměrného jednání patří prvky jednání, 

které by nenastaly, kdyby k tomuto jednání nedošlo. U záměrného jednání jde o 

jednání jehož součástí jsou motivy i volba mezi alternativami. Zamýšlené důsledky 

jsou oproti nezamýšleným pro jednajícího relativně žádoucí, i když ze 

sociologického pohledu mohou vnějšímu pozorovateli připadat jako negativní 

[Merton 2000: 118-117]. 

Latentní funkce, tj. nezamýšlené důsledky, které znal již Aristoteles, G. H. F. 

Hegel i E. Durkheim, Merton vidí jako důsledky vědomých lidských činností, které 

nejsou zřejmé a nejsou uznány ani účastníky systému [Merton 1968: 106; Velký 

sociologický slovník 1996: 327]. Merton varuje, že by se nezamýšlené důsledky 

neměly ztotožňovat s důsledky nežádoucími z hlediska jednajícího, protože 

nechtěné účinky nejsou vždy těmi nežádoucími [Merton 2000: 117]. Koncepce 

latentní funkce může přispět k pochopení iracionálního jednání, které tak může být 

shledáno jako pozitivní, funkční pro skupinu [Merton 1968: 120]. Merton 

nezamýšlené důsledky rozděluje na ty, které 1. jsou pro systém eufunkční, tj. 

nezamýšlené důsledky jsou funkční pro systém; 2. jsou dysfunkční, zahrnují skryté 
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nedostatky; 3. jsou irelevantní, nepatří do systému a nepůsobí na něj (afunkce) 

[Merton 1968: 106; Velký sociologický slovník 1996: 327]. 

 Uveďme si dva příklady pro pochopení manifestních a latentních funkcí. 

Rozeberme si z pohledu latentních a manifestních funkcí sociologické tvrzení, že 

funkcí armády je bránit zemi. Z pohledu manifestní funkce armáda brání zemi, ale z 

pohledu latentní funkce může také ruinovat národní hospodářství [Keller 2006: 

107-108]. Takže zde není jeden pohled na funkci armády ve společnosti, a už vůbec 

ne eufunkční nebo pouze dysfunkční. Dalším příkladem mohou být ceremoniály, 

které mohou plnit latentní funkci, i když jejich manifestní funkce nemusí být zřejmá 

nebo se může zdát dokonce iracionální. Ceremoniály z pohledu latentní funkce 

posilují skupinovou identitu tím, že poskytují pravidelnou příležitost ke 

shromáždění roztroušených členů skupin, aby se zapojili do společné činnosti 

[Keller 2006: 107-108]. 

 Toto rozlišení manifestních a latentních funkcí umožňuje pochopit formy 

jednání, které jsou na první pohled nevysvětlitelné, které přetrvávají, i když jejich 

zřetelného účelu není dosaženo. Analýza latentních funkcí rozšiřuje vědění o 

společnosti, rozšiřuje pozornost pozorovatele k dalším důsledkům, neomezuje jej 

pouze na otázku, zda jednání dosáhne zjevného účelu. Rozlišení funkcí na latentní a 

manifestní přispělo k odlišení se a rozšíření strukturního funkcionalismu, který 

podle Mertona byl zatížen spojením, nerozlišováním manifestních a latentních 

funkcí [Harrington a kol. 2006: 137 ; Keller 2006: 107-108; Merton 1968: 

118-119]. 

 Merton a další badatelé ukázali, že většina sociálních činností a institucí má 

charakter dysfunkcionální a většinou se jedná o nezamýšlené důsledky jednání 

[Giddens 1999: 534; Velký sociologický slovník 1996: 232]. 

Ovšem i Mertonova teorie se nevyhnula kritice. V Mertonově terminologii se 

objevuje problém, díky němuž se kritici domnívají, že sociologický 

funkcionalismus opomíjel jednání. Problémem je Mertonův odkaz na latentní a 

manifestní funkce. Merton ve skutečnosti chtěl rozlišovat pouze mezi latentními 

funkcemi a manifestními motivy [Harrington a kol. 2006: 138]. 
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Kritikou Mertonovy teorie uzavíráme kapitolu o funkcionalistickém přístupu. 

V následující kapitole se budeme zabývat teorií kolektivního jednání.  
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2. Teorie kolektivního jednání 

 

 Před kategorizací badatelů definujeme některé základní pojmy o nichž 

pojednává tato práce. Patří mezi ně hlavně teorie kolektivního jednání, které 

zahrnují různé teorie, formy kolektivního jednání (např. dav, sociální hnutí a další 

formy kolektivního jednání), repertoár a strategie nebo i mobilizace. 

 V práci se zabýváme pojmem jednání, které je do sociologie zavedeno jako 

sociální jednání. Určitá teorie jednání je užívána v každém paradigmatu sociologie 

20. století jako jejich „základní kámen“ (např. v teorii T. Parsonse a 

funkcionalistickém přístupu) [Keller 2006: 190]. Samotným pojmem jednání se 

zabývá M. Weber. Jednáním je pro něj každá smysluplná činnost, ale jednání 

sociální je pro něj jednáním, kde se počítá i s reakcemi druhých lidí [Keller 2006: 

190]. 

 Základy teorie kolektivního jednání vznikly v USA. Počátek teorie 

kolektivního jednání nalézáme v chicagské škole, zejména v pracích R. E. Parka 

[Znebejánek 1997: 12]. Park byl ovlivněn Le Bonovou koncepcí kolektivního 

chování a Tardovou koncepcí racionálně se formujícího veřejného mínění. Obě 

koncepce se snažil propojit. Ve své knize The Crowd and the Public and Other 

Essays odmítal negativní pohled na kolektivní jednání, protože pro něj bylo součástí 

běžného společenského života a také prvkem sociálních změn [Park citován in 

Znebejánek 1997: 12-13].  

 Ke kolektivnímu jednání může docházet všude, kde se shromažďuje větší 

počet lidí [Giddens 1999: 478]. Předmětem kolektivního jednání je soubor osob, 

které se nacházejí na stejném místě, spojuje je stejná situace, nikoli osobní vztahy. 

Studium kolektivního jednání zahrnuje davy, posluchačstva, diváctva, veřejnost 

jako projevy kolektivního jednání [Petrusek 2009: 102]. Všechny tyto projevy 

kolektivního jednání se vytvářejí snáze v atmosféře celospolečenského neklidu, 

nestability a nespokojenosti lidí [Reichel 2004: 92]. Proto jsou některá společenská 

uspořádání pro vznik a rozvoj kolektivního jednání vhodnější než jiná. 
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 Od definování kolektivního jednání se dostáváme k jednotlivým teoriím. 

Kolektivním jednáním se zabývalo mnoho badatelů a tak vznikalo i široké spektrum 

teorií. Z těchto různých teorií vybereme ty, které se vztahují k sociologické rovině. 

Teorii vzniku nových norem (emergent-norm theory) navrhl R. H. Turner a L. M. 

Killian (1972). Teorie popírá tezi, že kolektivní jednání není řízeno žádnou normou. 

Snaží se ukázat, že v průběhu kolektivního jednání vznikajícího spontánně se 

postupně vytvářejí a ustavují specifické normy, které řídí kolektivní jednání [Velký 

sociologický slovník 1996: 406]. Turnerovy a Killianovy myšlenky vedly ke vzniku 

myšlenky kontinuálního přechodu mezi kolektivním jednáním a normálním 

jednáním. Tato myšlenka se stala jedním ze základních principů teorie mobilizace 

zdrojů [Znebejánek 1997: 13]. 

 Další teorií, která se zabývala kolektivním jednáním je teorie N. J. Smelsera 

později doplněná a upravená J. F. Loflandem. I přes kritiku Smelsera a jeho teorie, 

se jedná o nejrozšířenější teorií kolektivního jednání. Smelserova teorie v sobě 

spojuje prvky z koncepce kolektivního jednání vytvořené v chicagské škole a 

strukturního funkcionalismu. Smelser ve své teorii rozlišuje kolektivní a konvenční 

jednání. Podle Smelsera je kolektivní jednání neinstitucionalizované, protože se 

vytváří jako odpověď na nestrukturovanou situaci [Znebejánek 1997: 13-14]. 

Kolektivní jednání dělí na dvě třídy: hromadné výbuchy a hromadná hnutí [Mikšík 

2005: 57]. Jako příklady kolektivního jednání uvádí paniku, mánii, výbuch 

nepřátelství, normativně orientované hnutí a hodnotově orientované hnutí [Smelser 

citován in Znebejánek 1997: 14]. Pokud se ještě vrátíme k Smelserovu propojení 

kolektivního jednání a funkcionalistického přístupu, tak Smelser k analýze 

kolektivního jednání přidává funkcionalistický model přidané hodnoty, který je 

alternativou k přirozenému původu kolektivních událostí [Znebejánek 1997: 14]. Na 

základě definování kolektivního jednání a funkcionalistického modelu přidané 

hodnoty Smelser určuje podmínky vzniku kolektivního jednání. Ke kolektivnímu 

jednání dochází na základě šesti podmínek, které nám mohou pomoci i při 

vysvětlování projevů kolektivního jednání. Projevy a vznik kolektivního jednání 

můžeme vysvětlit na základě těchto podmínek: 
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1. strukturální způsobilost nebo-li strukturální přispívání (v sociální struktuře a 

institucích musí být přítomna možnost vzniku situací vyvolávajících kolektivní 

jednání); 

2. strukturální napětí (situace se stává nepřehlednou, problémovou a stupňují se 

negativní stavy; představuje aktuální příčinu potíží lidí; rovnováha ani 

nerovnováha nejsou normálním stavem sociálního systému a tímto dualismem 

vzniká napětí); 

3. společné sdílení názorů, přesvědčení, víry a ideologie o řešení situace a reakci; 

4. spouštěcí faktor neboli urychlující faktor (neočekávaná, dramatická událost se 

širokou publicitou); 

5. mobilizace k akci (ochota spojení se ke kolektivnímu jednání); 

6. pokles sociální kontroly [Smelser citován in Znebejánek 1997: 14; Velký 

sociologický slovník 1996: 405-406]. 

 

 Teorii přidané hodnoty později upravil J. F. Lofland, který vytvořil 3 základní 

dimenze kolektivního jednání: 

 

1. dominantní emoce (např. strach, nenávist, křivda, radost atd.); 

2. organizační forma (např. masa, dav, hnutí); 

3. emocionální intenzita [Velký sociologický slovník 1996: 405]. 

 

 Kromě teorie kolektivního jednání v 50. a 60. letech 20. století přichází s 

vysvětlením masových vystoupení lidí teorie relativní deprivace, která se snaží 

specifikovat Smelserův široký koncept napětí. Z různých druhů napětí, je pro tuto 

teorii stěžejní relativní deprivace, tj. pocit příslušníků sociální skupiny, že jsou 

znevýhodňováni ve srovnání s příslušníky jiných skupin. Pocit relativní deprivace 

vzniká díky nesplněným očekáváním a stává se zdrojem napětí vedoucího ke 

kolektivnímu jednání. Teorie relativní deprivace byla odsunuta do pozadí 
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psychologickým pohledem a zdůrazněním organizačních struktur ve zkoumání 

kolektivního jednání [Znebejánek 1997: 17-18]. 

 

2.1. Repertoár a strategie 

 

 Pro nás je také důležité uvědomit si, že s tématem se pojí i pojem repertoár a 

strategie. Repertoár a strategie jsou obdobou vyjádření různých dělení, tj. forem, 

kolektivního jednání. 

 Koncept repertoáru jednání vymyslel Ch. Tilly. Repertoár můžeme nalézt 

například i u D. McAdama a S. Tarrowa. Repertoár se objevuje v možnostech, které 

mají organizátoři různých kolektivních akcí. Organizátoři používají jako zdroje: 

repertoáry; neformální sítě a struktury; kulturní rámy [McAdam, Tarrow, Tilly 

2001: 41]. 

 Repertoár nabízí prostředky, kterými se lidé zapojují do sporných kolektivních 

akcí [McAdam, Tarrow, Tilly 2001: 41]. Například revoluce je masovým hnutím a 

to znamená, že může být druhem repertoáru sociálního hnutí [Giddens 1999: 

470-471; Velký sociologický slovník 1996: 928]. Ale záleží zde na úhlu pohledu, co 

může být repertoárem. Používají se různé formy kolektivních akcí, které se 

kombinují nebo se aktéři zaměřují na jednu z nich [Tarrow 1998: 201]. 

 Tilly definuje repertoár jako omezený soubor rutinních praktik. Aktéři se tyto 

praktiky musí učit, poté je sdílejí a vykonávají na základě své záměrné volby [Tilly 

citován in Císař, Navrátil, Vráblíková 2011: 145]. 

 Charakteristikou repertoáru a jeho výhodou je obecnost, kterou mohou pak 

využívat různé skupiny v kolektivních akcích. Repertoár kolektivních akcí je 

obecný, protože podobné skupiny užívají podobných forem kolektivních akcí, ale s 

určitým typem repertoáru se nemusí pojit určitý aktér [Císař, Navrátil, Vráblíková 

2011: 145; Znebejánek 1997: 113]. Repertoár přináší možnost volit různé způsoby 

vznášení požadavků, používat různé strategie [Císař, Navrátil, Vráblíková 2011: 

145]. Mezi strategie patří například demonstrace, petice atd. [Císař, Navrátil, 

Vráblíková 2011: 138]. 



 

 

27 

 Kromě definování repertoáru a strategií je možné se podívat na kolektivní 

akce z historického pohledu. Tilly se domnívá, že kolektivní akce v různých 

historických a kulturních podmínkách nabývají různých forem (např. dnes se 

využívají demonstrace, jejichž součástí jsou masové pochody, velká shromáždění 

atd., ale dnes již vymizely např. boje mezi vesnicemi, rozbíjení strojů atd.) [Giddens 

1999: 476].  I podle Tarrowa se v průběhu 18. století v západní Evropě a Severní 

Americe vyvinul nový a obecnější repertoár kolektivní akce [Tarrow 1998: 66]. Se 

změnami forem se podle Tillyho mění také konkrétní formy protestů, tj. repertoár 

jednání [Znebejánek 1997: 113]. 

 Repertoár a strategie tak mohou mít různé podoby, formy (násilné nebo 

nenásilné). Může k nim docházet na různých místech a různým způsobem. Nejsou 

vázány jen na jeden typ aktérů, ale stává se, že v průběhu času a s různými 

podmínkami, které je ovlivňují, se mohu měnit, resp. aktéři můžou upřednostňovat 

jisté repertoáry před jinými. V návaznosti na repertoáry a strategie se v 

následujících odstavcích budeme zabývat příklady forem kolektivního jednání, tj. 

davy a sociálními hnutími. 

 

2.2. Příklady forem kolektivního jednání - dav a sociální hnutí 

  

 K rozvoji davů a jejich vlivu dochází v 19. století s Velkou francouzskou 

revolucí [Petrusek 2009: 103]. Ve 2. polovině 19. století někteří sociologové rozvíjí 

pesimistické vize o vývoji moderní společnosti. V moderní společnosti má získat na 

významu nebezpečí, že by se mohla demokratická společnost proměnit ve 

společnost davů [Petrusek 2006: 177]. Například G. Le Bon  se domnívá, že davy v 

dějinách hrály významnou úlohu. Jejich úloha byla ale v jeho době vnímána jako 

důležitější a větší než v předcházejících dějinách [Le Bon 1994: 5]. Podle P. A. 

Sorokina ve společnosti přibývá stávkových, davových a revolučních výbuchů 

[Sorokin 1948: 162]. Podle J. O. Gasseta Evropa trpí krizí díky davům, které 

dosáhly plné společenské moci, ale nejsou schopny řídit svou vlastní existenci nebo 

společnost. Gasset přiznává, že vláda davů, ale nemusí nutně být špatná, může mít i 
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vítanou stránku v podobě vzestupu historické úrovně a vzestupu životní úrovně. 

[Gasset 1993: 37, 46]. I přes to, že tito badatelé jsou v dnešní době často překonáni 

nebo jejich názory a teorie jsou modifikovány, tento historický nástin několika 

badatelů ukazuje, že davy jako formy kolektivního jednání jsou vnímány jako 

významné pro společnost. 

 Již dlouhou dobu jsou známy různé projevy davového jednání (např. stávky, 

defenestrace atd.). Dav je pojem, který je spojován se zkoumáním sociálních 

skupin. V rámci zkoumání sociálních skupin se vyděluje samostatné téma 

kolektivního jednání, které zahrnuje mimo jiné i davové jednání [Petrusek 2009: 

102]. 

 Základem pro vysvětlení davů a jejich jednání je teorie kolektivního jednání, 

kterou jsme rozebírali v předcházejících odstavcích. Protože ke kolektivnímu 

jednání dochází tam, kde je větší počet lidí, jsou města ideálním místem pro vznik 

nespočtu kolektivních akcí. Pokud tito lidé ve městech vyjdou do ulic kvůli podpoře 

určité věci nebo vyjádření nespokojenosti, jedná se o davové jednání [Giddens 

1999: 478]. 

 I v oblasti zkoumání davů se odráží existence mnoha definic. Davy se 

zabývalo hned několik oborů (sociální psychologie, psychologie nebo sociologie). 

Pro tuto práci je podstatné hledisko sociologické a v menší míře pak doplnění z 

oblasti sociální psychologie. Níže je uvedena definice z více zdrojů, aby postihla v 

tomto krátkém prostoru co nejpřesněji a nejvěrněji dnešní pojetí davu. 

 Dav je definován jako skupina osob, která se shromáždila (spontánně, v dnešní 

době, ale i organizovaně, např. pomocí mobilních telefonů nebo facebooku) na 

stejném místě, které umožňuje vzájemný kontakt (ulice, náměstí). Dav je amorfním 

útvarem, protože většinou nemá ustálenou organizační strukturu. Důvodem 

shromáždění je reakce skupiny na stejný podnět. Jedince v davu spojuje zájem o 

určitou věc, hodnotu, problém, osobu atd. Tato reakce je většinou silně emocionální 

a vypjatá. Reakce davů vychází z psychických vazeb, pudů a emocí a často přechází 

v násilné jednání, kdy dav překračuje společenské i zákonné normy. 

Charakteristickým rysem davů je určitá dynamika, aktivita, proto se o nich často 
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hovoří jako o sociálních agregátech aktivních. Díky častému násilnému jednání 

jedinců v davu a na základě sociální zkušenosti lidí s agresivními davy je pojem dav 

v běžném jazyce i sociologii zatížen negativním vnímáním [Petrusek 2009: 55, 103; 

Reichel 2004: 83-84]. 

 V definici davu jsme se snažili vyhnout psychologickému a v určité míře i 

sociálně psychologickému definování. I přes zaměření na sociologické definování, 

je nutné brát v potaz některé psychologické a sociálně psychologické úvahy i v této 

práci, aby nedocházelo k nejednotnosti definování. Proto je níže pro definování 

davového jednání použito i pojmů, jako je sugesce, které spadají spíše do 

psychologické oblasti. Není možné se těmto pojmům vyhnout, protože jsou 

nedílnou součástí davu. 

 Intenzita (tzv. míra sugesce) a podoba davového jednání je závislá na několika 

faktorech. Mezi tyto faktory patří charakter podnětů vzbuzujících reakci davu (např. 

výzva k násilí, rabování atd.); osobnostní rysy potenciálních účastníků davu; role 

vůdců davu, organizačního jádra a schopných jedinců; konkrétní společenská 

situace; souvislosti společenské situace (politické, ekonomické, sociální, 

státoprávní, kulturní, celosvětové atd.) [Reichel 2004: 91]. 

 Kromě definování davů, určení jejich předmětu, je důležité se zabývat i jeho 

formami, které mohou nabývat různých podob. Dav sám o sobě není homogenní 

jev, ale je možné rozlišit několik základních forem. Davy dělíme na tři základní 

formy: 

 

1. davy sociálně strukturované, 

2. náhodné davy a 

3. nezákonné davy [Petrusek 2009: 103-104]. 

 

 Davy sociálně strukturované vznikají seskupením osob, které vzájemně 

spojuje stejné místo a událost, na níž se vědomě a plánovaně soustředí. Davy 

sociálně strukturovanými jsou posluchačstvo (např. účastníci mše); expresivní davy, 
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které vyjadřují sociálně uznané emoce (např. povolená demonstrace) [Petrusek 

2009: 103-104]. 

 Náhodné davy jsou charakterizovány propojením stejného místa a zájmu, 

stejně jako davy sociálně strukturované. Ale náhodné davy se odlišují od davů 

sociálně strukturovaných svým vznikem. Vznikly nepředvídaně, neplánovaně. 

Náhodnými davy jsou divácké davy (např. lidé přihlížející havárii); panické davy 

(např. lidé utíkají z hořící budovy); znepříjemňující davy, kde lidé, kteří sdílejí 

společensky uznaný cíl, se jej snaží dosáhnout prostředky, které nejsou postižitelné, 

ale jsou nepříjemné (např. nával při nastupování do vlaku, čekání ve frontě na lístky 

atd.) [Petrusek 2009: 104]. 

 Aktivní nezákonné davy porušují společností uznávané normy a zákony. K 

aktivaci davu může dojít až v průběhu akce (např. rabování, lynčování), nejsou tedy 

plánované, jako davy sociálně strukturované, ale nemusí být plně neplánované jako 

náhodné davy. K nezákonným davům, kromě aktivních nezákonných davů, patří 

ještě aktivní expresivní davy, které vyjadřují své zákonné postoje a emoce a 

amorální davy (např. kolektivní požívání drog) [Petrusek 2009: 104]. 

 Kromě davů pracují badatelé s dalším termínem, tj. nová sociální hnutí. Tento 

pojem je nutné zahrnout do naší koncepce, jako další formu kolektivního jednání. 

 Teorie sociálních hnutí se liší v Evropě a USA díky odlišné historii 

kontinentů. Koncem 60. let došlo v USA k obratu v nazírání na podstatu sociálních 

hnutí. Hnutí přestala být považována za iracionální odezvu špatně socializovaných 

nebo vykořeněných sociálních skupin [Znebejánek 1997: 93-95]. 

 Definice sociálních hnutí musí být široká, protože zahrnuje různé typy hnutí 

[Giddens 1999: 479]. Termín sociální hnutí má řadu významů, protože různí 

badatelé koncept sociálního hnutí používají pro různé významy, podle nejrůznějších 

souborů kritérií. Důsledkem je pak, že sociálním hnutím se dnes označuje téměř 

každý stabilnější komplex jednání menší nebo větší skupiny lidí [Znebejánek 1997: 

26]. V moderních společnostech roste role anonymního seskupování. Tento 

fenomén můžeme nazvat také jako nová sociální hnutí (např. feministická hnutí, 

ekologická hnutí atd.) [Petrusek 2009: 104]. Sociální hnutí lze definovat jako 
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kolektivní prosazování společného zájmu nebo dosažení cíle prostřednictvím 

kolektivní akce mimo sféru institucí [Giddens 1999: 479]. Nová sociální hnutí se 

projevují jak v organizovaných útvarech, tak v různých formách davového jednání, 

které můžou být pokojné (např. ekologické demonstrace proti jádru, kácení 

deštných pralesů) stejně jako agresivní (útoky na etnické menšiny atd.) [Petrusek 

2009: 104]. 

 V teorii sociálních hnutí se odráží i náhled na davy jako negativní fenomén ve 

společnosti. Konzervativněji smýšlející badatelé spatřovali v existenci sociálních 

hnutí anarchii v ulicích a vyjadřovali proto obavy o budoucnost demokracie 

[Znebejánek 1997: 33]. 

 Existuje mnoho pokusů o rozdělení sociálních hnutí. Hnutími se zabýval 

Smelser ve svém dělení kolektivního jednání na dvě třídy (hromadné výbuchy a 

hromadná hnutí) a Aberla, který rozdělil hnutí na čtyři typy [Giddens 1999: 479; 

Mikšík 2005: 57]. V dělení Smelsera hromadné výbuchy zahrnují výbuchy 

nepřátelství jako akce hromadného jednání. Aktéři výbuchů nepřátelství přiřazují 

odpovědnost konkrétnímu činiteli na nějž orientují nepřátelství a „svalují“ 

nežádoucí stav věcí (např. masové násilí, obětní beránci atd.). A také zahrnují 

poblouznění a paniku (např. náboženské obrození atd.). Do hromadných hnutí 

Smelser řadí hnutí orientovaná na hodnoty (např. revoluční hnutí, opozice, 

nacionalistická hnutí atd.) a hnutí orientovaná na normy (např. hnutí za sociální 

reformy, protireformační hnutí atd.) [Mikšík 2005: 57]. Funkci hnutí vidí Smelser v 

redukci napětí nestrukturovaných situací [Smelser citován in Znebejánek 1997: 14]. 

 Smelser se soustředil na orientaci hnutí, zda jejich cílem jsou hodnoty nebo 

normy. Funkcí hnutí byla redukce napětí. Ovšem Aberla vidí v hnutích původce 

změn ve společnosti, cílem jsou změny, spasení, náprava. Dalo by se říci, že 

Aberlova teorie hnutí je rozšířením dvou typů hnutí Smelsera. Třídění Davida 

Aberla je dnes považováno za nejucelenější. Rozlišil čtyři typy hnutí:  

 

1. transformační hnutí, která usilují o převratné, dalekosáhlé a i násilné změny ve 

společnosti (např. revoluční hnutí); 
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2. reformní hnutí, která mají za cíl změnu jen některých aspektů společenského 

řádu a zájem mají o konkrétní formy nerovnosti (např. hnutí usilující o zákaz 

potratů); 

3. spasitelská hnutí, která chtějí lidi spasit před způsobem života, který je podle 

nich zkažený (patří sem náboženská hnutí); 

4. nápravná hnutí, která usilují o nápravu konkrétních nedostatků (např. anonymní 

alkoholici) [Giddens 1999: 479, 481]. 

 

 Transformační a reformní hnutí usilují o změny ve společnosti a spasitelská a 

nápravná hnutí se zaměřují na jednání a názory jednotlivců [Giddens 1999: 481]. 

 Sociální hnutí můžeme také spojit se strukturním funkcionalismem. Strukturní 

funkcionalismus tematizoval jednání kolektivních aktérů a ovlivnil interpretaci 

protestních akcí sociálních hnutí úlohou konsenzu ve společnosti. Opět se 

dostáváme k opomíjení konsensu a pozitivnímu vnímání. Jednání hnutí často 

překračuje společností uznávaný řád, je interpretováno jako patologická odchylka, 

jako reakce občanských skupin nepřijímajících dominantní systém hodnot a norem 

[Znebejánek 1997: 13]. Dalším nedostatkem strukturního funkcionalismu je 

opomíjení sociální změny. Strukturní funkcionalismus ve svém základu odmítá 

společenské změny, jenž by byly vneseny do systému zvenčí a proto zbývá pouze 

společenská inovace, která je omezená na reformu zevnitř sociálního systému. 

Takováto inovace může mít konfliktní charakter, ale omezený na spor o použitých 

prostředcích [Znebejánek 1997: 13]. 

 

2.3. Teorie mobilizace 

 

 Zbývá nám podívat se na teorii mobilizace. Podklady pro vznik teorie 

mobilizace zdrojů představují hypotézy analytiků sociálních hnutí, kteří se zabývali 

procesy mobilizace zdrojů, které jsou důležité pro zrod a růst hnutí [Znebejánek 

1997: 96]. S tématem práce teorii mobilizace pojí nejen její základ v sociálních 

hnutích, ale i v revolucích. Známou teorii mobilizace zdrojů vypracoval Ch. Tilly, s 
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korekcí M. Zalda a J. D. McCarthyho. Vypracovali ji na základě zkoumání 

protestních hnutí a sociálních revolucí [Velký sociologický slovník 1996: 406].  

 Podle Tillyho je aktivita jako základní forma kolektivního jednání součástí 

procesu distribuce zdrojů. Teorie mobilizace zdrojů se zabývá zdroji (politické, 

kulturní, ekonomické, sociologické, ekologické), které mají být aktivizovány. K 

aktivizaci zdrojů přispívají různé faktory, které ji mohou podporovat nebo 

spolupodílet se na aktivizaci. Aktivizačními faktory jsou síla toho, kdo kontroluje 

distribuci aktivizovaného zdroje, vůdcovství, administrační a organizační zdatnost, 

komunikační síť, stupeň legitimity, kterou hnutí získalo u širší veřejnosti. Na tom 

všem závisí úspěch protestní aktivity [Velký sociologický slovník 1996: 406]. 

 Hlavní teze teorie mobilizace jsou uvedeny v díle Zalda. Těmito tezemi jsou: 

 

 mobilizaci sociálních hnutí lze vysvětlit útrapami a nespokojeností lidí. Pro 

vysvětlení se v úvahu musí vzít i výsledek kalkulace zisků a ztrát, které 

individua vnímají spolu s jejich zapojením do kolektivních akcí; 

 mobilizované zdroje pochází z vnitřních zdrojů hnutí i z vnějšího prostředí; 

 organizace hnutí je klíčová díky organizování a mobilizování zdrojů; 

 výše ceny jednání může měnit podle reakce státu, podpory veřejnosti nebo 

odporu veřejnosti k jednání hnutí 

 není přímá úměra mezi intenzitou mobilizace a mírou úspěchu hnutí [Zald 

citován in Znebejánek 1997: 96-97]. 

 

 Co teorii mobilizace odlišuje od ostatních přístupů je její odlišný přístup k 

podmínkám vzniku sociálních hnutí a pochopení kolektivních akcí. Jiné přístupy 

považovaly za podmínky vzniku sociálních hnutí deviaci, nesnáze lidí vyvolané 

rychlými společenskými změnami nebo relativní deprivaci, ale teorie mobilizace 

zdrojů jako klíčové pro pochopení kolektivního jednání vnímá organizace, zdroje a 

politické příležitosti [Znebejánek 1997: 97]. 

 Stejně jako jiné teorie, ani mobilizace zdrojů se nevyhnula kritice a my ji zde 

zmiňujeme, abychom poukázali na skutečnost, že jsme si vědomi omezení a limitů. 
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Teorii mobilizace zdrojů kritizovali především zastánci teorie kolektivního jednání, 

kteří se domnívali, že teorie není tolik odlišná od stanoviska teorie kolektivního 

jednání. Teorii mobilizace zdrojů se také vytýká, že spočívá na úzce 

zformulovaných základech [Znebejánek 1997: 98]. 

 Shrnutím některých pojmů ukončujeme tuto kapitolu a přecházíme ke 

kategorizaci badatelů. 
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3. Funkcionalistická a další kategorizace kolektivního jednání 

 

 Funkcionalistický přístup, který nám slouží jako rámec pro téma práce, tj. 

kolektivní jednání, je zároveň touto kategorizací. Snažíme se prostřednictvím 

funkcionalistického přístupu o kategorizaci badatelů zabývajících se kolektivním 

jednáním. Také se snažíme poukázat na společné nebo rozdílné charakteristické 

zájmy badatelů v jednotlivých pólech. Jde tedy o jistý náhled na tuto problematiku, 

ne o kategorické zařazení. 

 Z funkcionalistického přístupu jsme si jako stěžejní vybrali Mertonovo dělení 

funkcí na dysfunkční a eufunkční. Je možné také použít dělení na funkční a 

dysfunkční, ale protože používáme teorii R. K. Mertona, který se snažil oddělit 

právě od funkce, kterou redefinoval, další důsledky lidských činností jako pozitivní 

nebo negativní, nepoužíváme toto rozdělení.  

 V následujících kapitolách se pokusíme vytvořit chronologické zařazení 

badatelů (podle jejich života, protože v této práci se zabýváme pouze výběrem 

některých myšlenek badatelů a může tak docházet k značné nesourodosti). V rámci 

tohoto zařazení se pokusíme propojit jejich názory nejen prostřednictvím 

funkcionalistické kategorizace, ale i prostřednictvím dalších aspektů (např. vzniku 

hnutí, jejich průběhu, zániku atd.). Pokusíme se najít některé jejich společné postoje 

nebo i v čem se lišili. 

 Mertonovo rozdělní na dysfunkci a eufunkci budeme pojímat jako dva ideální 

typy. Budeme předpokládat, že se v čisté podobě nebudou v názorech badatelů 

vyskytovat. Pro analýzu použijeme představu přímky, na jejíchž pólech se 

vyskytuje dysfunkce a eufunkce a badatelé se na ní pohybují (viz Obr. 1.). To 

znamená, že můžeme mluvit o tom, že se k jistému pólu přibližují. A někteří v 

průběhu svého „badatelského života“ mohou i měnit přiblížení k pólům. 
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Obrázek 1. Póly eufunkce-dysfunkce 

 

  eufunkce         dysfunkce 

 

 Pokud shrneme následující kapitoly, hlavními formami kolektivního jednání 

jsou revoluce, hnutí a protesty. Někteří badatelé se zabývají i více formami, proto 

jej někdy můžeme zařadit k obou pólům ve větší či menší míře (viz Tab. 1.). 

Revolucemi se zabývají např. Karel Marx, Ralf Dahrendorf, Alexis de Tocqueville 

a další. Sociálním hnutím se zabývají např. Alan Touraine, z českých sociologů 

např. Radim Marada. 

 

Tabulka 1. Možná kategorizace badatelů podle příklonu k pólům a forem 

kolektivního chování 

formy kol. jednání/póly 

kategorizace 
eufunkce dysfunkce 

revoluce 

 

Tocqueville 

Marx 

Dahrendorf 

Tilly 

hnutí 

Habermas 

Tilly 

Císař 

Marada 

Marx 

Touraine 

Oberschall 

McCarthy a Zald 

Tarrow a Madam 

Císař 

Marada 

protest 
Císař 

Marada 

Marada 
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 Po krátkém úvodu a shrnutí se již začneme zabývat prvním pólem na naší 

přímce, eufunkcí. 

 

3.1. Eufunkce 

 

 Jedním z krajních bodů naší přímky je eufunkce, která představuje pozitivní 

důsledek lidských činností [Velký sociologický slovník 1996: 287]. Eufunkce tedy 

přispívá ke stabilitě společnosti. Její subsystémy (např. hnutí nebo davy) se snaží o 

zachování institucí, o rovnovážný stav ve společnosti [Keller 2006: 102]. Proto zde 

budou uvedeny příklady, kde kolektivní jednání a jeho formy jsou vnímány jako 

eufunkčí, tzn. že přispívají jako subsystém společnosti v užším slova smyslu k 

jejímu zachování, důsledky jejich jednání jsou pro ni pozitivní. 

 Mezi badatele, které můžeme zařadit blíže k pólu eufunkce, patří Jürgen 

Habermas, Charles Tilly, Radim Marada a Ondřej Císař. U některých badatelů 

(např. Habermas) můžeme spatřovat i oscilaci mezi póly v částech jejich 

„badatelského života“. Například Habermsovy názory na sociální hnutí se v 70. a 

80. letech 20. století měnily [Znebejánek 1997: 53]. Změna názorů je zřejmě 

zapříčiněna i tím, že jejich názory prochází kritikou a vývojem, kdy v průběhu času 

může docházet ke změnám ve společnosti i formách kolektivního jednání (např. 

hnutích). Tilly se například domnívá, že kolektivní akce v různých historických a 

kulturních podmínkách nabývají různých forem [Giddens 1999: 476]. 

 

3.1.1. Formy kolektivního jednání 

 

 Badatelé, kteří se více či méně přibližovali k pólu eufunkce, se nejčastěji 

zabývali sociálním hnutím, které se projevuje v různých podobách (např. 

demonstrace, útoky na etnické menšiny atd.) [Petrusek 2009: 104]. Další formou 

kolektivního jednání se zabýval i Císař, který jako vyšší celek vnímá občanskou 

společnost, kterou tvoří mimoparlamentní aktivistické organizace [Císař, Navrátil, 
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Vráblíková 2011: 138]. A u Marady lze jako formy kolektivního jednání nalézt 

protesty a i sociální hnutí se svými vlastními druhy repertoáru [Marada 2003]. 

 Nejdříve si zopakujeme v krátkosti definování formy kolektivního jednání, tj. 

sociálního hnutí. Definice sociálních hnutí musí být široká, protože zahrnuje různé 

typy hnutí [Giddens 1999: 479]. A protože se dnes hnutím označuje téměř každý 

stabilnější komplex jednání skupiny lidí, je pravděpodobné, že v tomto pohledu se 

budou badatelé od sebe navzájem odlišovat [Znebejánek 1997: 26]. U badatelů se 

nejdříve budeme zabývat jejich definicemi hnutí a odlišením hnutí od ostatních 

forem kolektivního jednání. Poté se u badatelů podíváme na jejich názory na funkce 

hnutí. A nakonec na specifika jednotlivých badatelů. 

 Pokud shrneme zájem badatelů, tak Habermas se zabývá sociálními hnutími. 

Marada se zabývá protesty, protestními hnutími; Tilly, jako žák Sorokina a 

reprezentant teorie mobilizace zdrojů, se zabývá ve svých dílech sociálními 

hnutími; a poslední, Císař, který nachází inspiraci u Tarrowa, se zabývá aktivismem 

a občanskou společností. 

  Nejdříve se podívejme na definování, resp. vnímání hnutí z pohledu 

Habermase. Možností jak vnímat hnutí a ukázat rozdíly mezi badateli nebo je k sobě 

přiblížit je možné na základě procesů, které jsou nejdříve spojeny s hnutím v díle 

Habermase a později i v díle Tillyho a Marady (viz Tab. 2.). Kromě toho, že leze 

hnutí vnímat jako organizaci aktérů, v jisté fázi „badatelského života“ u Habermase 

a v díle Marady lze nalézt i pojetí hnutí jako proměnné nebo procesu. Tento náhled 

se objevuje i u Tillyho. V 90. letech definuje 2 předpoklady, z nichž pramení 

problémy s vysvětlováním sociálních hnutí. Podle Tillyho problémy vyplívají z 

pojetí hnutí jako skupiny a představy, že hnutí mají jistý „život“ (zrod, růst, 

odumírání, smrt). Tyto dva předpoklady pak vytváří dojem pevných struktur 

sociálních vztahů, ale sociální hnutí podle Tillyho nejsou skupinami, ale trsy 

specifických událostí [Znebejánek 1997: 110]. S Tillym v jisté rovině odmítání 

hnutí jako druhu organizace souhlasí i Habermas a později Marada. Ke konci 80. let 

20. století pod tíhou kritiky Habermas upravuje své myšlenky. Habermas nevnímá 

sociální hnutí jako procesy mobilizace konkrétních aktérů, nevnímá je jako aktéry, 
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ale jako nediferencovanou proměnnou, mechanizmy a logiku v projektu 

modernizace [Znebejánek 1997: 60-61]. Stejně tak i Tilly, u něj se časem měnil 

názor na definování hnutí, nejdříve sociální hnutí vnímá jako skupinu lidí spojených 

vazbou k přesvědčení. Později Tilly definoval hnutí v další variantě, která je již 

blíže k pojetí Marady a Habermase. Tilly zde vnímá hnutí stále jako soubor lidí, ale 

kteří se dobrovolně a záměrně angažují v sdílené identitě, přesvědčeních, programu 

a kolektivním zápasu za realizaci programu. Vše pro ně se vyznačuje společným 

charakterem [Tilly citován in Znebejánek 1997: 110]. Od 70. let ovšem Tilly 

vyřazuje z definování hnutí skupinový, společný charakter [Znebejánek 1997: 110]. 

A nakonec jej charakterizuje strukturou politických příležitostí, ne úlohou 

organizací, na níž staví hlavní proud teorie mobilizace zdrojů [Znebejánek 1997: 

109]. Obdobně později Marada, inspirovaný Luhmannem, se domnívá, že protestní 

hnutí nelze chápat jako konkrétní síť organizací, sdružení, jako organizaci, která 

stanovuje kritéria, kdo do ní patří a kdo ne. Protestní hnutí lze spíše chápat jako 

kulturní proud nebo politickou senzitivitu [Marada 2003: 108]. 

 

Tabulka 2. „Neorganizační“ charakter sociálního hnutí 

hnutí 

organizační charakter neorganizační charakter 

 

nediferencovaná proměnná - Habermas 

trs událostí – Tilly 

kulturní proud - Marada 

 

  Další pohled badatelé směřují k dělení hnutí. Pokud se zaměříme na dělení 

hnutí, zabývá se jím Habermas, který rozděluje hnutí na sociální hnutí s 

emancipačním potenciálem a hnutí odporu proti kolonizaci životního světa. Podle 

Habermase emancipačním potenciálem disponuje pouze feministické hnutí. Ostatní 

hnutí jsou defenzivní [Habermas citován in Znebejánek 1997: 57]. Toto dělení hnutí 

nás přivádí k zařazení Habermase blíže k pólu eufunkce z pohledu funkce hnutí jako 
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pozitivního elementu ve společnosti, protože emancipační potenciál obsažený v 

jednom z typů hnutí můžeme vnímat jako pozitivní proces a důsledek působení 

hnutí pro společnost. Druhá typologie nás může také přivést spíše blíže k pólu 

eufunkce z pohledu své defenzivní stránky, tzn. že hnutí se snaží uchovat stávající 

společnost a své postavení v ní, snaží se bránit svůj život a v důsledku svého jednání 

tak zanechat společnost beze změn, které by vedli k jejímu rozpadu. Aktéři nových 

sociálních hnutí pak používají alternativních forem kooperace a komunitního života 

v boji proti agresi peněz a moci ekonomicko a politicko-administrativního 

subsystému [Habermas citován in Znebejánek 1997: 57]. 

  Jako jeden z „nejmladších“ badatelů se současným hnutím, ale i hnutím v 18. 

a 19. století zabývá Marada. Podle něj současná hnutí feministická, ekonomická 

nebo antiglobalizační se obrací se svými radikálními výzvami na politické 

reprezentace, zabývají se hlavně politizací problémů [Marada 2003: 176]. To 

znamená, že zde nedochází k přeměně společnosti, k zrušení řádu, ale k prosazení 

určité výzvy, k jejímu zviditelnění, což by pro společnost mohlo mít pozitivní 

důsledky v podobě veřejné debaty a řešení problémů a tudíž nás přiblížit k pólu 

eufunkce. Kromě hnutí působících dnes se Marada zabývá hnutími v 18. a 19. 

století. V 19. století morální tažení či nacionalistická hnutí maloburžoazie měla za 

cíl zajištění sociálně kulturního statusu, stabilizování prostředí pro práci a klidný 

rodinný život [Marada 2003: 176]. Podle tohoto pohledu na nacionalistická hnutí je 

možné tato hnutí přiblížit k pólu eufunkce. Jedná se opět o zachování stavu 

společnosti a postavení skupin v ní, pozitivní prvek pro společnost z pohledu jejího 

stabilizování. Funkcí může být semknutí aktérů hnutí v kultuře, pracovním procesu 

a rodině. S tímto pohledem na stará hnutí je možné spojit i pohled Habermase, který 

vnímá sociálních hnutí jako obranu životního světa [Znebejánek 1997: 52]. Zde opět 

můžeme vidět stabilizaci společnosti. 

  Kromě badatelů zbývajících se hnutím, se někteří badatelé zabývají protesty. 

Dva badatelé píšící v dnešní době, kteří následují po Habermasovi a Tillym, se 

zabývají protesty jako strategiemi nebo možným repertoárem hnutí. I další badatelé, 

Habermas a Tilly se zabývají protesty, ovšem, pro nás a naše přiřazení blíže k pólu 
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eufunkce, je spíše podstatný jejich zájem o hnutí. Kromě protestu Marada ještě 

uvádí další pojem protestní kultury, která je z pohledu výčtu badatelů blížících se k 

pólu eufunkce originální a nemá srovnání u ostatních badatelů. 

  Nejdříve se budeme zabývat Maradou, protože se zabýval více protestem, než 

Císař, který se jím, kromě definice, zabýval spíše v kontextu České republiky. Ještě 

si dovolíme zde krátce spojit Maradu s Habermasem v Maradově koncepci, která 

poukazuje na funkce protestu. Jen bychom zde chtěli poukázat na jisté propojení, 

které ovšem vybočuje z chronologického pohledu, ale zase nám ukazuje možné 

spojení skrz čas mezi dvěma badateli. Nejdříve se budeme zabývat  Maradovým 

konceptem kultury protestu, kde se spojují hned tři témata, tj. kultura, protest a 

sociální hnutí. Poté bychom poukázali v následujících odstavcích na definování a 

pojímání protestů, které budou zahrnovat již zmíněné nechronologické propojení s 

Habermasem. 

  Maradův koncept sociálního hnutí je zakotven v kultuře a hodnotách, které 

představuje v Parsonsově podání určující prvek jednání aktérů [Keller 2006: 

102-105; Marada 2003: 25]. Podle Parsonse kultura určuje způsoby jednání, ale 

nechává nám zároveň určitou volnost ve volbě strategií [Keller 2006: 102-105]. 

Tyto volby pak mohou určit i důsledky jednání, protože podle Mertona má každé 

jednání své důsledky, které vznikají spojením jednání a objektivní situace [Merton 

2000: 117-118]. V Maradově sociálním hnutí lze spatřovat kromě protestu i 

protestní kulturu [Marada 2003: 25]. Marada se snaží o sociologický výklad 

protestní kultury jako autonomní kulturní formy založené na sdíleném chápání 

různých praktik, hodnot a kontextů jednání, jako sféry sociální interakce [Marada 

2003: 96, 99]. Zde se právě propojují Maradovy koncepty sociálního hnutí, kterým 

jsme se zabývali výše, kultura a protest. Jak již bylo poznamenáno výše, Marada se 

zabýval i protesty. Protest je pro Maradu sice dramatický apel, ale který má za úkol 

hlavně přitáhnout pozornost k určité kauze. Může díky němu vzniknout veřejná a 

politická diskuze [Marada 2003: 109]. Takže funkcí protestu může být ventilování 

problémů ve veřejné prezentaci a tím možná stabilizace (zachování) společnosti, 

která by bez této diskuze mohla v krajním případě spět k jejímu rozkladu, 
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samozřejmě by záleželo na konkrétním tématu diskuze a problémech společnosti a 

dalších okolnostech. 

  Obdobně by definoval protestní událost Císař. Protestní událost definuje jako 

shromáždění nejméně tří lidí, kteří se sešli na veřejném místě, aby vznášeli 

požadavky, které se dotýkají zájmů nějakého institucionálního nebo kolektivního 

aktéra nebo kteří sepsali petici adresovanou takovému aktérovi [Císař 2008: 19-20]. 

Zde můžeme také nalézt vyjádření postoje, názoru, zavedení veřejné diskuze, která 

může uvolnit napětí a tudíž působit pozitivně na společnost. Podle Císaře k vznášení 

požadavků atd. sociální hnutí i nevládní organizace používají dvě strategie, které 

určují jednání aktérů, tj. snaží se přesvědčovat, stejně jako mobilizovat a tlačit. 

Organizace a sociální hnutí dávají normám jejich důležitost a umožňují jejich reálný 

dopad svými snahami o dosažení cíle [Císař 2003: 10]. 

  Pokud se vrátíme k Maradovi, další funkcí protestního jednání může podle něj 

být integrace a adaptace, stejně jako může hnutí mít odlučovací funkci. Protestní 

jednání napomáhá sociální integraci a adaptaci, zejména individualizovaných 

středních tříd, části mladé generace ve středních třídách [Marada 2003: 99, 137]. 

Tím se snaží o zachování řádu společnosti a společnosti samotné a spojuje 

individuální aktéry a pomáhá jejich přizpůsobení společnosti (může tak bránit 

možnému deviantnímu chování). A protože jde o začleňování tříd do společnosti, 

jedná se o pozitivní vliv na společnost, protože při integraci nemusí docházet k 

tomu, že by různé skupiny stály proti sobě a jejich konflikty přecházely v zásadnější 

ohrožení stability společnosti, a tudíž jej můžeme přiblížit k pólu eufunkce. 

Odlučovací funkci pak můžeme u Marady hledat v jeho názoru, že v protestu se 

odlišuje jedna skupina od druhé. Protestní kultura slouží jako vysvětlení a vytváření 

protestních metateorií, proč jsou určité kulturní projevy vůči dominantnímu systému 

podvratné nebo indiferentní [Marada 2003: 25]. Ze sdílení kulturního vlastnictví 

protestující aktéři odvozují smysl toho, kdo jsou a pocity vzájemné solidarity, jenž 

kulturní forma kultivuje [Marada 2003: 96, 137]. Kulturní forma protestu napomáhá 

aktérům v rozlišování kulturně politického statusu organizací a rozlišuje sociální 

aktéry i organizační kontexty v nichž jednají a skrz ně dosahují cílů [Marada 2003: 
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119]. Jednání aktérů v podobě protestu má odlišit skupinu a poukázat tak na 

názorovou rozrůzněnost ve společnosti. Může tak dojít i k jejímu zpevnění, tím, že 

si aktéři a společnost uvědomí potenciální konflikty a mají tak čas k jejich řešení a 

ventilování bez vážnějších důsledků (např. rozpadu společnosti). A zde se 

dostáváme k nechronologickému navázání na Habermase, který potvrzuje v jistých 

ohledech Maradův koncept. Podle Habermase má sociální hnutí za úkol být 

dynamickým elementem v sociálním učení, které vnáší latentní struktury racionality 

do sociální praxe a zároveň představuje iniciátory procesů, které demokratizují 

institucionální rovinu veřejné sféry [Znebejánek 1997: 53]. Tudíž se podle 

Habermase nejedná o změnu řádu, společnosti nebo o negativní důsledky pro 

společnost, ale jde o pozitivní důsledky pro společnost, tj. o demokratizaci a 

racionalizaci. Tyto procesy jsou ve společnosti v latentní formě již zastoupeny a 

sociální hnutí jej mají, jak uvádí Habermas iniciovat. 

  A nyní se dostáváme k Císařovi. Jisté dělení můžeme nalézt i u Císaře a jeho 

spolupracovníků, kteří ovšem dělili protestní události, ne hnutí. Tím se spíše blíží k 

pozici Marady, než Habermase. Císař se zabýval veřejným politickým aktivismem.  

Veřejným politickým aktivismem se myslí organizované, kolektivní a veřejnými 

strategiemi (např. demonstracemi a peticemi) projevované úsilí, jehož cílem je 

obhajoba politických požadavků jinak než účastí ve volbách [Císař, Navrátil, 

Vráblíková 2011: 138, 143]. Zde bychom mohli Císaře přiklonit blíže k pólu 

eufunkce, protože nedefinuje politický aktivismus jako sílu, která provádí zásadní 

změny ve společnosti nebo zásadně přispívá k jejím rozpadu, ale vznáší požadavky 

a tak může poukázat na případné problémy ve společnosti, které by mohli vést k 

větším konfliktům a rozpadům. Možným upozorněním na problém se může zabránit 

jeho rozšíření, případně vzniku konfliktu pro společnost zásadního, který by 

zapříčinil její rozpad. Kromě odvětví českého veřejného aktivismu, Císař 

reintrepetuje dva typy aktivismu, tj. participační a transakční, které definovali 

Petrov a Tarrow, jako dvě dimenze nové typologie politického aktivismu: 

participační dimenze a transakční dimenze [Císař 2008: 9]. Dimenze participační 

odkazuje k mobilizační kapacitě politických aktivistů, tj. k jejich schopnosti 
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mobilizovat jednotlivce, přivést je k participaci [Císař 2008: 9, 28]. Dimenze 

transakční zachycuje transakční, či advokační  kapacitu politických aktivistů, tj. 

schopnost vstupovat do transakcí s jinými nestátními aktéry i reprezentanty 

oficiálních politických institucí, schopnost budovat meziorganizační sítě, 

kooperovat a začlenit se do politického procesu, vznášet požadavky na úkor zájmů 

někoho jiného [Císař 2008: 9, 28, 30]. Na základě dvou dimenzí politického 

aktivismu, které mohou být nízké nebo vysoké, vznikají 4 kvadranty kam lze umístit 

5 modů aktivismu. Mody Císař dělí podle zvláštních charakteristik aktérů, jsou to 

soubory v realitě se opakujících rysů politického aktivismu konstituovaných v 

České republice od počátku 90. let 20. století [Císař 2008: 5, 9]. Těmi 5 mody jsou: 

starý participační aktivismus, nový transakční aktivismus, nový radikální 

aktivismus, občanská sebeorganizace a epizodická masová mobilizace. Ale zabývá 

se pouze 4 mody, protože epizodická masová mobilizace je pro něj postavena na 

okraj analýzy (po roce 1993 nelze v České republice o epizodické masové 

mobilizaci mluvit jako o samostatném modu) [Císař 2008: 10-11]. Z toho 3 mody 

bychom mohli zařadí blíže k pólu eufunkce a 4 mód, tj. radikální aktivismus, 

bychom mohli zařadit spíše k pólu dysfunkce a proto jej uvedeme v kapitole o 

dysfunkci. Nový transakční aktivismus zahrnuje organizace nových sociálních 

hnutí, není schopný dát vzniknout velkým protestním hnutím a nemá ani širokou 

členskou základu [Císař 2008: 10]. Což může znamenat, že i jeho vliv nebude tak 

velký. Nový aktivismus v repertoáru používá nenásilných strategií (např. petice 

nebo demonstrace) a kulturních strategií (např. performance, výstavy a festivaly) 

[Císař 2008: 12]. Cílem nového transakčního aktivismu jsou kromě státních institucí 

na národní úrovni a firem, také instituce nižší úrovně, veřejné mínění a instituce 

jiných států. Zaměřuje se na ekologické požadavky, požadavky životního prostředí, 

práva zvířat, lidská práva a občanské svobody, i veřejnou politiku [Císař 2008: 12]. 

Tyto požadavky potvrzují, že zřejmě dochází k pozitivnímu fenoménu pro 

společnost, protože se snaží o veřejné poukázání na problém a snahu jej řešit, 

nesnaží se o přebudování dané společnosti jako celku. Starý participační aktivismus 

se zakládá na členských organizacích (např. odbory), které mají dobrý přístup k 
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politickému systému a jsou schopny spolupracovat s jinými kolektivními aktéry 

[Císař 2008: 33]. Z toho může vyplývat, že za určitých podmínek může mít i větší 

vliv ve společnosti a je schopen více např. upoutat na své zájmy. Z repertoáru 

jednání staří aktivisté využívají omezenou škálu nenásilných strategií (např. petice 

nebo demonstrace). Cílem starého aktivismu jsou hlavně státní instituce na národní 

úrovni a firmy. Starý participační aktivismus prosazuje ekonomické požadavky a 

požadavky na veřejnou politiku [Císař 2008: 12]. Občanská sebeorganizace se 

skládá z individuálního organizačního úsilí, což znamená, že protest v této kategorii 

nepodporuje žádná forma organizace nebo neformální skupina [Císař 2008: 33]. 

Občanská sebeorganizace vykazuje stejné charakteristiky jako radikálové, i když 

aktéři jsou odlišní. Sebeorganizace mají za cíl státní instituce a instituce na nižších 

úrovních. Sebeorganizace prosazují požadavky, zabývající se fungováním státních 

institucí, soudního systému a policie, životního prostředí a veřejných politik. Z 

repertoáru jednání zde převládají petice [Císař 2008: 12]. Tato sebeorganizace 

pravděpodobně je malého rozsahu, to znamená, že nemůže dojít k radikální změně 

společnosti. Epizodická masová mobilizace je založená na krátkodobých 

událostech, při nichž se veřejnosti předvádí vysoký počet účastníků. Formální 

organizace ani profesionální aktivisté nehrají v těchto událostech zpočátku klíčovou 

roli a ani z těchto událostí samotných nevyrůstá nějaká nová organizační 

infrastruktura. Participanti se demobilizují stejně rychle, jako se mobilizovali [Císař 

2008: 34]. 

  Další částí, kterou se zabývali badatelé ve svých teoriích, je možné odlišení 

hnutí od ostatních forem. Zabýváme se jím na konci z toho důvodu, že odlišením se 

zabývá především Marada, a to odlišením protestu jako kulturní formy, kdežto 

pokud se zaměříme na odlišení hnutí od ostatních jevů, Habermas se jím nezabývá 

[Znebejánek 1997: 57]. Habermas se zabývá spíše dělením hnutí (viz výše). Ovšem 

Marada, se na rozdíl od Habermase, zabývá odlišením repertoáru hnutí. Odlišuje 

protest jako kulturní formu od revolty a jejích kulturních derivátů, kterými jsou 

rebelie, vzpoura a odpor. Podle Marady protest od revolty odlišuje jeho kulturní 

status, odlišná komunikace a násilí [Marada 2003: 110-112]. Protest může být 
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vyjádřen demonstracemi, peticemi, bojkoty, hladovkami, veřejnými přednáškami, 

shromážděními atd.. Mezi formy protestu řadí Marada například neziskové 

organizace, sociální hnutí, jednorázové občanské iniciativy, neformální skupiny lidí 

stejně orientovaných atd.  [Marada 2003: 118]. Odlišení protestu od dalších forem 

kolektivního jednání závisí na několika faktorech. V revoltě  mají aktéři vlastní 

zájem vymanit se ze situace, která je pro ně ujařmující [Marada 2003: 111-112]. 

Další odlišení spočívá v komunikaci, kdy motivy protestujících mohou vykazovat 

revoluční charakter v prosazování institucionálních změn a projektu nové 

společnosti, ale způsob projevu protestujících revoluční mentalitě neodpovídá 

[Marada 2003: 110]. Revoluce vedou k procesu zásadních reforem nebo změn vlády 

a režimu [Giddens 1999: 471; Velký sociologický slovník 1996: 928]. Což je řadí 

spíše k pólu dysfunkce, protože pokud chápeme společnost v užším slova smyslu, 

tak změna vlády nebo režimu vede ke změnám norem, hodnot atd. ve společnosti, 

tudíž zaniká jedna společnost, pro ni je revoluce dysfunkční. Budeme se jimi 

zabývat v kapitole o dysfunkci. Ovšem důležité je zde, že sice v komunikaci 

odpovídat protesty mohou revolucím, ale v projevu protestujících ne. Ani násilí 

nemá v protestu charakter revoluce, i přesto, že se využívá. V revolucích má násilí 

instrumentální povahu, racionalizuje se obhajuje skrz vztah k dosahování 

radikálních změn. V protestech násilí postrádá tento instrumentální charakter a sebe 

obhajobu, není nástrojem pro další násilí [Marada 2003: 110]. Což nás může 

přivádět spíše k pólu eufunkce. Fyzické násilí se těžko v protestu racionalizuje a 

legitimizuje. Násilí je možné v protestu racionalizovat jedině odůvodněním, že 

upoutává pozornost k určitému problému. Zároveň ale může dojít k jeho 

bagatelizaci jako výstřelku [Marada 2003: 111]. 

 Tímto odlišením ukončujeme naši kapitolu o eufunkci. V následujících 

kapitole jsme zvlášť vydělili téma demokracie a demokratizace. 
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3.1.2. Eufunkce a demokratizace 

 

 Demokratizace a demokracie je často zastoupená u badatelů, kteří se přiklánějí 

k pólu eufunkce. Demokratizace a podpora demokracie, vyjádřené v teoriích 

badatelů, mohou vyjadřovat i změnu názoru na hnutí, protože odporují některým 

konzervativněji smýšlejícím badatelů, kteří viděli v sociálních hnutích anarchii a 

ohrožení demokracie [Znebejánek 1997: 33]. 

 Pokud budeme badatele řadit chronologicky, prvním, který spojil 

demokratizaci s určitým typem hnutí je Habermas, poté i Tilly a Císař také 

propojuje aktivistické organizace s demokracií (viz Tab. 3). 

 

Tabulka 3. Ohrožení demokracie versus demokratizace 

Hnutí 

ohrožují demokracii neohrožují demokracii 

 

realizace demokratizace společenského života - Habermas 

rozvoj demokracie - Tilly 

stabilizace demokracie - Císař 

 

 První, kdo z badatelů přiklánějících se k pólu eufnukce, propojil 

demokratizační proces s hnutím je Habermas. Habermasovu představu hnutí (před 

jeho změnou názoru v 70. a 80. letech 20. století) bychom mohli přiblížit na naší 

přímce k pólu eufunkce. Habermas v 60. letech 20. století spatřoval ve studentském 

hnutí potenciálního realizátora projektu demokratizace společenského života 

[Znebejánek 1997: 53]. Projekt demokratizace společnosti lze vnímat jako pozitivní 

pro společnost, tedy eufunkční. Demokratizace v některých svých aspektech mohla 

podporovat sjednocení společnosti, zvýšení intenzity veřejné debaty atd.. Ovšem 

Habermasův názor na hnutí jako na realizátora demokratizace se u něj neudrží. 

Nakonec u Habermase dochází k jistému obratu, studentské hnutí jej zklamalo. 

Hnutí podle Habermase nakonec bylo více levičácké a totalitní, než byl jeho 
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předpoklad o vlastnostech sociální síly, která mohla realizovat myšlenky na 

emancipaci [Znebejánek 1997: 53]. A tak se Habermas v jisté fázi dostává blíže k 

pólu dysfunkce. Habermas pozitivní proces, jako je emancipace, už nevidí u 

sociálního hnutí. 

 Stejně tak Tilly spojuje existenci sociálních hnutí s problémem demokracie 

[Tilly citován in Znebejánek 1997: 116]. Prostřednictvím spojení demokracie a 

hnutí jej můžeme přiblížit k pólu eufunkce, protože podle Tillyho hnutí (ne ovšem 

všechna) mohou přispívat k rozvoji demokracie, zvláště je-li jejich varieta velmi 

pestrá a zahrnují-li širokou škálu požadavků. Tyto okolnosti totiž rozšiřují občanský 

prostor a vedou k intenzivnějším konzultacím a diskuzím [Tilly citován in 

Znebejánek 1997: 116]. Jednání hnutí má tak pozitivní důsledek pro společnost. 

Rozvíjí demokracii, vede k již mnohokrát zmiňovanému rozvoji diskuzí, které 

mohou ventilovat problémy a bránit hlubším konfliktům ve společnosti. 

 K Habermasovi a Tillymu, kteří se zabývají demokratizací a demokracií, 

přispívá svým názorem i Císař. Císař vnímá mimoparlamentní aktivistické 

organizace jako reprezentanty různých politických a společenských zájmů. Zajímá 

se o skupiny, které se považují za stabilizující prvek demokratického režimu. Tyto 

skupiny jsou tedy pro společnost pozitivní a můžeme tak Císaře řadit blíže k pólu 

eufunkce. Ovšem, kromě zájmu o skupiny stabilizující demokracie, se Císař zabývá 

i skupinami, které zpochybňují pravidla fungování demokracie [Císař, Navrátil, 

Vráblíková 2011: 138]. A to jej může přiklonit k pólu dysfunkce (viz kapitola o 

dysfunkci). Domníváme se, že mezi skupiny zpochybňující fungování demokracie 

můžeme zařadit radikální aktivisty, které vyčlenil v rámci 5 modů a budeme se jimi 

zabývat v kapitole o dysfunkci. 

 Pokud shrneme tuto kapitolu, je zřejmé, že demokratizace je jedním ze 

zásadních pojících prvků badatelů zabývajících se hnutím a přiklánějících se k pólu 

eufunkce. V následující kapitole vyčleňujeme zvlášť další zajímavé téma, tj. 

mobilizace hnutí u badatelů přiklánějících se k pólu eufunkce. 
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3.1.3. Mobilizace a eufunkce 

 

  Přesto, že by mobilizace měla být uváděná na začátku celé kapitoly o 

eufunkci, uvádíme ji na konci, protože nejdříve bylo dobré ukázat spojitost badatelů 

s polem eufunkce. 

  Mobilizací se ve svých pracích zabývá Marada a Císař. Pro tuto kapitolu 

nebudeme používat chronologické řazení, protože oba badatelé píší přibližně ve 

stejné době a proto zde uvedeme dříve Maradu a Císaře jako pouze jeho doplnění.  

Oba badatelé mají společný zájem, oba dva se zabývají mobilizací v České 

republice, resp. Československu. 

 Marada se domnívá, že mobilizace lidí v protestní hnutí a formování identit je 

ve státním socialismu potlačena, protože zde chybí veřejná sféra artikulace a ideové 

nebo organizační reprezentace politických konfliktů, která je jedním z pilířů 

politické modernizace a jednou z podmínek umožňující reprezentaci politických 

identit. Nespokojenost lidí je ve státním socialismu potlačena, protože stát 

redukoval funkce veřejné sféry artikulace a reprezentace politických konfliktů na 

pacifikaci nespokojenosti vůči režimu a demonstraci jednotné podpory vedení státu, 

bránil artikulaci konfliktů jako politických opozic a k politickému sebevyjádření 

občanů poskytoval pouze omezené možnosti [Marada 2003: 10-11]. Zde je patrné, 

že klíčové prvky pro kolektivní jednání, vytváření hnutí a mobilizaci lidí, tj. 

organizace, zdroje a politické příležitosti [Znebejánek 1997: 97] jsou v době 

socialismu v České republice potlačeny a nemohou plně působit. Tak nedochází k 

mobilizaci. Hnutí, které přeci jen vzniknou, mohou působit často pouze v 

soukromé, neoficiální sféře a nemají žádný vliv na celou společnost. Společnost tak 

není ohrožena radikální změnou. Veřejné diskuze a sdružování byly odsunuty do 

neoficiální sféry. Režim vázal projevy nebo sebevyjádření občanů např. na studijní 

možnosti a profesní kariéru, cestování, veřejný umělecký projev, volné sdružování  

atd. [Marada 2003: 10-11]. Formou veřejného vyjadřování loajality byl rituál a 

typickou formou veřejného vyjadřování odstupu byl druh kulturně kódovaného 

sdělení [Marada 2003: 24]. Jediné co tedy lidem zbývalo, pokud se nemohli 
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mobilizovat, byly různé formy distance a projevy distance vůči režimu. Marada 

uvádí několik způsobů distance vůči režimu. Projevy distance měly podobu 

kulturních projevů (např. oblečení, nekonformní způsoby trávení volného času), 

projevů omezených na neveřejný prostor (např. soukromé rozhovory, obsah osobní 

knihovny), projevů disponujících sociálně diskursivní, organizační a symbolickou 

reprezentací (např. protestní hnutí) [Marada 2003: 24-25]. 

  Nyní se dostáváme k doplnění Císařovou teorií. Císař, který se zabýval mj. 

tématem mobilizace, se domnívá, že mobilizační kapacita není jediným znakem 

občanské společnosti a neschopnost organizací mobilizovat tak nutně neindikuje její 

slabost. Podle něj je pro občanskou společnost ve východoevropských zemích 

charakteristická existence politicky orientovaných skupin, které sice nejsou schopny 

mobilizovat velký počet občanů, ale přesto vykazují určitou schopnost prosazovat 

své zájmy. Namísto mobilizace totiž tyto skupiny spoléhají na meziorganizační sítě 

a vazby [Císař, Navrátil, Vráblíková 2011: 156-157].  

  Tato podkapitola je poslední částí kapitoly o eufunkci. Dále se budeme 

zabývat dysfunkcí, resp. polem dysfunkce. 

 

3.2. Dysfunkce 

  

  Dysfunkce představuje sociální činnosti, které vedou ke změnám, působí proti 

řádu věcí. Dysfunkce ohrožuje sociální soudružnost, a tak prezentuje negativní 

důsledky lidských činností na sociální systém a jeho sociální strukturu [Giddens 

1999: 534; Velký sociologický slovník 1996: 232]. Z tohoto pohledu definování 

dysfunkce je možné k pólu dysfunkce přiblížit některé badatele více a některé méně. 

Jak již bylo řečeno v kapitole s eufunkcí, někteří badatelé v průběhu svého 

„badatelského života“ změnili názor, přehodnotili své definice a nebo nevylučují v 

jistých podobách obě varianty a přiklání se jednou k pólu eufunkce, podruhé k pólu 

dysfunkce. U některých badatelů je možné pozorovat dysfunkci jen v malé části 

jejich díla. Mezi badatele, kteří se přibližují k pólu dysfunkce patří Tocqueville, 



 

 

51 

Marx, Touraine, Dahrendorf, Oberschall, McCarthy a Zald, Tarrow a McAdam, 

Císař a Marada. 

  Pokud shrneme zájem badatelů, většinou jsou blíže k pólu dysfunkce řazeny 

revoluce a některé typy sociálních hnutí. Z analýzy ale vyplívá i zaměření na pojem 

změna, který charakterizuje pád stávající společnosti, a vznik nové. Podívejme se 

nyní v krátkosti právě na pojem změny v podání badatelů přiklánějících se k pólu 

dysfunkce. Ve svém díle Starý režim a revoluce Tocqueville tematizoval sociální 

změny a kontinuity vývoje v historicko-sociálních analýzách. Vycházel z analýz 

politických institucí a forem společenského života ve starém režimu předrevoluční 

Francie [Havelka 2010: 13]. Marx také vnímal teorii revoluce jako analýzu 

revolučních změn [Giddens 1999: 473]. Podle Dahrendorfa Marx poznal, že změny 

postupují. Systém kapitalistický zmizí jen tehdy, když přijde velká revoluce. 

Skutečná změna musí být revoluční změnou [Dahrendorf 1991: 37]. A to oba dva 

badatele může přiblížit k pólu dysfunkce. Pokud se totiž opět podíváme na 

společnost v užším slova smyslu, je možné nahlížet na jejich revoluční změny jako 

dysfunkční pro danou společnost, ve společnosti dochází k zásadním změnám, které 

mohou změnit společností uznávané hodnoty, normy, zákony, vzniká tak jiná 

společnost, která již není tou samou, jako před revolucemi. Slovo revoluce se 

dlouho používalo pro dvě odlišné verze náhlé změny. Jedna je hluboká změna, 

transformace základních struktur společnosti, která podle povahy daného případu 

zabírá určitý čas a Dahrendorf ji nazývá sociální revolucí (např. průmyslová 

revoluce) [Dahrendorf 1991: 39]. Zde můžeme vidět jistou dysfunkční povahu 

revoluce, protože se mění „základní kameny“ společnosti, vzniká jiná společnost. 

Druhá je rychlá změna, konkrétně cirkulace těch, co jsou nahoře, v průběhu 

několika dní anebo měsíců pomocí velmi zřetelného, často násilného činu a 

Dahrendorf ji pojmenovává politickou revolucí (např. politická francouzská 

revoluce) [Dahrendorf 1991: 39]. I tato revoluce za jistých okolností může 

znamenat změnu společnosti, změnu zákonů, hodnot atd. Dahrendorf se tímto 

dělením na dvě revoluce zabývá rozlišením různých revolucí. Ale tyto dvě revoluce 

se neudály ve stejném čase a na stejném místě. Je jasné, že některé změny způsobila 
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průmyslová revoluce v Británii a jinde to byli politické změny. Stejně tak i některé z 

problémů francouzské revoluce byli sociální a ekonomické [Dahrendorf 1991: 39]. 

 

3.2.1. Formy kolektivního jednání 

 

  Jak již bylo řečeno výše, mezi nejčastější formy kolektivního jednání, které se 

objevovaly u autorů přiklánějících se k pólu dysfunkce, patří revoluce a sociální 

hnutí. V této kapitole se proto nejdříve budeme zabývat revolucemi a badateli, kteří 

se jimi zabývali. Tato část  bude podávat shrnutí, přehled. Poté se podíváme na 

sociální hnutí a přehled, který nám ukáže jací badatelé se jím zabývali. Stejně jako v 

předchozí kapitole je pro nás určující chronologické zařazení badatelů a jejich 

myšlenek v obou částech, jak v části o revoluci, tak v části o sociálním hnutí. 

 Revolucemi se zabýval Tocqueville, Marx a Dahrendorf  a Tilly jako jeden z 

„nejmladších“ badatelů. 

 Nejdříve si revoluci definujeme a podíváme se na některé její aspekty, které 

jsou pro naší práci důležité. V revolucích mají aktéři k dispozici široký repertoár, od 

shromáždění přes demonstrace a protesty, po násilné akce. Revoluce sama o sobě 

jako celek je natolik veliká, že má možnost zasáhnout celou společnost, zbortit ji a 

nebo radikálně změnit, což ovšem pro danou společnost znamená zánik nebo 

zásadní změnu. To již ukazuje Dahrendorf, podle nějž je jedna ze dvou revolucí 

hlubokou změnou, transformací základních struktur společnosti [Dahrendorf 1991: 

39]. Revoluce je masovým sociálním hnutím [Giddens 1999: 470]. Což jen 

potvrzuje její rozměry a možnost vlivu na společnost. Revoluce vedou k procesu 

zásadních reforem nebo změn vlády a režimu [Giddens 1999: 471; Velký 

sociologický slovník 1996: 928]. To opět revoluce přibližuje k pólu dysfunkce, 

protože revoluce mohou zapříčinit rozpad dané společnosti. Všeobecnou 

podmínkou revoluce je komplexní dysfunkce systému [Velký sociologický slovník 

1996: 929]. Takže revoluce je jak plodem dysfunkčního stavu společnosti, tak i 

jejím tvůrcem, z pohledu důsledků jednání. A potvrzuje to i Reichel, který říká, že 

projevy kolektivního jednání se vytvářejí snáze v atmosféře celospolečenského 
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neklidu, nestability a nespokojenosti lidí [Reichel 2004: 92]. Podmínkou revoluce je 

hrozba nebo skutečné použití násilí ze strany účastníků [Giddens 1999: 471]. S 

pomocí těchto tří kritérií, masovostí, radikálností a násilností, lze revoluci 

definovat. Revoluce je možné vnímat jako jednorázový akt nebo dlouhodobější 

proces převzetí politické moci vůdci masového hnutí nebo nastolení strukturální 

změny, s využitím hrozby nebo násilí [Giddens 1999: 471; Velký sociologický 

slovník 1996: 928]. Příkladem revoluce je Velká francouzská revoluce. Velká 

francouzská revoluce je proces a jejími jednotlivými klíčovými akty násilné dohry 

jsou tzv. červencová revoluce z roku 1830 a únorová revoluce z roku 1848 [Velký 

sociologický slovník 1996: 928]. Touto revolucí se zabývali všichni tři badatelé 

(Tocqueville, Marx a Dahrendorf) v části svých děl. 

 Pokud v krátkosti shrneme pohled těchto badatelů na revoluci, můžeme říci, že 

je rozmanitý. Prvním z badatelů, který se jí zabýval, Tocqueville, v revoluci vidí 

kontrast mezi očekáváním a výsledkem [Velký sociologický slovník 1996: 929]. 

Tocqueville revoluci popisuje jako netvora s hrozivou tváří [Tocqueville 2003: 57]. 

V čemž můžeme spatřovat, že Tocqueville vnímá revoluce negativně. 

 Marx v revoluci vidí kontrast mezi výrobním potenciálem a politicko 

ekonomickým uspořádáním společnosti [Velký sociologický slovník 1996: 929]. 

Pólu dysfunkce se Marx přibližuje definováním revoluční krize jako doby, kdy se 

zdá, že se lidé snaží o převrat stávajícího řádu a vytvoření něčeho nebývalého 

[Marx 1946: 11]. Je možné, že Marx revoluce vítá, ale pro danou společnost jde o 

zásadní změnu, tedy revoluce může pro ní znamenat dysfunkční proces. Podle 

Marxe utlačovatelé a utlačení stojí proti sobě v boji, který končil násilným 

přetvořením celé společnosti nebo záhubou bojujících tříd [Marx, Engels 2000: 27]. 

Násilné přetvoření dané společnosti je jistě v důsledku negativní pro řád 

společnosti, ohrožuje sociální strukturu a jistoty lidí. Revoluce ochromuje své 

nositele a nepřátele naopak podněcuje k násilnosti [Marx 1946: 34]. 

 Pro Dahrendorfa jsou revoluce melancholickými okamžiky dějin, jiným 

slovem pojmenovaná naděje, nepostradatelný princip života [Dahrendorf 1991: 

33-34]. Je možné, že Dahrendorf revoluce může i přijímat, jako vítanou změnu, ale 
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pokud se podíváme na revoluci z pohledu důsledků jednání revolucionářů pro 

společnost před revolucí, tak mohou být revoluce vyjádřením protestu i potvrzením 

nových způsobů společenské organizace. Poskytují volný přechod příležitostem, 

které potlačoval starý režim [Dahrendorf 1991: 36]. Zde může také docházet k 

změnám, i zásadním, pokud si vzpomeneme opět na jeho dělení dvou typů revolucí, 

kde v jednom z typů je revoluce hlubokou změnou, transformací základních struktur 

společnosti [Dahrendorf 1991: 39]. Revoluce zde vedou k procesu zásadních 

reforem nebo změn vlády a režimu [Giddens 1999: 471; Velký sociologický slovník 

1996: 928]. To může pro společnost v užším slova smyslu znamenat rozpad, nebo 

takovou zásadní přeměnu, že již nemůžeme říci, že jde o stejnou společnost jako 

před revolucí. 

 A konečně, chronologicky „nejmladší“ badatel, Tilly, analyzoval procesy 

revolučních změn v širším kontextu jiných forem, protestu a násilí. Definoval 

přitom 4 hlavní charakteristiky kolektivní akce, která směřuje proti existujícímu 

společenskému řádu nebo přímo usiluje o jeho svržení [Giddens 1999: 475]. Proto 

se zde můžeme přiblížit k pólu dysfunkce, protože při hledání dysfunkčních aspektů 

sociálního chování, je můžeme nalézt ve vlastnostech sociálního života, které 

působí proti řádu věcí [Giddens 1999: 534]. Takže z pohledu společnosti revoluce 

může být dysfunkční, pokud dochází např. i k svržení společenského řádu, 

nastupuje pak nový, který je samozřejmě odlišný od společnosti, kterou narušila 

revoluce. Mezi čtyři charakteristiky kolektivní akce patří: 1. organizace skupiny 

nebo skupin, které do kolektivní akce vstupují (způsoby organizace sociálních 

hnutí, od spontánního vytváření davů až po buňky revolucionářů přísně 

disciplinovaných); 2. mobilizace, tj. způsob, jímž si skupina zajistí podmínky k 

tomu, aby mohla do kolektivní akce vstoupit; 3. společné zájmy účastníků 

kolektivní akce, tj. čeho chtějí dosáhnout a jakou ztrátu přitom riskují; 4. příležitost, 

která se může naskytnout shodou příznivých okolností [Giddens 1999: 475-476]. 

 Od tohoto přehledu, se dostáváme k další formě kolektivního jednání, tj. 

sociálnímu hnutí, resp. hnutí. V chronologickém řazení badatelů se nejdříve v 

krátkosti hnutím zabývá Marx; poté Touraine ve své verzi sociologie; Oberschall v 
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konfliktním duchu; dalšími badateli jsou McCarthy se Zaldem a Tarrow, v 

některých částech Tarrow společně s McAdamem; a jako poslední se  přiklání k 

pólu dysfunkce Marada. 

 Marx se zmiňuje i o hnutích. Marx kromě zájmu o revoluce se i v krátké 

pasáži zmiňuje o hnutí proletářů. Dokud nepřišlo hnutí proletáře, vnímal Marx 

každé lidové hnutí jako hnutí menšiny v zájmu menšiny. Hnutí proletáře je hnutím 

většiny ve prospěch většiny [Marx, Engels 2000: 39]. Takže pro Marxe by revoluce 

mohla být masovým sociálním hnutím [Giddens 1999: 470]. A pokud jej srovnáme 

s badatelem, který se zabýval hnutím, Dahrendorfem, tak i on se domnívá, že lidé se 

spíše organizují v hnutích, než ve velkých revolučních skupinách [Dahrendorf 1991: 

245]. 

 Tím se dostáváme od revoluce k pojmu sociální hnutí, které je v naší práci 

převážně spojeno s polem eufunkce. V teorii sociálních hnutích se odráží i náhled 

na davy jako negativní fenomén ve společnosti. Konzervativněji smýšlející badatelé 

spatřovali v existenci sociálních hnutí anarchii v ulicích, a vyjadřovali proto obavy 

o budoucnost demokracie [Znebejánek 1997: 33]. Opakem negativního pohledu na 

sociální hnutí je spojení hnutí se strukturním funkcionalismem. Strukturní 

funkcionalismus ovlivnil interpretaci protestních akcí sociálních hnutí úlohou 

konsenzu ve společnosti [Znebejánek 1997: 13]. Opět se tak dostáváme k opomíjení 

konfliktu a negativního vnímání. Jednání hnutí ale často překračuje společností 

uznávaný řád, je interpretováno jako patologická odchylka, jako reakce občanských 

skupin nepřijímajících dominantní systém hodnot a norem [Znebejánek 1997: 13]. 

A to může vést v některých případech i k ohrožení společnosti a jejímu řádu a tak k 

možným dysfunkcionálním důsledkům. 

 Dalším badatelem je Touraine, jehož zájem je zaměřen na problémy 

postindustriální společnosti a sociální hnutí v kontextu vývoje modernity
3
, kterou 

                                                           

3 Modernita podle má problém, který spočívá v tom, že jedna její část, racionalizace, potlačuje svou druhou 

část, subjektivaci, tj. že subjekt byl organizacemi a institucemi vypuzen ze života [Touraine citován in 

Znebejánek 2008: 45]. 
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vnímá jako antitradici. Touraine se domnívá, že současná společnost se točí kolem 

zápasu mezi vládci a ovládanými o formu racionalizace a subjektivace [Touraine 

citován in Znebejánek 2008: 45-46]. Pro Touraina sociální hnutí představují klíčový 

koncept sociologických zkoumání [Znebejánek 1997: 41]. Redukuje sociologii na 

prostředek studia a rozvoje sociálních hnutí a snaží se o její přebudování. Nahrazuje 

základní pojmy, tj. společnost, evoluce a sociální role, novými pojmy, tj. historicita, 

sociální hnutí a subjekt [Touraine citován in Znebejánek 1997: 41]. Ještě si 

dovolíme jedno vybočení z chronologického shrnutí badatelů a odkážeme v 

souvislosti s Touraineho historicitou k Oberschallovi, který je výrazným zastáncem 

konfliktního paradigmatu a odkazuje na Cosera a Dahrendorfa. Oba badatele 

spojuje jistý náhled na konflikt a také je díky němu přiklání blíže k pólu dysfunkce 

[Znebejánek 1997: 99]. Podle Oberschalla sociální konflikt zahrnuje širokou škálu 

sociálních jevů: třídní, rasové, náboženské a komunální konflikty, nepokoje, 

vzpoury, revoluce, stávky a občanské nepokoje, pochody, demonstrace, protestní 

shromáždění atd. [Oberschall 1978: 291]. Přesto jej řadíme spíše k badatelům 

zabývající se sociálním hnutím, protože jeho základní díla (Oberschall 1973, 1993) 

ve svém názvu obsahují pojem sociální hnutí, ale v dílech se již nesnaží tento 

termín používat, neodlišuje od sebe kolektivní jednání od sociálních hnutí 

[Znebejánek 1997: 100]. Tito dva badatele uvádíme v kapitole zvlášť (viz níže). 

 Dalšími badateli, kteří se zabývali sociálními hnutími, byli McCarthy se 

Zaldem a pak Tarrow spolu s McAdamem, nakonec ještě můžeme zařadit k hnutí i 

Císaře v části jeho názoru a Maradu, který se zabýval specifickou formou hnutí. 

 John McCarthy a Mayer Zald vnímají ve své podnikatelské verzi teorie 

mobilizace sociální hnutí jako politické subjekty, kterým jde o společenskou změnu 

[Znebejánek 1997: 130]. Proto můžeme oba dva badatele přiblížit k pólu dysfunkce, 

protože jejich teorie počítá se společenskou změnou, která může vést k negativním 

důsledkům pro danou společnost a v krajním případě i k rozpadu společnosti. Stejně 

tak sílu pro tuto změnu zřejmě může hnutím dodat jejich začlenění jako politických 

subjektů. 
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 Dalším představitelem teorie mobilizace je i Tarrow. U Tarrowa můžeme 

nalézt jednu z klíčových mobilizačních tezí pro pochopení kolektivního jednání. 

Podle Tarrowa v důsledku působení politické příležitosti mohou vznikat interakce 

úřadů s lidmi a můžou tak vznikat sociální hnutí [Tarrow 1998: 20]. 

 Císaře, jako dalšího autora, bychom mohli přiblížit k pólu dysfunkce v jeho 

názoru na nový radikální aktivismus, který se skládá převážně, i když ne výlučně, 

na velmi volných organizačních platformách a jednotlivých aktivistech, kteří 

nemusejí být členy žádné konkrétní skupiny [Císař 2008: 33]. Nepřitahuje masy, je 

mu uzavřena struktura politických příležitostí [Císař 2008: 10]. Nový radikální 

aktivismus má za požadavky celkovou proměnu současného politického a 

ekonomického systému [Císař, Navrátil, Vráblíková 2011: 140]. Čímž může Císaře 

přibližovat k pólu dysfunkce, protože společnost v užším slova smyslu může 

zaniknout a vzniknou jiná, může dojít k její radikální změně. Pokud by se radikálům 

podařilo zasáhnout zásadní téma společnosti, může docházet ke střetům skupin ve 

společnosti, dokonce i k velkým sociálním konfliktů, které by mohli vést i k 

rozvratu dané společnosti. Politický a ekonomický systém jsou pro společnost 

důležité systémy, které pokud se radikálně změní, mohou vést i ke změně 

společnosti. Radikálové prosazují požadavky národní bezpečnosti a zahraniční 

politiky, zabývají se i lidskými právy a požadavky proti ideologickým nepřátelům 

[Císař 2008: 12]. Jsou protihráčem politického systému i dalších aktivistických 

forem. Cílem radikálního aktivismu se dnes stále častěji stávají mezinárodní či 

nadnárodní ekonomické a politické instituce (NATO, EU, SB, MMF) a jejich 

představitelé nebo konkrétní představitelé států angažujících se v různých 

konfliktech (USA, Izrael) [Císař, Navrátil, Vráblíková 2011: 142-143]. Dalším 

cílem je veřejné mínění, instituce jiných států, politické aktéři a český stát jako 

celek se svoji politickou elitou. Radikálové z repertoáru jednání nejčastěji používají 

násilné strategie, ale nepřevažují v jejich repertoáru (většinou jde o nenásilné 

demonstrace) [Císař 2008: 12]. 

 A posledním badatelem, který by mohl patřit z části k pólu dysfunkce je 

Marada, který se objevil již v kapitole o eufunkci a z jistého úhlu pohledu se 
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přibližoval k pólu eufunkce. Zařadit blíže k pólu dysfunkce jej můžeme díky jeho 

vnímání protestu a sociálních hnutí, resp. antiglobalizačních hnutí. Protest je 

většinou adresován konkrétním organizacím a jejích praktikám, které představují 

akumulaci a zneužívání moci a také reprodukci nebo posílení stávajících 

mocenských vztahů [Marada 2003: 113]. Moderní politický protest je proti 

stávajícímu politickému systému [Marada 2003: 72]. Proto jej lze přiblížit k pólu 

dysfunkce, protože pokud protest je adresován představitelům nejvyšší moci ve 

společnosti, státě a zaměřen proti politickému systému, je možné, že dojde k takové 

radikalizaci, že bude mít negativní důsledky pro společnost, tedy bude dysfunkční 

pro stávající společenský řád. Daná společnost by pak mohla zaniknout nebo by 

mohla být natolik změněna, že pro ní budou důsledky protestu dysfunkční. Jednou z 

forem hnutí, jsou i antiglobalizační hnutí, která jej právě v této specifické formě 

přibližují k pólu dysfunkce. Marada vnímá antiglobalizační hnutí jako heterogenní. 

Aktéři protestující v davech na ulicích mohou být  různých národností, 

náboženských vyznání, ideologických přesvědčení, sociálního zázemí, věku, 

pohlaví i životních cílů [Marada 2003: 95-96]. Tak bychom mohli říci, že hnutí 

sjednocuje různé aktéry, zapojuje je do společenského dění. Prostředí veřejného 

protestu sjednocuje různé druhy sociálních aktérů [Marada 2003: 137]. 

Antiglobalizační hnutí je spojeno s kulturou protestu. Skrze něj se ustavuje jako 

druh veřejného politického projevu. Hnutí ustavuje sociální a kulturní formu 

protestu jako legitimní součást veřejné sféry [Marada 2003: 107-108]. Pohnutky 

hnutí a cíle mohou tak nabývat větší významnosti, když jsou zapojeny do veřejného 

politického projevu. Reprezentativní role antiglobalizačního hnutí vůči kultuře 

veřejného protestu je symbolická, nikoli organizační nebo ideologická [Marada 

2003: 108]. Protest v současném antiglobalizačním hnutí je spojován s vizí radikální 

reformy [Marada 2003: 123].  Radikální reforma nám pak může přiblížit tento názor 

k pólu dysfunkce, protože v ní může docházek k radikální přeměně existujícího řádu 

věcí [Giddens 1999: 534]. Antiglobalizační hnutí zvyšuje povědomí o protestu jako 

kulturní formě, která dává určitý význam jistému způsobu veřejného jednání a činí 

je srozumitelným i pro nezúčastněné pozorovatele [Marada 2003: 107-108]. 
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 Maradou jsme zakončili kapitolu o formách kolektivního jednání. Další 

kapitola se bude zabývat konfliktem a specifickým náhledem Touraineho. 

 

3.2.2. Konflikt a historicita v dysfunkci 

 

 Jak jsem již naznačili v předešlé kapitole u Touraina a Oberschalla, vyčlenili 

jsme tyto dva badatele zvlášť, protože jejich zájem o konflikt je v naší práci 

specifický. Touraine konflikt začleňuje do své nové koncepce sociologie a 

Oberschall je představitelem konfliktního paradigmatu. Samozřejmě je také 

důležité, že oba badatelé nám ukazují, že konflikt, který byl opomíjen v Parsonsově 

strukturním funkcionalismu je možné začlenit do koncepce Mertona. 

 Nejdříve si rozebereme nové pojetí sociologie u Touraina a jeho úlohu 

konfliktu v něm. Poté se podíváme na některé názory Oberschalla. Chronologické 

zařazení zde neuplatníme, protože se jedná pouze o dva badatele a nás zde nejvíce 

zajímá jejich propojení prostřednictvím konfliktu. 

 Touraine se snaží o přebudování sociologie. Snaží se nahradit základní pojmy, 

tj. společnost, evoluce a sociální role, novými pojmy, tj. historicita, sociální hnutí a 

subjekt  [Touraine citován in Znebejánek 1997: 41]. Jeho nové pojmy, tj. historicita 

a sociální hnutí propojuje s konfliktem. 

 Nejdříve se podívejme na to,  jak Touraine vnímá sociální  hnutí, do jakého 

kontextu je zasazuje. V industriálních a postindustriálních společnostech stojí podle 

Touraina v centru společenského dění sociální vztahy, které jsou udržovány 

interakcemi, které se odehrávají mezi aktéry sdílejícími totožné kulturní pole. 

Kulturní pole tvoří kulturní modely investic, vědění a morálky a soubor těchto 

modelů tvoří historicitu [Touraine citován in Znebejánek 2008: 46]. Touraine vnímá 

sociální hnutí (staré vítězné sociální hnutí a nové protestující sociální hnutí) jako 

aktéry sociálního pole [Znebejánek 2008: 47]. Aktéři sociálních konfliktů sdílejí 

nejen stejné kulturní pole, ale i sociální pole, tzv. pole sociálních interakcí 

[Touraine citován in Znebejánek 2008: 47]. Podle Touraina je sociální hnutí 

kulturně orientované konfliktní jednání třídy [Touraine citován in  Znebejánek 
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2008: 47]. Další konfliktní jednání (např. sociohistorická hnutí, protestní a 

nátlakové skupiny) nazývá Touraine jako zápasy a řadí je mezi politické jevy 

[Znebejánek 2008: 48]. Protože podle Touraineho představují hnutí konfliktní 

jednání, můžou mít pro společnost  dysfunkční charakter, negativní vliv na ně. 

Sociální hnutí mají lepší podmínky v demokratických společnostech [Touraine 

citován in Znebejánek 2008: 54]. To znamená, že i stav systému může být důležitý 

pro charakter, vznik a průběh hnutí. V demokratických režimech pak nemusí 

vznikat hnutí, která by narušovala výrazně společenský řád, naopak v 

nedemokratických režimech může dojít díky hnutím k rozpadu společnosti v užším 

slova smyslu nebo jejímu nahrazení. Mezi aktéry, tj. starým a novým sociálním 

hnutím se odehrává konflikt o kontrolu historicity. Kdo kontroluje historicitu, 

kontroluje výklad kulturních modelů a vnucuje poraženým svoji ideologii. Vítěz 

proměňuje svou praxí historicitu v instituce, organizace a řád, a tak ovládá 

společenský život [Znebejánek 2008: 48]. To znamená, že dochází k přebudování 

společnosti, mění se její struktura, hodnoty lidí a normy podle nichž jednají. 

Stávající systém je zhroucen a nahrazen, to nás přivádí blíže k pólu dysfunkce. 

Konflikt o historicitu staví proti sobě centrální třídy a vyskytuje se v každé 

společnosti [Znebejánek 2008: 49]. Pokud proti sobě stojí centrální třídy společnosti 

může konflikt přerůst do takových rozměrů, kde může dojít i k rozpadu společnosti. 

Konflikt je veden stranami, které mají různý přístup ke kontrole rozhodovací moci. 

V opozici jedno hnutí proměňuje historicitu v organizaci, řád a moc, a druhé 

kulturními inovacemi narušuje řád [Znebejánek 2008: 49-50]. Proto můžeme spor 

mezi skupinami zařadit blíže k pólu dysfunkce, protože jeho důsledky mohou být 

negativní pro společnost, tj. dysfunkční. Dysfunkční můžou být i proto, že při 

hledání dysfunkčních aspektů sociálního chování, je můžeme nalézt ve vlastnostech 

sociálního života, které působí proti řádu věcí [Giddens 1999: 534]. 

 Dalším badatelem, který nás zajímá a zabývá se konfliktem, je Oberschall. V 

Oberschallově práci, stojí konflikt na počátku společenského dění a je chápán jako 

interakce mezi soupeři v konkurenčním prostředí a to jej spojuje se zjevným 

jednáním lidí [Znebejánek 1997: 99-100]. Podle Oberschalla mobilizace poskytuje 
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potenciál pro kolektivní akce. Z kolektivní akce pak vyplývá konflikt [Oberschall 

1978: 309]. Konflikt pak může být pro společnost prospěšný nebo naopak, pokud se 

týká zásadních témat společnosti. Pak je možné jej zařadit někde na půli cesty mezi 

dysfunkcí a eufunkcí na naší pomyslné přímce. Sociální konflikt odkazuje v běžném 

zvyku k působení v nichž mohou vybrané strany ve snaze dosáhnout cíle způsobit 

poškození, zranění [Oberschall 1978: 291]. To by jej mohlo zařadit blíže k pólu 

dysfunkce, protože jeho důsledky mohou být pro systém negativní i samotný průběh 

poškozování může být negativní pro systém. Pokud se zaměříme na dělení nebo 

formy kolektivních akcí, Obeschal je vnímá skrz sociální konflikt. Sociální konflikt 

zahrnuje širokou škálu sociálních jevů: třídní, rasové, náboženské a komunální 

konflikty, nepokoje, vzpoury, revoluce, stávky a občanské nepokoje, pochody, 

demonstrace, protestní shromáždění atd. [Oberschall 1978: 291]. Tento repertoár a 

výčet strategií je možné z větší části přiblížit k pólu dysfunkce, např. revoluce, která 

je již rozebírána výše. Náboženské konflikty mohou být pro společnost také 

dysfunkční, mohou docílit rozpadu společnosti v náboženských válkách. Příkladem 

dysfunkcí může být podle Giddense právě i náboženství. Pokud dvě skupiny se 

hlásí k jiným náboženstvím, může dojít i rozvratu dané společnosti a k válkám mezi 

náboženskými skupinami [Giddens 1999: 534]. Nepokoje a vzpoury, pokud by měli 

dostatečnou sílu mohou přecházet v závažnější projevy, jako je revoluce a pak tedy 

i zásadně přispět k rozpadu společnosti. Takže některé Oberschallem uváděné 

sociální jevy sociálního konfliktu mohou mít pro danou společnost dysfunkční 

charakter a proto jej zde uvádíme. 

 Konflikt tedy v podání obou badatelů je jistou interakcí mezi soupeři v případě 

Oberschalla a v případě Touraineho mezi aktéry, tj. starým a novým sociálním 

hnutím. Proto jsme tyto dva badatele vyčlenili zvlášť, protože jejich pojetí je pro pól 

dysfunkce velmi zajímavé. 

 Na závěr kapitoly musíme zmínit, že konflikt nemusí znamenat pro společnost 

jen rozpad nebo ohrožení a tedy nemusí být dysfunkční. Může mít i eufunkční 

význam pro společnost, pokud se týká okrajových problémů, může pomáhat ustavit 

a udržovat identitu skupiny. Podle teoretiků konfliktu může docházet k uvolňování 
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napětí, funguje jako pojistný ventil [Keller 2006: 119]. To můžeme nalézat v jistém 

smyslu v kapitole o eufunkci, sociálních hnutích. 

 

3.2.3. Vznik, průběh a důsledky kolektivního jednání 

 

 V této poslední kapitole se budeme zabývat  aktéry a vznikem forem 

kolektivního jednání, cílem a motivy forem kolektivního jednání, poté také 

průběhem forem kolektivního jednání a nakonec i důsledky tohoto jednání. To vše z 

pohledu badatelů přiklánějících se k pólu dysfunkce. Budeme se opět snažit v 

jednotlivých částech „života“ forem kolektivního chování o chronologický postup, 

ovšem může se stát, že jej občas porušíme z důvodu návaznosti nebo zajímavé 

shody mezi badateli atd. 

 Nejdříve se budeme zabývat aktéry revolucí a sociálních hnutí. Aktéři jsou 

mimo další základem pro různé formy kolektivního jednání, mezi něž patří sociální 

hnutí i revoluce se svým repertoárem, např. demonstracemi, protesty atd. 

 Ve francouzské revoluci jsou podle Marxe aktéry organizovaný lid a 

neorganizované masy. Ve sporech a bojích se v revoluci utkávali ústavě 

organizovaný lid (Národní shromáždění) a neorganizované masy [Marx 1946: 30]. 

Jako další aktéry revoluce vnímá Marx jako proletáře, dále pak buržoazii, 

maloměšťáky. Proletáře Marx vnímá jako revoluční třídu, plod velkoprůmyslu, 

velkokapitálu, jako nejspodnější třídu společnosti [Marx, Engels 2000: 38-39]. 

Podle Marxe při sledování vývoje proletáře, sledovali jsme skrytou občanskou 

válku ve společnosti až k propuknutí boje v revoluci, pohlcující buržoazii a 

povznášející proletář [Marx, Engels 2000: 39-40]. Jak je vidět přechází různé formy 

kolektivního jednání v další. Například tento přechod od občanské války k revoluci 

je přechodem od stabilní společnosti na začátku, ke konfliktům, které nejsou 

vyřešeny a reflektují vznikající dysfunkce ve společnosti, ty můžou přerůst v 

revoluci, která může skončit rozpadem společnosti pojímané v užším slova smyslu. 

Střední stavy (maloprůmyslníci, maloobchodníci a rolníci) bojují proti buržoazii, 

aby svou existenci coby středních stavů zachránili. Oni tedy nejsou revolučním, ale 
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konservativním živlem. Jsou zpátečnickým živlem, protože chtějí kolo světových 

dějin otáčet nazpět [Marx, Engels 2000: 38]. Střední stavy se snaží zachovat 

společenské postavení, řád. Jejich konzervativnost může být náznakem eufunkce, 

protože se snaží o zachování stávajícího stavu společnosti, ovšem důsledky jejich 

snahy, tj. spory s buržoazií jsou spíše dysfunkční povahy a nutí maloměšťáckou 

třídu spojovat se s proletářskou. Ovšem Marx může vítat revoluci jako pozitivní, 

pokud vnímá, že společnost je dysfunkční a revoluce by nastolila novou funkční 

společnost. Záleží zde pak na úhlu náhledu na revoluci, pokud díky ní, jako 

jakémusi vrcholu zaniká daná společnost, je revoluce pozitivní, protože ukončuje 

společnost, která je dysfunkční. Měšťáctvo, které hrálo v dějinách revoluční roli, 

zrušilo feudálně-patriarchální a idylické poměry. Svojí revolucí dalo vzniknout 

modernímu dělnictvu, proletáři [Marx, Engels 2000: 29, 34]. 

 Další částí této kapitoly je vznik forem kolektivního chování. Vznikem se 

zabývali Tocqueville, Marx, Dahrendorf, McCarthy se Zaldem a Tarrow. 

 Podle Tocquevilleho revoluce propukla tam, kde instituce středověku lidem 

dávali méně najevo tvrdost a útisk, ne naopak [Tocqueville 2003: 73]. To jej řadí 

spíše proti názoru Marxe, který zprostředkovává ve svém názoru Dahrendorf. Což 

uvidíme níže u těchto badatelů. 

 Podle Marxe proletář prodělal několik stupňů vývoje. Bojuje proti měšťáctvu. 

Ze začátku bojují jednotliví dělníci, pak dělníci jedné továrny, jednoho odboru, na 

jednom místě proti jednotlivému měšťáku, jenž je přímo vykořisťuje [Marx, Engels 

2000: 35-36]. Tento boj Marx vítá, vnímá jej jako pozitivní, ale opět zde z pohledu 

společnosti může docházet k akcím proti řádu věcí. Mobilizace zde probíhá 

postupně podle Marxe v určitých stupních. Dělníci ze začátku tvoří roztroušenou 

masu po celé zemi. Spojení dělníků není ještě následek vlastního spolčování, ale 

následek společní měšťáctva, které povzbuzuje k boji proletář. Dělníci spolčující se 

proti měšťáctvu zakládají jednoty, aby mohli klást odpor kapitálu. Na tomto stupni 

nebojuje proletář proti svému nepříteli, ale proti nepříteli svých nepřátel, proti 

absolutismu, feudalismu, neprůmyslovému měšťáctvu [Marx, Engels 2000: 36]. 

Zde můžeme nalézt cíle a motivace, jimiž jsou skupiny proti nimž jsou hnutí 
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proletářů zaměřené. Musíme si uvědomit i možnost zařazení Marxe blíže k pólu 

eufunkce, pokud se podíváme na důvody proč vzniká revoluce a ne na důsledky 

jednání revolucionářů pro danou společnost. Marx se domnívá, že společnost musí 

být zachraňována pokaždé, když kruh jejich vládců se zužuje, když je zájem 

menšiny prosazován nad zájmem většiny [Marx 1946: 20]. Proto je tato práce 

pojímána jako náhled a nikoli kategorické dělení. Jde o jistou debatu nad různými 

pohledy. 

 Dahrendorf se v analýze teorie Marxe domnívá, že součástí jeho teorie je 

názor, že revoluční exploze nastává, když podmínky pro utlačované jsou nejhorší. 

Moment největší nouze (chudých) je i okamžikem největší nevyhnutelnosti (změny) 

[Dahrendorf 1991: 37]. Tento názor by pak splňoval jednu z podmínek vzniku 

kolektivního jednání v teorii Smelsera. Splňuje podmínku strukturálního napětí. V 

této podmínce se situace stává nepřehlednou, problémovou a stupňují se negativní 

stavy. Představuje aktuální příčinu potíží lidí [Smelser citován in Znebejánek 1997: 

14; Velký 1996: 405-406]. Stejně tak i Reichel se domnívá, že projevy kolektivního 

jednání se vytvářejí snáze v atmosféře celospolečenského neklidu, nestability a 

nespokojenosti lidí [Reichel 2004: 92]. Stejně tak tento názor lze nalézt u tezí 

mobilizace, kterou zformuloval Zald, tj. že lze vysvětlit mobilizaci sociálních hnutí 

útrapami a nespokojeností lidí [Zald citován in Znebejánek 1997: 96]. A také se 

může vyskytovat v teorii Loflanda, který jako jednu z dimenzí kolektivního jednání 

uvádí dominantní emoce, ke kterým může patřit i křivda, která může vzniknout na 

základě útlaku [Velký sociologický slovník 1996: 405]. Ovšem Dahrendorf se 

domnívá, že k této změně nedojde. Nejchudší budou pravděpodobně letargičtí, ne 

aktivní. Beznadějný útlak vlády vytváří velké ticho. Dahrendorf se domnívá, že k 

výbuchům dochází, pokud dojde k určité změně, kterou může prezentovat jiskra 

naděje nebo hněvu, nebo k náznaku slabosti těch, co jsou u moci, k signálu politické 

reformy [Dahrendorf 1991: 37]. Podle Dahrendorfa dochází k propuknutí revolucí 

na základě dlouholetých represí, kdy se projevuje arogance moci a zanedbávají se 

lidské potřeby. Režim lpí na privilegiích, postrádá důvěryhodnost a respekt. Energie 

konfliktu se mění v napětí konfrontace [Dahrendorf 1991: 33]. Revoluce je 
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nevyhnutelná, pokud lidé nemají jiného východiska a nedokáží ovládat situace v 

nichž se ocitají. Dochází např. k zlovůli moci atd. Revoluce se lidí neptá zda se 

uskuteční [Dahrendorf 1991: 34-35].  

 Dalšími badateli přiklánějícími se k pólu dysfunkce, kteří se zabývali vznikem 

forem kolektivního jednání, jsou badatelé používající termín hnutí a zaměření na 

teorii mobilizace. V podnikatelské verzi teorie mobilizace manažeři usilující o 

změnu sociální reality mohou její nástroj, tj. sociální hnutí, vybudovat za určitých 

podmínek, z nichž nejdůležitější je vhodné uspořádání externích a zvláště interních 

formálních vztahů. Pro podnikatelskou verzi teorie mobilizace zdrojů je 

nejvýznamnější nezávisle proměnnou organizační struktura hnutí [Znebejánek 

1997: 131]. Zde si můžeme vzpomenout na definování hnutí v předchozí kapitole o 

eufunkci, kde hnutí je vnímáno spíše jako proces, než organizace. 

 Pro úspěch hnutí je zapotřebí, aby existovala poptávka ve společnosti, tj. 

ochota občanů participovat na aktivitách hnutí v očekávání realizace programu 

sociální změny [McCarthy, Zald citován in Znebejánek 1997: 131]. V tomto 

pohledu může být sociální změna definována jako funkce, přispívající k zachování 

nebo rozpadu systému. Ovšem sociální změna může vést i k rozpadu, pokud 

zasáhne do konfliktu pro společnost zásadního. McCarthy a Zald nepohlížejí na 

sociální hnutí jako na důsledek nespokojenosti lidí, protože je všudypřítomná, a 

proto je ji možno při vysvětlení vzniku hnutí opominout. To, co potenciál 

nespokojenosti aktivuje do vln protestů různých hnutí, je schopnost 

vůdců-manažerů nabídnout program sociální změny, vybudovat účinnou 

organizační strukturu a nakumulovat potřebné zdroje v prostředí, které pro úspěšnou 

činnost poskytuje dostatečné příležitosti [Znebejánek 1997: 130-131]. Program 

sociální změny může, pokud bude silný a rozsáhlý, i dostat společnost do bodu 

jejího rozpadu nebo přeměny, což znamená pro danou společnost zánik. 

 Posledním badatelem zabývajícím se vznikem forem kolektivního jednání je 

Tarrow. Opakující se cykly sporu obsahují rozšířené politické příležitosti, které 

přeměňují potenciál k mobilizaci v akci. V těchto konfliktech a inovacích, 

vyzyvatelé i jejich protivníci můžou využít dostupných příležitostí tím, že produkují 
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nové formy činností, utváření nových rámů, dělání koalic, které nutí stát reagovat na 

poruchy kolem něj. Reakcí na cykly je represe, která je často směšována s 

reformou. Proces cyklů zaniká a oslabuje se protože síla v pohybu závisí na 

mobilizaci vnějších příležitostí, při příležitosti expandovat od počátečních 

vyzyvatelů k jiným skupinám a přejít na elity a orgány ztrácejí pohyby svojí 

primární zdroje energie [Tarrow 1998: 202]. Zde se Tarrow přiklání k pólu 

dysfunkce, pokud se podíváme na jeho cykly jako na důsledky pro danou 

společnost pojatou v užším slova smyslu. 

 Další částí této kapitoly je zájem badatelů o průběh a motivy. V 

chronologickém pořadí se průběhem a motivy zabývají Tocqueville, Marx, 

Dahrendorf, Tilly a Tarrow. 

 Nejdříve se opět podíváme na názory Tocquevilleho na průběh a motivy v 

revoluci. Tocqueville se domnívá, že pohonem revoluce jsou protináboženské vášně 

a napadání církve, ale není to duch revoluce, jen její epizoda. Tocqueville se 

domnívá, že revoluce nebyla provedena proto, aby zničila vliv náboženské víry. 

Byla revolucí sociální a politickou. Hlavní příčinou revoluce je ovšem filozofie 17. 

století, která je silně protináboženská. Filozofové se zabývali existenčními 

podmínkami společnosti a principy civilních a politických zákonů (např. přirozená 

rovnost lidí). Tyto příčiny tvoří podstatu francouzské revoluce. Objevují se také 

filozofické názory 18. století na církev, která byla kritizována [Tocqueville 2003: 

59, 70]. To znamená, že šlo podle Tocquevilleho o změnu společenských řádů, 

civilních i náboženských. Můžeme zde vidět i náznaky nespokojenosti se stavem 

společnosti, s její dysfunkcionalitou v jistých směrech. Ovšem z ohledu dané 

společnosti je revoluce jako zakončení nespokojenosti dysfunkční, protože ji 

radikálně mění nebo může dojít i k jejímu rozpadu. Tocqueville se zabývá analýzou 

francouzské revoluce. Francouzská revoluce je politickou revolucí, která postupuje 

jako náboženská revoluce. Podle Tocquevilleho se podobá náboženským revolucím 

v několika ohledech: rozšiřuje se do dálky jako náboženské revoluce, které jsou 

zřídka uzavřeny na jednou území a omezeny na jeden národ; proniká tam kázáním a 

propagandou [Tocqueville 2003: 63-64]. Takže popudem k mobilizaci lidí může být 
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i příklad revoluce z jiné země, nebo části země. Francouzská revoluce pohlížela na 

občana abstraktně, stejně jako náboženské revoluce, které vnímají člověka obecně, 

nezávisle na zemi a čase. Revoluce zkoumala kromě zvláštních práv občana i 

obecné povinnosti a práva lidi v oblasti politiky [Tocqueville 2003: 64-65]. 

 Dalším badatelem je Marx. V průběhu revoluce jsou vůdcové společnosti 

sesazení, uvěznění, posláni do vyhnanství a jejich zákony rušeny ve jménu 

náboženství, vlastnictví, rodiny a pořádku [Marx 1946: 20].  Z pohledu dané 

společnosti, revolucionáři „jdou proti řádu věcí“, mohou tak být dysfunkční.  

Proletáři v rámci revolucí využívají mnoho možností projevů. Proletáři napadají 

nejen měšťácké výrobní poměry, ale i výrobní prostředky, výrobní nástroje, ničí cizí 

konkurenční zboží, rozbíjejí stroje, zapalují továrny [Marx, Engels 2000: 36]. Což 

může v různých podobách znamenat pro společnost negativní důsledky (např. v 

ohrožení ekonomiky). Kromě bojů mezi stranami docházelo v rámci revoluce i ke 

střídání stran. V průběhu francouzské revoluce vládu konstitucionalistů vystřídala 

vláda girondistů a po ní přichází vláda jakobínů. Jakmile strana dovedla revoluci do 

bodu, kdy ji již nemůže stačit, pak přijde její spojenec, který ji pošle pod gilotinu. 

Revoluce se pohybuje po vzestupné linii, protože každá z těchto stran se opírá o 

stranu pokrokovější [Marx 1946: 33]. Pokrok je dnes odmítanou ideologií [Velký 

sociologický slovník 1996: 1025]. Mýtus a značný omyl vznikl tím, že sociálnímu 

vývoji byla připsána nutnost pokroku. Sociální procesy mají sice směr, ale žádný 

účel a cíl. Víra v pokrok předpokládala, že lidská společnost zákonitě spěje k stavu 

většího štěstí pro většinu lidí [Šubrt 1996: 58, 96]. Pokrok by pro nás mohl 

znamenat, že je jednání revolucionářů pozitivní pro společnost, pro změnu ve 

společnosti. Ovšem pokrok sám o sobě pozitivní být nemusí. Proto musíme být 

opatrní při přiznání eufunkce, protože pokrok zde neznamená jednoznačné pozitivní 

důsledky. 

 Podle Dahrendorfa není jisté, že většina lidí chce revoluci, pro většinu lidí je 

revoluce vítané přerušení denního pořádku. Dahrendorf upozorňuje, že ne všichni 

jsou si rovní. Vždy existují skupiny, jejichž členové se vyžívají v rušení společnosti 

[Dahrendorf 1991: 34]. A pokud dochází k rušení společností, může docházet i k 
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negativním důsledkům pro systém a tedy dysfunkčním. Můžou to být vlastnosti 

sociálního života, které působí proti řádu [Giddens 1999: 534]. V době revoluce se 

otvírají vyhlídky pro nové příležitosti, moc lidu, utopii. Mnozí lidé pochytí 

vzrušení. Tato euforie, ale časem vyprchá. Lidé se dostávají do normálního stavu 

[Dahrendorf 1991: 33]. Podle Dahrendorfa lidé nemohou demonstrovat každý den, 

nebo vybojovat občanskou válku, protože zmatek nepodporuje hospodářský rozvoj 

a politická nestabilita zvyšuje obavy [Dahrendorf 1991: 34]. K zániku demonstrací 

přispívají běžné starosti o existenční jistoty, kde hospodářský rozvoj a politická 

nestabilita ohrožuje i základní činnosti lidí, jako je práce a bezpeční domova. 

Zároveň Dahrendorf přiznává, že dochází k zmatku, který má negativní vliv na 

společnost, zejména na hospodářství. To se pak dotýká lidí a probouzí v nich obavy. 

Nestabilita tak kumuluje a z obav lidé tlumí své jednání. Pokud by k rozpadu 

nedošlo např. z důvodu silných a velkých revolucí, může dojít i k rozpadu 

společnosti, jejího řádu. 

 Posledními badateli, kteří se zabývají průběhem a motivy hnutí jsou Tilly a 

Tarrow. Tilly se domnívá, že protestující mohou využívat příkladů z jiných zemí 

(např. u povstaleckých hnutí vedoucí partyzánskou válku) [Giddens 1999: 476]. To 

znamená, že motivací pro použití určité strategie nebo repertoáru může být i 

zkušenost jiných skupin, že může dojít ke vzniku kolektivní akce na základě 

příkladů z jiných zemí. 

 Tarrow se zabývá i vznikem demonstrací a stávek, které začínají jako rušivá 

žaloba směřovaná k určité instituci. Demonstrace, protesty a stávky charakterizuje 

přesun, pohyb a narušení. U demonstrací a protestů jde o přesun z jednoho cíle do 

druhého kvůli útoku na soupeře nebo doručení požadavků. Tyto davové projevy, 

kolektivní akce, hnutí sedí, stojí nebo se pohybují ve veřejném prostoru agresivně, 

demonstranti zde signalizují svojí identitu a posilují solidaritu. Narušení brání 

činnosti jejich oponentů, osob v okolí nebo veřejných orgánů a nutí je účastnit se na 

požadavcích demonstrantů. Narušení rozšiřuje okruh konfliktu tím, že např. blokuje 

provoz nebo přerušuje podnikání. Demonstranti jsou „na obtíž“, představují riziko 
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pro veřejný pořádek, zatahují veřejné orgány do soukromého konfliktu [Tarrow 

1998: 96, 100-99]. 

 Poslední částí této kapitoly jsou důsledky a cíl z pohledu badatelů 

přiklánějících se k pólu dysfunkce. Cílem a důsledky se zadívají Tocqueville, Marx 

a Touraine. 

 Výsledky revoluce pro Tocquevilliho byly modernizační nutností, založené na 

předrevoluční centralizaci státní správy a diferenciaci společnosti [Havelka 2010: 

13]. Podle Tocquevilleho revoluce vytvořila novou společnost [Tocqueville 2003: 

49]. Zde je opět patrná  jeho inklinace k pólu dysfunkce. Protože důsledky revoluce 

byly pro danou společnost v užším slova smyslu zničující a byla vytvořena nová 

společnost. Podle Tocquevilliho revoluce zničila politické instituce, zrušila civilní 

instituce, mění zákony, mravy a zvyky, změnila i jazyk. Rozvrátila činnost vlády a 

otřásla základy společnosti [Tocqueville 2003: 57]. To vše jsou negativní důsledky 

pro danou společnost, a proto Tocqueville ve svých výčtech důsledků revoluce se 

přiklání blíže k pólu dysfunkce. Feudální instituce měly být nahrazeny jednotnějším 

a prostším sociálním a politickým řádem, jehož základem je rovnost podmínek 

[Tocqueville 2003: 71]. Zde zřejmě Tocqueville vnímal revoluci jako pozitivní, 

jako vznik něčeho pozitivního, ale to je již pohled, který se zabývá novou 

společností po revoluci. Podle Tocquevilliho nebylo cílem francouzské revoluce 

pouze změna staré vlády, ale i zrušení staré formy společnosti. Proto musela 

revoluce zaútočit na všechny moci, zavrhnout všechny vlivy, zrušit tradice, obnovit 

mravy a zvyky. To je důvod jejího anarchického nádechu [Tocqueville 2003: 61]. 

Revoluce ovšem neměla měnit charakter civilizace, ani nechtěla zastavit její 

pokrok, nechtěla ani měnit podstatu základních zákonů [Tocqueville 2003: 70].  

Charakter civilizace je v porovnání se společností v užším podání možné chápat 

jako vyšší celek, nás ovšem zajímá pouze nižší celek. Tocqueville se domnívá, že 

můžeme věřit sice, že výsledkem revoluce bylo nejen zničení určitého 

společenského řádu, ale řádu vůbec, nejen určité vlády, ale sociální moci samé, a že 

její povaha byla anarchická, ale tato víra je jen zdáním [Tocqueville 2003: 61]. 

Revoluce neměla v plánu nepořádek, anarchii, ale spíše jí šlo o to, aby zvýšila moc 
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a práva veřejné autority [Tocqueville 2003: 70]. Zde bychom se mohli dostat i k 

problému manifestních a latentních funkcí, rozlišování motivů a latentních funkcí. 

Funkcí revoluce zřejmě podle Tocquevilleho bylo zvýšení moci a práva veřejné 

autority, ale latentně mohla snaha revoltujících davů vést k anarchii a rozvratu 

institucí, které nebyly původně cílem aktérů. Nenávist k feudálním pánům vyvolala 

osvobození rolníka z jeho nadvlády a přechod vlastnictví půdy na rolníka 

[Tocqueville 2003: 80]. Ve Francii rolník odcházel, přicházel, prodával, jednal, 

pracoval podle svého. Nevolnictví zde zaniklo. Rolník se dokonce stal vlastníkem 

půdy [Tocqueville 2003: 74]. To by mohl být pozitivní prvek revoluce, ale 

Tocqueville tento příkon vyvrací tím, že se snaží vyvrátit obecně mínění, že 

rozdělení pozemkového vlastnictví se datuje od revoluce a že ona je uskutečnila, 

podle něj ale důsledkem revoluce bylo pouze osvobození půdy na okamžik 

[Tocqueville 2003: 74, 76]. 

 Naproti tomu Marx se domnívá, že první revoluce měla za důsledek právě 

proměnu polonevolnických rolníků ve svobodné vlastníky půdy. Ale také vedla k 

rozdrobení půdy a úpadku francouzských nevolníků [Marx 1946: 102]. K úpadku 

nevolníků došlo díky sledu událostí, který začal právě osvobozením půdy. V 19. 

století místo feudálů zaujal městský lichvář a nastoupila spolu s ním hypotéka a 

měšťácký kapitál [Marx 1946: 103]. Marx i Tocqueville se shodli, že rolník má 

problémy a povinnosti, které ho zatěžují, místo toho aby se osvobodil. Podle 

Tocquevilleho totiž vlastníci půdy měli při jejím využívání potíže, byli zatíženi 

mnoha služebnostmi [Tocqueville 2003: 76]. A podle Marxe kapitalista pobírá zisk, 

úrok a rentu z pole a rolník má jedině starost. K úpadku a potížím nevolníků došlo v 

důsledku vysokých úroků z hypotečních dluhů. Parcelové vlastnictví tak proměnilo 

obyvatele Francie v bezdomovce, lidi na nejnižší společenské úrovni (chuďase, 

vagabundy, zločince, prostitutky) [Marx 1946: 103]. Kromě hypotéky, zatěžuje 

kapitál parcelu i daní, která je zdrojem příjmů pro byrokracii, armádu, pátery a dvůr. 

Parcelové vlastnictví ničí aristokratické mezistupně mezi lidovou masou a státní 

mocí. Produkuje nezaměstnané přebytečné obyvatelstvo, které nenachází místo 

jinde než ve státních úřadech [Marx 1946: 104]. S rozvratem parcelového 
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vlastnictví nastupuje proletářská revoluce [Marx 1946: 106]. Marx se domnívá, že 

masa staré francouzské revoluce dosáhla osvobození a zřízení moderní měšťácké 

společnosti. Pro vznik měšťácké společnosti bylo zapotřebí heroismu, obětavosti, 

hrůzy, občanské války a bitev národů. Revoluce rozdrobila na kusy feudální půdu a 

sesadila feudální vůdce, kteří ji vlastnili. Ve Francii se tak mohla rozvíjet volná 

soutěž, mohlo se těžit z parcelového pozemkového vlastnictví, mohla být využita 

uvolněná průmyslová výrobní síla národa. Nakonec se pád feudálních útvarů rozšířil 

do celé Evropy  [Marx 1946: 12]. To pro danou feudální společnost ovšem mohlo 

znamenat dysfunkční důsledky revoluce. Jedna společnost byla rozvrácená a 

nastoupila nová společnost. I když Marx mohl vítat změny, z pohledu důsledků jde 

spíše tak jak je popisuje Marx o dysfunkční proces. 

 A podle posledního badatele, Touraina, novým sociálním hnutím nejde o 

dobytí politické moci, cílem není revoluce, jako tomu bylo u předchozích hnutí, ale 

kulturní změna a demokracie. Předmětem hnutí je sociální kontrola hlavních 

kulturních vzorců [Touraine citován in Znebejánek 1997: 46]. Nová sociální hnutí 

představují antisystémovou sílu, která odmítá vzorce jednání dominantní třídy 

[Znebejánek 1997: 46]. Protože tedy mohou sociální hnutí představovat sílu, který 

působí proti řádu, mohou prezentovat dysfunkční část ve společnosti ve svých 

důsledcích. Proto bychom mohli se přiklonit touto definicí k pólu dysfunkce. I když 

demokracie jako cíl nám může spíše hnutí přiklonit k pólu eufunkce. 

 Tourainem zakončujeme tuto kapitolu a zároveň i naši kategorizaci chování 

davu a teorie mobilizace. Zbývá nám již jen závěr a diskuze. 
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Závěr a diskuze 

 

V práci se zabýváme teoriemi kolektivního jednání a formami kolektivního 

jednání. Jako rámec pro kategorizaci nám slouží funkcionalistický přístup, zejména 

práce R. K. Mertona a T. Parsonse. V práci se snažíme i o kategorizaci a pohled na 

badatele z dalších možných společných bodů, případně poukázat v čem se 

odlišovali. 

Cílem této práce je podat přehled názorů sociologů v oblasti kolektivního 

jednání. Badatelů, kteří se zabývali tímto tématem je nespočet, proto přínosem této 

práce může být i samotná kategorizace. Přínosem této práce může být kategorizace, 

která poukáže na možné směry výzkumu tohoto tématu. Pomůže nám uchopit téma 

z pohledu funkcionalistické teorie, tj. z jiného úhlu pohledu, z nějž se na toto téma 

málo kdy dívá vědecká obec. 

Samotné téma kolektivního jednání, forem kolektivního jednání (např. davy, 

hnutí atd.) je zajímavé z pohledu dnešních událostí, ale i z pohledu událostí, které 

výrazně ovlivňovaly historii (např. Velká francouzská revoluce). Formy 

kolektivního jednání ovlivňovaly chod společnosti, skupin, jednotlivců a někdy 

určovaly i dějiny. A protože kolektivní jednání je v různých podobách velkou silou 

ve společnosti, je důležité i jednání aktérů, které může vést k rozpadu společnosti, 

stejně jako k jejímu stmelení. 

Myslím, že práce cíl splnila, že může poukázat na možné směry a že ukázala, 

že v rámci diskuze je možné i podívat se na některé badatele z více pohledů. Práce 

ukázala, že většina badatelů pohlíží na formy kolektivního jednání spíše z pohledu 

dysfunkcionálního. Stejně jak se domníval Merton a další badatelé, že většina 

sociálních činností a institucí má charakter dysfunkcionální [Giddens 1999: 534; 

Velký sociologický slovník 1996: 232]. Pokud se podíváme i na zařazení badatelů a 

jejich společné nebo rozdílné názory. V eufunkci se často objevuje jejich spojení s 

demokracií, demokratizací, v dysfunkci s konfliktem. Z pohledů forem kolektivního 
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jednání je zřejmé, že sociální hnutí se spojují častěji s pozitivním, tj. eufunkčním 

pólem a revoluce s dysfunkčním pólem. Častěji se pak badatelé rozchází například v 

definování hnutí nebo jejich odlišení od ostatních forem. Může zde proto najít 

prostor i o pokus sjednotit některé definice o druzích, forem kolektivního jednání. 

Pokud se podíváme na toto dělení dysfunkce a eufunkce, je patrné, že více se 

zabývají badatelé negativními důsledky a přibližují se k pólu dysfunkce. Musíme, 

ale mít na paměti, že se jedná pouze o výběr badatelů a výběr jejich myšlenek. 

Nemůžeme proto generalizovat tento poznatek kategoricky na všechny badatele 

zabývající se kolektivním jednáním. 

V krátkosti ještě zrekapitulujeme čím se práce zabývá. Práce v se v prvních 

kapitolách zabývá funkcionalistickým pojetím a s ním souvisejícími teoriemi 

kolektivního jednání. V následující kapitole se již zabýváme funkcionalistickou 

kategorizací kolektivního jednání. Kapitola se dělí na dvě části, které odpovídají 

dvou funkcionalistickým pojmům, tj. eufunkce a dysfunkce. V těchto kapitolách se 

snažíme o jistý náhled na kolektivní jednání v podání různých badatelů. 

Je jistě důležité upozornit, že práce nemá ambici být kategorickým rozdělením 

a že se může předpokládat i jistá diskuze. Je to jeden z možných náhledů na 

problematiku. Je možné nad jednotlivými badateli diskutovat. 
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