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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaobírá metodologií a etikou výzkumu, který vedl W. F. 

Whyte a který vyústil v klasické sociologické dílo Street Corner Society. Na toto téma 

je nahlíženo skrze diskusi a reakce, které se skrze Journal of Contemporary 

Ethnography udály v roce 1992. Tyto práce jsou prostřednictvím analýzy dokumentů 

zpracovány a jsou zváženy argumenty v nich uváděné a je-li to  

možné, jsou postaveny proti sobě. Celé reakce lze pak rozdělit do dvou oblastí a to 

v závislosti na tom, jaký přístup autoři vyznávají. Těmito oblastmi je pozitivismus a 

postmodernismus. V pozitivistickém pojetí je akceptovatelné argumentovat o výzkumu 

na úrovni srovnání představených podkladů, zatímco v postmodernistickém pojetí se 

jedná spíše o akceptování názorů všech a o epistemologický přístup.  V prvním případě 

se jedná především o spor, kde na jednom konci stojí Boelen a v opozici Whyte a 

Orlandella. Zde se její kritika ukázala do téměř celé míry vyvrácena a neopodstatněná, 

s výjimkou několika příhodných argumentů, přesto její hlavní přínos leží ve vytvoření 

prostoru pro epistemologickou diskusi, která je zde representována postmodernistickou 

částí. Ani stran Vidicha a Richardson, kteří přímo nekomentují výsledky v 

„positivistickém“ smyslu, nebyla práce Boelen vhodně pojatá. V druhém případě je 

hlavním autorem Denzin, na kterého Whyte následně reaguje až po diskusi a to až 

v dalším vydání Street Corner Society z roku 1993, čímž ovšem diskuse o epistemologii 

nekončí, dále se jí však tato práce nevěnuje. 

 



 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with methodology and ethics of research supervised by W. F. 

Whyte which resulted in classical sociological masterpiece Street Corner Society. This 

subject is researched thru analyze of discussion and reactions in form of essays from 

Journal of Contemporary Ethnography which happened in 1992. Mentioned essays are 

processed by analysis of documents and arguments listed in them are considered and if 

possible they are contrasted with each other. All reactions can be separated in two areas 

by depending on approach of their writers. These two areas are positivism and 

postmodernism. In matter of positivism is possible to argument about the research in 

terms of comparing introduced materials whereas in matter of postmodernism we can 

accept all opinions and we deal with epistemology used in discussion. In the first case 

we discuss especially controversy between Boelen on one side and Whyte with 

Orlandella on another. Even from sights of Vidich and Richardson who don´t comment 

conclusions in “positivistic” sense, Boelen´s work was not properly conceived. There 

are almost all of her arguments of criticism refuted with exception of few providential 

arguments, yet hers main benefit is in space for discussion about epistemology she 

created and which is included in postmodernistic part of this thesis. In second case is 

main writer Denzin to whom Whyte reacts after discussion in the fourth edition of 

Street Corner Society from 1993, thereby there discussion over epistemology does not 

end, but it is not included in this thesis.  

 

 

Klíčová slova 

Etika, metodologie, Street Corner Society, Whyte, zúčastněné pozorování. 

 

Keywords 

Ethics, methodology, participant observation, Street Corner Society, Whyte. 

 

 

 

Rozsah práce: 74 130 znaků vč. mezer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne:  Jiří Uhlíř 

 

 

 

………………………  



 

 

 

 

 

Předpokládaný název 

Street Corner Society – analýza metodologie a etiky výzkumu 

Kontext tématu: 

Jedno z nejznámějších literárních a výzkumných děl 20. století, které je předmětem 

studia snad všech generací sociologů od doby jeho vydání, podléhalo vážné kritice, 

obhajobě i nejistotě ze stran mnohých sociologů odborníků, ale i laické veřejnosti.  

Není bez povšimnutí, že velmi vybočovalo z doby svým zaměřením a metodologií i 

zavedeným empirickým zvyklostem Chicagské školy, což se také neobešlo bez odezvy 

jeho současníků, když Whyte plnil doktorské studium. Další debata však přišla v roce 

1991 především stran epistemologie a 1992, když vyšel článek Marianne Boelen, která 

reagovala nejen z pozice hodnocení výzkumu, ale pokusila se též o kontakt s aktéry 

Whytovy studie, na čemž především zakládala svou kritiku a ke kterým se dostala ve 

třetím vydání Street Corner Society z roku 1981, ve kterém Whyte prozradil konkrétní 

místo a jména lidí, se kterými pracoval. Boelen nebyla jedinou, která kritizovala 

Whytovo dílo, ale například i Denzin a další, kterým se budu ve své práci věnovat.  

Vymezení poznávacího problému 

V rámci argumentů kritiky a obhajoby sociologických přístupů a důsledků, které se ve 

Street Corner Society, přidružených textech a textech dalších autorů objevují, si dávám 

za úkol zhodnotit správnost přístupu a postupů Williama Foote Whyta při tvorbě Street 

Corner Society a jejich dalších vydáních. Zejména spornou částí je například právě 

zmíněné třetí vydání SCS z roku 1981, které porušuje dnešní etické způsoby - např. 

anonymitu a soukromí subjektů výzkumu a informátorů, nebo například souhlas 

subjektů před započetím výzkumu.  

 

Výzkumnou otázkou pak tedy je, zda postupoval Whyte z hlediska metodologie a etiky 

správně, zejména v době výzkumu. A nakolik by byly tyto metody problematické dnes.  

 

Metodologie 

Obsahová analýza Street Corner society s komparací kritiky v rámci metodologie a 

etiky. 

Institut Sociologických studií 

Projekt bakalářské práce 



 

 

 

Předpokládaná struktura práce: 

Úvod 

Stručné seznámení se životem W. F. Whytea 

Street Corner Society (dílo, apendixy, rozšířená vydání) 

Street Corner Society pohledem Boelen a sociální antropologie 

Vidich a Richardson v reakci na Boelen 

Epistemologie – Denzin, In defense of Street Corner Society a Harvardská univerzita  

Závěr 

Očekávané výsledky práce 

Výstupem mé bakalářské práce bude analýza týkající se metodologie, zjištění a 

okolností vzniku Street Corner Society a jeho hodnocení na základě argumentů kritiků, 

obhájců a reakcí autora vzhledem k dnešním znalostem a empirickým přístupům.  
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ÚVOD 

Tato práce se věnuje metodologii a etice výzkumu jednoho z nejznámějších 

výzkumných děl 20. století, které je předmětem studia snad všech generací sociologů od 

doby jeho vydání, podléhalo vážné kritice, obhajobě i nejistotě ze stran mnohých 

sociologů odborníků, ale i laické veřejnosti – Street Corner Society od Williama Foote 

Whyta.  

 

Není bez povšimnutí, že velmi vybočovalo z doby svým zaměřením a metodologií i 

zavedeným empirickým zvyklostem Harvardské školy, což se také neobešlo bez odezvy 

jeho současníků, když Whyte studoval doktorské studium. První debata ohledně díla 

přišla v roce 1991, kterou tato práce explicitně nereflektuje a následně druhá roku 1992, 

když vyšel článek Marianne Boelen, které se tato práce věnuje. Boelen reagovala nejen 

z pozice hodnocení výzkumu, ale pokusila se též o kontakt s aktéry Whytovy studie, na 

čemž především zakládala svou kritiku a ke kterým se dostala skrze třetí vydání Street 

Corner Society z roku 1981, ve kterém Whyte prozradil konkrétní místo a jména lidí, se 

kterými pracoval. Boelen nebyla jedinou, která kritizovala Whytovo dílo, objevili se i 

další kritici, jako byl Denzin z pohledu epistemologie, Richardson z pohledu etnografie 

ad., kterým se budu ve své práci také věnovat.  

 
Jelikož se moje práce zaobírá Whytovým dílem, jeho kritiky a odborníky z řad 

sociologů a sociálních antropologů, kteří se vyjadřovali k tomuto tématu v minulém 

století, může se tato práce jevit jako „zbytečná,“ avšak nenarazil jsem, s výjimkou práce 

prof. Jeřábka, na ucelený text, který by se této problematice věnoval. Ohledně Whytovy 

práce, která je pro studenty sociologie a dalších oborů, stejně jako odborníky v těchto 

oborech důležitá, se objevuje několik témat, která zůstávají jako nevyřešená a právě 

z toho důvodu, že se nejedná o „zapomenutou“ případně nepřipomínanou práci.  

Je příhodné se jim tedy věnovat a nějakým způsobem na ně poukázat, což je dle mého 

názoru silnou součástí oboru sociologie. Kritické myšlení nad texty a pracemi sociologů 

současných, ale i minulých není jen objevováním souvislostí ve vývoji oboru a 

zbystřováním mysli, ale také přínosem nových obzorů do práce jak autorů textů, tak 

autorů těchto reflexí.  
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Tím spíše v oblastech, kde zůstává několik táborů zastávajících odlišné názory.  

Studiem práce, kde se objevuje v nevídané míře zúčastněné pozorování, studium 

sociálních sítí a další velice hodnotné metodologické praktiky se chci tedy dobrat 

k hlubšímu porozumění kritiky i problematiky metodologie a etiky. Ačkoli se v dnešní 

době řeší etika i metodologie v některých ohledech jinak nebo existují „návody,“ tak nás 

nikdy neopouští v naší práci sociologů a budeme vždy stát před různými dilematy a 

rozhodnutími v těchto oblastech. Práce tolik studovaná a připomínaná si pak zaslouží 

zpětnou vazbu, reakci stran náhledu na kritiky a zhodnocení toho, jak vlastně probíhala. 

Pro tyto zmíněné důvody považuji toto téma za relevantní a zajímavé. 

 
 

V bakalářské práci se pak věnuji analýze metodologie a etiky Street Corner Society, 

proto je hlavní osou mojí práce život W. F. Whyta, jeho kniha a díla konkrétně se 

vztahující k ní, jejímu hodnocení – případně hodnocení výzkumu, který publikace 

představuje. Zrovna v tomto konceptu práce se jedná spíše o teorie, ze kterých vycházejí 

hlavní kritici Street Corner Society. Přičemž teorii a kritiku opírají hodně o tehdejší 

preferovanou metodologii, která vychází z Harvardské a Chicagské univerzity, kde  

Whyte studoval, případně vlastní preference. V rámci argumentů kritiky a obhajoby 

sociologických přístupů a důsledků, které se ve Street Corner Society, přidružených 

textech a textech dalších autorů objevují, si dávám tedy za úkol zhodnotit správnost 

přístupu a postupů Williama Foote Whyta při tvorbě Street Corner Society a jejích 

dalších vydáních. 

 

Od původního projektu bakalářské práce jsem se odchýlil a to především ve způsobu 

přístupu a kladených otázkách. Ve formě, jak je představuji ve své práci, dávají lepší 

smysl. Obsahovou analýzu jsem též pozměnil na analýzu dokumentů, jelikož mi tento 

metodologický přístup přijde jako vhodnější pro tento typ práce. 
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METODOLOGIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jelikož je moje práce založená především na studiu dokumentů, které se vztahují 

ke Street Corner Society, dále jen SCS, tak výzkumnou metodou, kterou jsem si 

zvolil, je analýza dokumentů, která slouží ke zkoumání písemných nebo vizuálních 

materiálů. (Maňák, Švec Š., Švec V. 2005) Metoda jako taková je běžná pro kvalitativní 

i kvantitativní výzkum (Hendl 2005), přičemž za dokumenty lze považovat jakoukoli 

stopu lidské existence. Pro moje účely je zásadní vybrat správné dokumenty a v rámci 

analýzy obsahu dokumentů se dopracovat k informacím, které se týkají metodologie, 

etiky a jejich vzniku. Následně je vysvětlit, porovnat zjištěná tvrzení a zhodnotit. 

 

VOLBA DOKUMENTŮ 

POSTUP VOLBY DOKUMENTŮ 

Prvním krokem je tedy správně zvolit zdroje, ze kterých čerpat, jelikož mými zdroji dat 

nejsou respondenti, ale publikace, existuje řada kritérií, podle kterých jsem mohl 

vybírat. Vybíral jsem na základě několika podmínek, přičemž musí minimálně jedna být 

naplněna: 

1) Jsou dílem W. F. Whyta a týkají se jeho metodologie nebo etiky použité v SCS
1
. 

2) Přímo komentují a reagují na SCS. 

3) Popisují okolnosti, zvyklosti nebo náležitosti sociologie doby vzniku SCS – tedy 

se týkají Chicagské nebo Harvardovy univerzity a jejich sociologie. 

 

                                                 

1
 Zde je nutné dodat, že ačkoli tak čtenář nemusí činit, tak já jsem se rozhodl vynechat většinu další 

literatury, než která byla určena diskusi o Street Corner Society v roce 1992, tedy vyšla v Journal of 

Contemporary Etnography a to z důvodu, že se ve většině případů nevztahuje konkrétně k řešené věci a 

bývá tendenčně upravená pro účely hodící se autorům, výjimku tvoří například reakce z roku 1991, 

kterým se zde nevěnuji z důvodu rozsahu práce.  Práce a myšlenky v jednotlivých kapitolách jsou 

převzaté od autorů, což zdůrazňuji pojmenováním kapitol po jejich pracích a dále jen tedy zdůrazňuji 

konkrétní body v podobě citací a bibliografických odkazů.  
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ZDŮVODNĚNÍ VOLBY DOKUMENTŮ 

Tyto podmínky byly zvoleny pro jejich přímou souvislost s metodologií a etikou W. F. 

Whyta v SCS. Jeho vlastní práce poukazuje na upřednostňování určitých postupů 

v práci, komentující a reagující publikace poskytují náhled dalších odborníků na jeho 

postupy a umožňují mi tak komentovat tyto kroky z pohledu zkušených znalců z oblasti 

výzkumu. Chicagská a Harvardská škola byly dominantami Whytova výzkumu a každá 

z nich zanechala ve Whytovi i odbornících, kteří jeho výzkum komentovali hluboké 

stopy, tudíž budou použity pro vysvětlení sociologického prostředí, ve kterém výzkum 

vznikal a k povysvětlení některých postupů z pohledu jak Whyta tak kritiky např. 

Boelen. 

 

V případě bodů 1) a 2) se zaměřuji kromě metodologie a etiky i na komentáře 

k výsledkům, které Whytův výzkum přinesl a to se záměrem hlubšího vysvětlování 

tendencí a motivací autorů – příkladem zde může být Boelen. V bodě 3) se věnuji u 

jednotlivých škol preferovaným metodologiím a etickým zvyklostem doby.  

 

ZVOLENÉ DOKUMENTY 

Za hlavní dokumenty, které podle výše popsaných kritérií zkoumám, považuji 

především články z časopisu Journal of Contemporary Ethnography, dále jen JCE, 

prostřednictvím kterého diskuse a argumentace o SCS a použité metodologii a etice 

proběhla. Všichni mnou zvolení zásadní autoři, včetně Whyta do něj své příspěvky 

k tématu poslali, jedinou výjimkou je prof. Hynek Jeřábek, jehož diskuse o typu 

Whytovy metodologie byla otištěna v publikaci Data a výzkum. Pro upřesnění některých 

okolností a vysvětlení terminologie ad., použiji i další literaturu, ale otázky metodologie 

a etiky budou řešeny zejména pomocí přispěvatelů do JCE a Street Corner Society
2
. 

 

 

                                                 

2
 Současně s ohledem na vybranou literaturu bych rád čtenáře upozornil, že je veškerý překlad mým 

vlastním překladem, ačkoli to explicitně u jednotlivých citací neuvádím. Zároveň však v poznámkách pod 

čarou může nalézt konkrétní citace v originálním jazyce a opětovně zmíněným bibliografickým odkazem. 
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Z hlediska bodu 1) jsem vybral následující díla: 

BOELEN, W. A. M. 1992. „SCS: Corneville revisited. 

DENZIN, N. 1992. „Whose Cornerville is it, anyway?“  

JEŘÁBEK, H. 2013. Spor o metodologii Whytovy Street Corner Society. Data a 

výzkum (č. 2) 

RICHARDSON, L. 1992. „Trash on the Courner.“ 

VIDICH, A. J. 1992. „Boston´s North End. An American Epic.“ 

WHYTE, W. F. 1984. Learning from the field. A guide from experience.London: Sage 

WHYTE, W. F. 1992. In defense of Street Corner Society. 

WHYTE, W. F. 1993. Street Corner Society The social structure of an Italian Slum. 

WHYTE, W. F. 1994. Participant observer. An autobiography.Ithaca:Cornell 

University Press 

WHYTE, W. F. 1997. Creative problem solving in the field. Reflections on a Career. 

 

Z hlediska bodu 2) především: 

BOELEN, W. A. M. 1992. „Street Corner Society: Corneville revisited.“  

DENZIN, N. 1992. „Whose Cornerville is it, anyway?“  

JEŘÁBEK, H. 2013. Spor o metodologii Whytovy Street Corner Society. Data a 

výzkum (č. 2) 

RICHARDSON, L. 1992. „Trash on the Courner.“ 

VIDICH, A. J. 1992. „Boston´s North End. An American Epic.“  

WHYTE, W. F. 1992. „In defense of Street Corner Society. “ 
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V rámci těchto okruhů se budu zaměřovat na jednotlivou problematiku ohledně 3 

hlavních oblastí, které budu využívat ke konfrontaci Whytem užitých metod.  

Jsou jimi metodologie, etika a sociologické prostředí. 

 

VÝHODY A NEVÝHODY TOHOTO POSTUPU A METOD 

Díky práci s dokumenty se moje subjektivita projeví především v podobě výběru 

dokumentů, které budu zpracovávat, ale neovlivní základní informace, které z nich 

plynou. Jedná se o tzv. nereaktivní způsob sběru dat (Hendl 2005), což je nespornou 

výhodou. 

 

Hlavní nevýhody vidím v interpretační části, kdy budu pomocí znalostí nalezených díky 

výše zmíněným kritériím vysvětlovat hlubší kontext použité metodologie a etiky. Zde je 

prostor pro určité nepochopení souvislostí z mojí strany, nebo strany sekundární 

literatury, která je sama částečně projevem subjektivní interpretace autorů, což se může 

negativně odrazit na jejich věrohodnosti (Surynek A., Komárková R., Kašparová E. 

2001). Toto je však vyváženo kvalitní literaturou, kterou publikovali zkušení odborníci 

na tuto problematiku. 

 

KONFRONTACE S CÍLI 

Tento postup spoléhá hodně na mou preciznost v komparaci dat a jejich vybírání a 

správné pochopení literatury. Touto metodou výsledky nepřinesou zásadní nové 

poznání, ale práce se věnuje diskutované a v této podobě opomíjené problematice 

Whytových postupů. 

V rámci práce si stanovuji dva hlavní cíle: 

1. Analyzovat správnost Whytem užité metodologie. 

2. Analyzovat etickou stránku z pohledu na Whytův přístup k výzkumu. 

Oba dva budu konfrontovat se všemi body, které jsem zmiňoval při výběru dokumentu, 

přičemž u prvního cíle jsou bod 1) a 2) zásadní. 
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Při rozpracování na jednotlivé otázky: 

1) Analyzovat správnost užité metodologie. 

a) Postupoval Whyte zavedeným způsobem při výzkumu? 

b) Postupoval Whyte v souladu se správným postupem metodologie? 

c) V čem je kritika Whytovy metodologie oprávněná a v čem není?  

2) Analyzovat etickou stránku z pohledu na Whytův přístup k výzkumu. 

a) Postupoval Whyte vhodně s ohledem na etická pravidla? 

b) V čem je kritika jeho etických postupů oprávněná a v čem není? 

 

K zodpovězení otázky vycházím z apendixů SCS, kde Whyte dává čtenáři nahlédnout 

do jeho postupů a metod. V ostatních bodech také vycházím z publikací z Journal of 

Contemporary Ethnography. Žádná není více, či méně přínosná než ostatní. Zatímco 

Vidich odkrývá hlubší náhled původu Whytovy metodologie, tak Boelen upozorňuje na 

její nedostatky apod. 

 

ŽIVOT W. F. WHYTA 

William Foote Whyte se narodil 27. června 1914 ve Filadelfii do vzdělané rodiny, která 

spadala do vyšší střední třídy. Jeho děd byl doktor a otec byl profesorem na vysoké 

škole, tím vším byl tedy velmi vzdálen životu, jak ho poznal v Cornerville
3
 (Whyte 

1993: 280). Život s těmito lidmi označoval za velmi šťastný a intelektuálně stimulující. 

Nikdy mu nic v tomto ohledu nechybělo.  

 

Whyte se ke studiu sociologie dostával postupně. Nejen že v době, kdy studoval, tyto 

obory nebyly příliš rozšířené a neměl k nim tedy běžný každodenní přístup, ale 

postupně si k nim i cestu sám nacházel a to skrze čistě osobní zájmy a ochotu pomoci 

druhým. V této práci se budu věnovat pouze jeho životu a studiu v rámci sociologie do 

získání titulu Ph. D. 

                                                 

3
 Tento termín, který vymyslel W. F. Whyte, označuje nejen severní část Bostonu, kterou studoval, ale 

pod tímto termínem odkrývá i oblast zaměření svého výzkumu. A po odkrytí podstaty zájmu jeho studia a 

zjednodušení problému zjistíme, že se zaměřuje výhradně na rohy ulic, které označuje „corners“ (Jeřábek 

2013: 156). 
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ŽAČÁTKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE 

Jak sám Whyte poznamenává v jeho knize Learning from the field. A Guide from 

Experience, tak jeho cesta začala již na střední škole, dávno předtím, než věděl, co 

sociologie nebo sociální antropologie znamenají. Zpočátku psal do místního plátku 

Bronxville Press a týdenní příspěvek nazvaný The Whyte line. Jak popisuje, tak svou 

školu měl rád, avšak shledával školní systém poněkud neflexibilní, zatímco základní a 

předškolní vzdělání bylo o dost kreativnější a zajímavější, proto a bez povolení vedení 

trávil několik hodin týdně pozorováním, dokud nezahrnul každou třídu od každého 

stupně od Mateřské školy po 6. třídu. Pozorování neměl schválené, takže jen seděl 

v zadních lavicích a po skončení školního dne, případně pokud měli vyučující nějaký 

volný čas, tak dělal svá první interview v terénu.  

 

Společně s Willardem W. Beattym, který Whyta po završení této aktivity ocenil, vydal 

Whyte několik sloupků do novin, které pojmenovali Bill Whyte Visits the Elementary 

School. Whyte pak také přiznává, že „…tato zkušenost z terénu mě pro sociologický 

výzkum připravila zdaleka lépe, než cokoli, co jsem studoval na univerzitě
4
“ (Whyte 

1984: 13). 

Důležitou součástí Whytových zkušeností ze základní i střední školy ho velmi ovlivnila 

možnost se svým otcem trávit letní prázdniny v Německu a dalších zemích Evropy. 

Mezi lety 1931 a 1932 tam dokonce strávil celý školní rok. Při této příležitosti se dohodl 

s editorem Bronxville Press na tom, že bude psát týdenní sloupky ze zahraničí. Pro W. 

F. Whyta byl tento úkol ideální a psal nejen o svých zážitcích, přátelích, ale také o 

politice, ekonomických trendech a o hlubších problémech německého národa, který byl 

rozdělený na dva tábory – na ty, kteří podporovali nacisty a ty, kteří podporovali 

sociální demokraty, kteří se snažili o zastavení hrozby diktátorství Adolfa Hitlera 

(Whyte 1994: 31).  

                                                 

4
 „…this field experience prepared me for sociological research far better than anything I studied in 

college“  (Whyte 1984: 13). 
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Bylo to právě u těchto zkušeností, kdy si Whyte uvědomil, že „…stav a problémy 

národa mohu popsat daleko lépe skrze osobní příběhy, než pouhým výčtem faktů a 

číslic“
5
 (Whyte 1994: 33). Tato zkušenost se později velmi odrazila v jeho práci a jako 

jeden z mála, začal brát Hitlera vážně v době, kdy ho ještě americké noviny vážně 

nebraly: „Když jsme opustili Evropu na konci léta 1931, americké noviny ještě nezačaly 

brát Hitlera vážně“
6
 (Whyte 1994: 34). Po této části jeho života, která ukazuje na jeho 

schopnost percepce, již Whyte nastupuje na Swarthmore College se svými vrstevníky. 

 

VYSOKÁ ŠKOLA 

Na Swarthmore College měl dvě silné oblasti zájmu - ekonomii (spojenou se sociálními 

reformami) a psaní. Svůj život a domov označoval za velmi šťastný, intelektuálně 

stimulující, ale bez dobrodružství (Whyte 1993: 281). V létě po vysoké škole se pokusil 

sepsat novelu, která byla především přínosem pro jeho sebepoznání. Některé z příběhů, 

jež napsal, se objevily ve školním časopise a vytvořil též tři jednoaktové hry založené 

na situacích, které sám prožil, nebo které vypozoroval. Následně psal Whyte text 

s politickým tématem a rozhodně nebyl spokojen s tím, jak dopadl. Tato zkušenost ho 

vedla k sebereflexi jeho zkušeností, což vyústilo v nespokojenost. Setkával a žil po 

boku lidí ve střední třídě a nevěděl „…nic o životě v továrnách, na polích, v dolech – 

kromě toho, co jsem získal z knih“
7
 (Whyte 1993: 281). Po této reflexi byl tak zoufalý, 

že nedokázal psát a došel k závěru, že jediný způsob, jak něco napsat, je vymanit se ze 

své sociální vrstvy a jít za její hranice. Jedním z nejvíce památných dnů, které z college 

má byla návštěva Filadelfských slumů se spolužáky, kde se cítil jako turista. Byl 

zahanben a chtěl těmto lidem pomoci, ačkoli věděl, že toho v danou chvíli nemá jak 

dosáhnout a rozhodl se, že se do takovéhoto prostředí musí navrátit a naučit se o 

podmínkách životů těchto lidí a poznat je (tamtéž).  

                                                 

5
 „I realized that I could convey the condition and problems of a nation much better through such personal 

stories than through simple accounts of facts and figures“ (Whyte 1994: 33). 

6
 „When we left Europe late in the summer of 1931, American newspapers had not yet started taking 

Hitler seriously“ (Whyte 1994: 34). 

7
 „I knew nothing about life in the factories, fields, or mines – except what I had gotten out of books“ 

(Whyte 1993: 281). 
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Na Swarthmooru měla na jeho zkušenosti především pak dopad jeho sociální reforma 

v rámci univerzity, která skončila nezdarem a zdrtila Whyta, který musel uznat, že 

nerozumí tomu, “co hýbe lidmi“.  

 

Po odpromování v roce 1936 nabídli Whytovi členství v Society of Fellows na 

Harvardu, což mu poskytlo jedinečnou příležitost – tři roky podpory pro jakýkoli 

výzkum, který si vybere. Jediným omezením bylo, že nemohl sbírat kredity pro Ph. D., 

ale za to byl ve výsledku vděčný, protože neměl sklony cítit se pod tlakem času a 

příležitostí a mohl se věnovat, čemu chtěl nehledě na výsledky ve škole (Whyte 1993: 

283). V počátcích neměl Whyte jasno v tom, co přesně by chtěl zkoumat, ale dle své 

představy slumu si vybral právě oblast Bostonu. Poté, co se mu podařilo proniknout do 

zkoumané komunity a po počátečních problémech, hledal ubytování, které sehnal 

v domě italské rodiny, která provozovala restauraci.  

Během práce na Street Corner Society se oženil s Kathleen Kingovou a do oblasti 

Bostonu se následně vrátili společně, aby na práci pokračovali. Vyskytl se ovšem 

problém v podobě zanedlouho končícího stipendia – v roce 1939 mělo jeho tříleté 

stipendium skončit a on musel žádat o prodloužení, kde musel vykázat činnost, na které 

po tři roky pracoval. Poskytl tak dvě případové studie gangů a to The Nortons a The 

Italian Community. Na základě těchto studií mu bylo stipendium o rok prodlouženo a on 

ze všech sil pracoval na Street Corner Society. 

 

V roce 1940 po ukončení celkem čtyřletého stipendia se rozhodl pokračovat ve studiu. 

Jeho původní plán vrátit se na Harvardskou univerzitu přehodnotil, když vzal v potaz 

postoj P. Sorokina
8
 k případovým a komunitním studiím a sociologii, která se na 

Harvardově univerzitě dělala
9
, a rozhodl se pro Chicagskou univerzitu, kde v té době 

působil W. Lloyd Warner, autor projektu Yankee City.  

                                                 

8
 Tehdy byl vedoucím katedry sociologie. 

9
 P. Sorokin upřednostňoval makrosociologii a mikrosociologie ho moc nezajímala, ačkoli vliv Harvardu 

na Whyta byl. Projevoval se především v jeho orientaci na vztahy v malých skupinách, jelikož jeho 

učitelé se zaměřovali na studium interakcí. Mezi takové učitele patřili například Handerson, Mayo ad. 

(Vidich 1992: 86). 
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Pro doktorandské studium si nakonec zvolil obor sociologie a sociální antropologie a 

v době, kdy se chystalo vydání Street Corner Society, usiloval i o to, aby byl tento 

výzkum uznán i jako doktorandská práce. Přes problémy s jeho ne-sociologickou 

definicí slumu, nevědeckým výběrem zkoumaného prostředí a chybějící části práce, 

jako byl seznam literatury, kapitoly akademického charakteru ad., které Whyte 

považoval za „nerelevantní materiály“, mu nakonec byla práce uznána a v roce 1943 ji 

obhájil a vydal. 

 

STREET CORNER SOCIETY 

V prvních fázích výzkumu měl Whyte pouze nejasnou představu o tom, co přesně chce 

zkoumat, věděl však, že se chce zabývat studiem slumu
10

. Boston ho v tomto ohledu 

velmi zaujal a fascinoval, problémem však byly definice slumu a výběr prostředí pro 

jeho výzkum, což vyřešil, jak sám poznamenává: „…na zcela nevědecké bázi: 

Cornerville nejlépe vyhovovalo mé představě toho, jak slum vypadá. Nějak jsem si si jej 

představoval, jako ošuntělé tří až pěti poschoďové budovy natěsnané na sebe“
11

 (Whyte 

1993: 283). Severní část Bostonu však vyhovovala i více vědeckým a objektivním 

parametrům, jako byla hustota obyvatelstva a poměr přistěhovalců, zde včetně 

přistěhovaleckého historického základu
12

. 

                                                 

10
 Pro sociology Chicagské školy byl slum  mimo jiné disorganizovanou společností. Whyte ve svém 

výzkumu prokázal přítomnost významné strukturace a pravidel, která jsou však odlišná od většinové, 

vnější společnosti (Jeřábek 2013: 155). Pro účely této práce pojem slum v tomto představení stačí, dalším 

podrobnostem se budu věnovat přímo v ní.  
11

 „Cornerville best fitted my picture of what a slum disctrict should look like. Somehow I had developed 

a picture of run-down three- to five-story buildings crowded in together“ (Whyte 1993: 283). 

12
 Whyte uvádí i přistěhovalectví z historie z 19. století. 
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POUŽITÁ METODOLOGIE VE STREET CORNER SOCIETY 

Samotná práce Street Corner Society je spíše popisná a metodologie je zmíněna pouze 

okrajově. Metodologii jako takové se Whyte však věnuje v přidaných apendixech, které 

v původní verzi práce nebyly obsaženy a přidal je až k dalšímu vydání. Mezi důvody, 

které vedly k obohacení práce o apendixy, se mimo jiné řadí i prostě prosaické obnovení 

prodeje knihy, který začal postupně upadat, což vedlo, vedle dalších důvodů, ve 

výsledku k celkem čtyř vydáním knihy.  

 

Whytovy studie byly založené na dotazování a pozorování a ačkoli se v pozdějších 

letech svého výzkumu přiklání k aplikování kombinace metod kvantitativních 

(dotazníková šetření) a kvalitativních (pozorování a rozhovor), tak tato metoda 

(zúčastněné pozorování) zůstává v jím užívané metodologii jako zásadní a to i navzdory 

tomu, že sám deklaroval, že má jistá omezení a není vhodná pro každého, avšak lze 

pomocí ní dosáhnout poznání, které nelze získat žádnou jinou metodou (Whyte 1984: 

23). Původní záměr o komunitní studii takového prostředí se následně rozplynul, když 

začal Whyte studovat další komunitní studie a zjistil, že vedle studií jako Middletown a 

Greenwich Village není jeho výzkum komunitní studií.  

Forma výzkumu, kde se na komunitu nedívá pohledem sociálních problémů, ale na její 

struktury jako na sociální systém neexistovala. Nejblíže mu v tomto ohledu byla studie 

Malinowskeho, ačkoli ten studoval primitivní kmeny, zatímco Whyte byl v městské 

čtvrti. S nedostatkem literatury k inspiraci o provedení výzkumu byl nucen se obracet na 

zkušenější a starší kolegy, čímž se dostal k Aresnbergovi a Eliotu Chapplovi. Přestože 

se původně inspiroval studií Middletown, tak od její linie v průběhu výzkumu téměř 

úplně upustil a spíše byl ovlivněn konzultacemi právě s Arensbergem a Chapplem 

z Harvardské univerzity, kteří se zaměřovali na objektivně pozorovatelné chování.  
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Stáli si za tím, že „…člověk může objektivně sestavit vzorec interakcí mezi lidmi: jak 

často A kontaktuje B, jak dlouhý čas spolu tráví, kdo je původcem aktivit, když jsou A, 

B a C pohromadě ad. Opatrné sledování takovýchto interpersonálních událostí pak může 

poskytnout reliabilní data k pochopení sociální organizace komunity“
13

  (Whyte 1993: 

287). 

 

Toho všeho zdárně v terénu užíval, avšak když s prací v terénu začal, neměl žádné 

zkušenosti se sociologií a sociální antropologií. Po špatných začátcích se vydal 

s Docem
14

 do terénu – na místo gamblerských her. Zde Whyte popisuje, že většinu času 

prostě jen poslouchal a snažil se jednat přátelsky. Začátky zúčastněného pozorování 

datuje na jaro 1937, které ho intenzivně proškolilo. Také začal více spolupracovat 

s Docem a konzultovat práci. Při provádění interview byl instruován, aby se nepouštěl 

do argumentací a morálně respondenty nesoudil. Nejistý si však byl, zda jeho 

pozorování a setrvávání na rozích ulic bylo dostatečně aktivním procesem, aby se dal 

pojmenovat termínem výzkum. Byl však upozorněn Docem, aby pokládal opatrně otázky 

ohledně toho kdo, co, jak, kdy a kde. Měl se spíše snažit zapadnout s tím, že odpovědi 

se v dlouhodobém měřítku odhalí samy.  

Whyte na tuto radu dal a popisuje svoje zkušenosti následovně: „Když jsem upevnil 

svou pozici na rozích ulic, informace ke mně přicházely samy bez větší aktivní snahy 

z mé strany“
15

 (Whyte 1993: 303). 

 

                                                 

13
 „They felt that, whatever else might be subjective in social research, one could establish objectively the 

pattern of interaction among people: how often A contacts B, how long they spend together, who 

originates action when A, B and C are together, and so on“ (Whyte 1993: 287). 

14
 Doc byl Whytův hlavní informátor, přítel a spolupracovník, který ho uvedl do Cornerville a „otevřel 

mu dveře“ do této komunity tím, že jako vážený člen ho představil coby svého přítele. Pravé jméno Doca 

je Ernest Pecci, ale pro přehlednost budu i nadále uvádět jeho pseudonym. 

15
 „When I established my position on the street corner, the data simply came to me without very active 

efforts on my part“ (Whyte 1993: 303). 
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ZÚČASTNĚNÉ POZOROVÁNÍ 

„Whyte studoval Cornerville tak, že se stal její součástí“
16

 (Homans 1950: 157). Takto 

opsal Whytovu práci v terénu, metodologii Homans, ve své knize The Human Group. 

Whyte sám zúčastněné pozorování popisuje v apendixu Street Corner Society a 

v Learning from the field: A Guide from Experience. Já v této práci popisuji zúčastněné 

pozorování spíše z jeho pohledu, přístupu a v menším rozsahu, neboť jako takové není 

zpochybňováno, jen v určité míře, které se budu věnovat v kapitolách reakcí na SCS.  

 

Svoje zapojení do skupiny nejdříve vnímal jako lepší přístup ke komunitě, avšak se 

stráveným časem rostl i jeho údiv nad tím, jaké vzory chování, interakcí a aktivit 

spatřuje. Jakmile si začal uvědomovat, že tato neformální skupina má pevný a ustálený 

systém vedení a následovnictví, začal systematicky shromažďovat data ohledně 

struktury této skupiny
17

. Ukázkou vypozorované aktivity a interakce během ní, kterou 

vypozoroval, byla bowlingová hra, která dle Whyta odpovídala struktuře hierarchie 

gangu. K tomuto zjištění a řadě dalších došel díky radě o pokládání otázek, kterou 

dostal od Doca a kterou zmiňuji výše. Doc, Whytovo aktivní zapojení do skupiny, jeho 

přistěhování do Cornerville a účast na každodenním životě mu umožňovaly dostatečně 

získávat realistický obraz toho, jak funguje dynamika jednotlivých členů ve skupinách, 

které sledoval, jaké jsou jejich pozice ve skupině a umožňuje sledovat nejen chování 

jednotlivce, jednotlivce ve skupině, ale i skupiny. Zúčastněné pozorování také oproti 

tradičnímu výzkumu nelze naplánovat. Jeho výhodou i nevýhodou je, že velkou součástí 

zúčastněného pozorování jsou neočekávatelné nebo neočekávané události a fenomény, 

které se mohou stát důležitějšími, než cokoli, co mohl výzkumník očekávat a mohou 

vést k nové hypotéze, změně studie, nebo dokonce nové studii. Se vším tímto přínosem 

však není zúčastněné pozorování metodou aplikovatelnou vždy a každým. 

 

                                                 

16
 „Whyte studied Cornerville by becoming part of it“ (Homans 1950: 157). 

17
 V tomto konkrétním bodě Whyte hovoří o the Norton Street Gang. Více ve: Whyte 1984. 
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VÝSLEDKY STUDIE A DOPORUČENÍ METOD AUTOREM  

Výsledky jako takové budu zohledňovat jen do té míry, aby pomohly rozkrýt 

metodologii a její postupy přímo ve výzkumu. Ukázkou pro tento případ mi bude jeho 

nejvíce zásadní výsledek a to hierarchie a znalost Docova gangu. 

 

VÝSLEDKY STREET CORNER SOCIETY 

Zásadním zjištěním W. F. Whyta v Cornerville bylo, že tamní gangy nejenže nejsou 

neorganizované, ale jejich struktura je pevná a dá se zohlednit
18

. Objevil a odhalil směr 

působení faktorů ve skupinové dynamice Docova gangu, způsob vzniku gangu a 

podložil tato zjištění svými pozorováními. Dle výsledků výzkumu se struktura gangů 

v Cornerville určuje na základě zvyklostních spojení mezi členy v rámci dlouhodobých 

vztahů mezi nimi, přičemž většina vztahů pochází již z dob, kdy byli členové dětmi a 

žili pohromadě, což jim poskytovalo možnosti prvního sociálního kontaktu (Whyte 

1993: 255). Skupiny utvořené takto v mládí vznikaly však mimo školu, nebo školní 

aktivity (alespoň Whyte v této oblasti žádný takový gang neobjevil). Vznikaly na rozích 

ulic, kde většina corner boys začínala a jen ojediněle docházelo k jejich přesunu do 

jiných gangů. V rámci takové skupiny platí několik nepsaných pravidel, jako je pomoc 

druhému v případě, že jí potřebuje, která se odráží na statusu členů v rámci gangu (např. 

výše umístěný člen by ohrozil neochotou pomoci, nebo nepůjčením peněz svou pozici a 

pověst. Velmi nízko umístěný člen by zase příliš neztratil). V tomto duchu vůdce gangu 

utrácí na své následovníky vice, než oni na něj. Takový vůdce gangu je také pojítkem 

skupiny a nejenže se bez něj přítomní členové dělí na menší skupinky, ale také 

nepovažují skupinu za úplně sešlou, dokud se vůdce neobjeví (Whyte 1993: 257-258). 

Velmi zajímavou součástí tvorby hierarchie v gangu je, že nedochází k posunu skrze 

pozice pomocí vzestup z nízkých pozic k vysokým, ale z důvodu změny vztahů mezi 

vedoucími členy. Whyte k těmto objevům dospěl při spolupráci s Docem, pozorováním 

a aktivní účastí na událostech skupiny - gangu. Všiml si také souvislostí mezi hierarchií 

gangu a výkony při událostech, kterých se členové gangu účastnili, což byl jeden 

z podkladů pro potvrzení jeho vnímání struktury gangu.   

                                                 

18
 Viz. Příloha 1. 
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DOPORUČENÉ ETICKÉ A METODOLOGICKÉ POSTUPY 

V knize Learning from the Field A guide from Experience se Whyte věnuje 

zúčastněnému pozorování o něco rozdílněji, než tomu tak bylo v samotné praxi u Street 

Corner Society, protože v té době ještě nebyla popsána metodologie k tomuto přístupu. 

Dává také čtenářům mnoho metodologických a etických rad, díky kterým si myslím, že 

jeho „návod“ na provádění zúčastněného pozorování, vstup do terénu a etické přístupy 

mohou upozornit na jeho přístup v Cornerville. 

 

Nejprve se zabývá vstupem do pole výzkumu, který je z jeho díla velmi cennou 

metodologickou poučkou. Vždy záleží, jakou skupinu a jak chceme studovat, zda 

formální organizaci, nebo komunitu. Zatímco formální organizace mají oficiální 

vrátné
19

, tak komunity mají neoficiální vrátné, kteří mohou jak pomoci našemu vstupu 

do ní a získání potřebných a cenných informací, tak k tomu, že nikdy nebudeme schopni 

překonat bariéru toho, jak chce být komunita nahlížena z pohledu vnějšího světa. Dle 

toho, jak chceme výzkum vést – zda se chceme zaměřit na celou komunitu, na etnické 

skupiny, sousedství, nebo sociální třídy ad. – vybíráme klíčové lidi, přes které se 

budeme snažit do komunity vstoupit (Whyte 1984: 37). Pro Whyta to byl v případě 

Cornerville Doc a to i přesto, že se Whytův původní studijní záměr změnil. 

 

V otázce etických doporučení jsou dle Whyta 3 hlavní skupiny, na které se musíme 

vzhledem k etice ohlížet. První z nich jsou sponzoři výzkumu, který provádíme. Druhá 

skupina jsou subjekty, které zkoumáme. Poslední skupinou jsou kolegové výzkumníci, 

na které musíme brát ohled a nezpůsobovat jim svým výzkumem překážky v jejich 

vlastním zkoumání. Obecné příručky etiky považuje Whyte za užitečné, ale s 

limitovanou hodnotou. Zastávají totiž teoretická stanoviska a situace, do kterých se 

výzkumník v praxi dostane, jim často neodpovídají (Whyte 1984: 193).  

 

                                                 

19
 Whyte používá výraz „gatekeeper“ a takovým člověkem je myšlena osoba, informátor, který nám 

umožní vstup do komunity, případně nám v něm může bránit. 
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Co se Street Corner Society týká, tak v prvním případě Whyta sponzorovala Society of 

Fellows z Harvardu a to po celé 4 roky. Jedinou jeho odpovědností vůči těmto 

sponzorům bylo, aby pracoval na výzkumu, který si sám zvolil a představil jeho 

výsledky. V případě vztahů se subjekty výzkumu Whyte označuje antropologické 

metody studia v terénu za složitější a komplexnější v oblasti etiky, než s čím se obecně 

setkáme u ostatních metod. Jako úplný základ uvádí obezřetnost v možnosti identifikace 

respondenta a to nejen v podobě změny jeho jména, ale může se stát, že jeho identita 

bude rozpoznatelná vzhledem k výzkumu, oblasti výzkumu apod. Také trvá na tom, že 

antropologické výzkumy vyžadují určitý stupeň důvěry mezi respondentem a 

výzkumníkem, s čímž se nedá nesouhlasit, zvláště ve výzkumech, kdy veškeré 

informace poskytují pouze respondenti, což není v komunitních studiích a studiích 

sociálních sítí výjimkou, právě naopak. Jako příklad takového vztahu uvádí ve své knize 

Learning from the field: A guide from Experience vztah s Frankem Luongem, kterého 

ve Street Corner Society pojmenoval Mike Giovanny. V tomto jeho příkladu je zřetelné, 

že i drobnost, jako ukázka výsledků společné práce je důležitá. Když s ním hovořil, 

Frank mu sdělil, že za ním během let přišla řada studentů a profesorů, když pracoval v 

unii textilních dělníků a řekl, že s lidmi z akademické půdy už nechce mít nic 

společného, protože všichni slibovali, že mu pošlou výsledky své práce, ale neučinil tak 

nikdo z nich, přičemž to bylo to jediné, co Frank oplátkou za svou pomoc žádal - "Až 

práci dokončíte, pošlete mi kopii toho, co jste napsal, ano?"
20

 (Whyte 1984: 201). 

Whyte byl v případu Franka poctivější a po vydání knihy mu zaslal kopii a řadu let si 

dopisovali, než ztratili kontakt a znovu se sešli v nemocnici, protože Frank umíral na 

rakovinu. Při této příležitosti proběhl výše zmíněný rozhovor o lidech z akademického 

prostředí. Pár týdnů po tomto rozhovoru Frank Loungo zemřel.  

 

Whyte na tomto příkladu prezentuje, že dodržet naše závazky vůči takovýmto 

jednotlivcům je pouze základní požadavek, nesmíme zapomínat na to, že je ovlivní i to 

co a jak budeme publikovat, přičemž tento problém vzniká i v případě, že nemáme 

závazky vůči sponzorům výzkumu. K problémům ohledně jeho vlastního vlivu na 

subjekty výzkumu ve Street Corner Society se budu věnovat v následující kapitole. 

                                                 

20
 „When you get through, send me a copy of what you write, will you?“ (Whyte 1984: 201). 
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REAKCE NA STREET CORNER SOCIETY 

Většina reakcí, kterým se budu v této bakalářské práci věnovat, byla vydána v Journal 

of Contemporary Ethnography, kam Boelen už v roce 1989 poslala svou práci a kde 

v roce 1992 vyšla. Bylo tedy logickým krokem, aby i Whytova a Orlandellova vyjádření 

k ní byly publikovány zde a následně i reakce na všechny od Vidicha, Richardson a 

Denzina, přičemž poslední dva se věnují epistemologii zohledněné v následující 

kapitole. 

 

STREET CORNER SOCIETY: CORNERVILLE REVISITED – 

BOELEN 

W. A. Marianne Boelen začala svůj výzkum se zaměřením na postávání na rozích ulic, 

přičemž chtěla zkoumat, zda se tato tendence, činnost vyskytla ve Whytem zkoumaném 

prostředí jako zvyk přivezený z Itálie, nebo vznikla samostatně v americké společnosti 

(Boelen 1992: 14). Po konzultacích s Whytem navštívila několikrát oblast Bostonu, 

kterou zkoumal a snažila se vyhledat původní respondenty Whytova výzkumu. U 

některých se jí to podařilo a někteří dokonce stále působili na stejných místech, jako 

v době, kdy Whyte studii prováděl. Následně si uvědomila, že s lidmi, kteří byli 

inspirací Street Corner Society, má možnost ve svém výzkumu dosáhnout mnohem 

obsáhlejších výsledků a proto se rozhodla přezkoumat některá témata Street Corner 

Society, jako jsou gangy, vliv racketeerů na zmíněnou oblast Bostonu, sociální strukturu 

v této oblasti, politiku, italskou rodinu a slum (Boelen 1992: 12-14). Postupně se tedy 

těmto tématům ve svém článku věnuje a popisuje svoje zjištění, jako kritiku Whytova 

výzkumu. Ukázkou kritiky některých Whytových výsledků se lépe přiblížíme konkrétní 

kritice postupů, které vůči němu Boelen vznesla, proto uvádím i je, jelikož úzce souvisí 

s diskursem metodologie ve Street Corner Society a to nejen z pohledu chybných 

zjištění, ale současně i vznášené kritiky ohledně Whytovy interpretace dat. Jak uvádí, 

tak při rozhovorech se subjekty Whytova výzkumu se dozvěděla, že se cítí ohledně 

knihy zranění, dotčení a to na základě tří faktorů: Whyte označil jejich komunitu za 

slum a muže na rozích ulic za gang, že vyzdvihl roli racketeerů a opomenul roli rodiny 

a napsal knihu o jejich komunitě, aniž by je informoval.  
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Boelen pak poukazuje na etické a metodologické chyby, které budu především sledovat. 

Dále se pak věnuje chybám v teorii, kterým se zde věnovat nebudu. 

 

Prvním takto řešeným tématem je vliv raketeerů na oblast Bostonu, kterou Whyte 

nazval Cornerville. Po první návštěvě se setkala se dvěma původními subjekty výzkumu 

– byli jimi Nutsy a Chick, kteří jí předali jména členů gangu The Nortons a the Italian 

Community Club. V rozhovorech se členy gangu the Nortons Boelen zjistila, že 

racketeeři opravdu v době Whytova výzkumu a následně i v letech 1970 a 1988 určitý 

vliv měli, ale byli pouze malou skupinou, která byla relativně izolovaná a neměla vliv 

na místní denní činnosti, což se dle ní značně rozchází s Whytovým popisem, který je 

ukazoval, jako dominantní skupinu se zásadním vlivem schopnou manipulovat 

sousedstvím. Boelen se pak přiklání k těmto zjištěním, která podkládá výzkumem 

Ganse, který zkoumal, 14 let po vydání Street Corner Society, sociální struktury 

italských sousedství, přičemž zahrnul i některé z ulic Cornerville, ale na známky 

delikvence narazil jen velmi málo a ilegální činnost byla omezená (Gans 1965 in Boelen 

1992: 16). Dalším názorem, který Boelen v tomto utvrdil je názor Sama Franca, který 

tvrdí, že pouhá jedna frakce v Cornerville byla součástí racketeeringu a tato skupinu 

byla izolovaná od zbytku obyvatel (Boelen 1992: 16). V jejím textu se pak ještě 

objevují další subjekty vypovídající o nízkém vlivu a počtu racketeerů v Cornerville, 

hry numbers, sázek na koně ad.  V této části tedy zpochybňuje nejen jeho interpretaci 

vlivu racketeerů na oblast a gangy, ale též ho obviňuje z neetického chování v podobě 

špatného dopadu na subjekty výzkumu.  

 

Boelen se dále věnuje ještě řadě dalších oblastí, jako je politika, nebo gangy. Ačkoli se 

vliv politiky, který byl dle ní zanedbatelný, může zdát jako důležitý, tak v oblasti 

metodologie je přínosnější především oblast gangů, které se věnuje. Říká, že Whyte 

nedefinoval gang ani jednou, ale použil jej stokrát ve Street Corner Society (Boelen 

1992: 22). 
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Píše, že ačkoli nikdy nepoznamenal kriminální aktivitu gangu a popsal je jako 

mírumilovné skupiny, tak lze vnímat dvě definice gangu v literatuře té doby – jako 

„extrémně delikventní skupiny a jako spíše neformální na ulici stvořené skupiny“
21

 

(tamtéž). Také je dle ní nešťastné, že Whyte neanalyzoval „platná sociální pravidla nižší 

společnosti“
22

. To by mu umožnilo tato pravidla poznat a předpoklad vyslovený 

Whytem, že se muži objevují na rozích ulic každý den, by byl vyvrácen. Boelen totiž 

zjistila, že tento zvyk je součástí dvou oddělených světů – světu mužů a světu žen, 

přičemž svět žen je především doma a navzájem potřebují odstup. To co Whyte označil 

za chování členů gangu, označila Boelen jako zvyk přinesený ze země původu, který 

slouží k sexuální segregaci v této kultuře (Boelen 92: 26). Tento nedostatek dává Boelen 

za vinu Whytově upřednostňování gangů, racketeeringu a politiky.  

 

Hlavním bodem kritiky Boelen je špatná interpretace, kde její respondenti označili 

několik jejích možných příčin: Whyte si špatně vysvětlil fakta, špatně interpretoval 

události, jímž byl svědkem, nebo „lajdácky“ zaznamenal data (Boelen 92: 28). 

Poznamenává, že Whyte nejasně vysvětlil, co a jak bude publikovat a zklamal tak jejich 

důvěru a to přesto, že přijal jejich přátelství, měl plný přístup do jejich komunity, přesto 

napsal knihu, která „zcela jistě nelichotí komunitě“ (Boelen 92: 29). Dalším 

problematickým článkem Whytovi knihy je sám Doc. Ačkoli v době jejího výzkumu už 

byl po smrti, tak se jí podařilo kontaktovat jeho syny. Jejich vyjádření bylo absolutně 

proti Street Corner Society. Doc neměl ani vědět, že Whyte píše výzkum a k celé knize 

se měl nelichotivě vyjadřovat ve smyslu, že je to totální fantasie od začátku do konce. 

Také se Doc měl cítit špatně ohledně toho, jak byl vykreslen v knize. Ačkoli nebyl jeho 

popis nijak záporný, cítil se dle něj zodpovědný za celý obsah knihy a výzkumu. Pokud 

by Whyte s Docem konzultoval knihu, nikdy by jí neschválil a navíc byl ochuzen o 

spoluautorství. Když Boelen pátrala, které části knihy Doc odsoudil jako nepravdivé, 

poznamenali, že vykreslené „scény“ s bowlingem se takto nikdy nestaly, což potvrdili i 

respondenti z řad gangu, které Boelen zpovídala. Neposledním z řady poškozených dle 

Boelen byl Chick.  

                                                 

21
 „One could argue that pre-World War II literature seemed to use „gang“ in two senses- as hard-core 

delinquent Gross and as more informal, street-based cliques“ (Boelen 1992: 22). 

22
 The existing social rules of the peasant society 
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Nespokojenost Chicka Morelliho, jak ji popisuje Boelen pramenila z několika různých 

oblastí – nejen, že byl vykreslen špatně, kniha absolutně neodpovídala tomu, jaké 

Cornerville je, ale současně byla i nepravdivě popsána situace ohledně jeho voleb. 

Nepravdivě měl Whyte popsat i situaci v rodinné restauraci, kde po nějaký čas žil.  

 

Z etického hlediska odsuzuje především to, že Whyte nesdílel svůj záměr psaní knihy 

s cílovou populací a neobtěžoval se vrátit se s manuskriptem pro ověření dat u subjektů 

výzkumu. K přiblížení zpochybnění knihy se Boelen dokonce obrací na jeho minulost 

na střední škole, kde psal hry
23

 a ptá se sama sebe, zda nebyla Street Corner Society 

vytvořena stejně tak. Tvrdí, že Whyte si v hlavě nesl obrázek Cornerville takový, jaký 

ho chtěl vidět – jako slum. Bylo by pro něj těžké udělat slum z místa, kde žil s rodinou 

dobře zabezpečenou a v pohodlí, dalo by se říci až luxusu
24

, což mělo způsobit, že 

Whyte „fakta představoval v jiném světle a upravoval skutečnosti ohledně svého 

reálného okolí“
25

 (Boelen 1992: 34). Nezapomíná také na dopady ohledně subjektů 

výzkumu, kde uvádí příklad Doca a voleb Chicka Morelliho z roku 1967, kde studenti 

po přečtení knihy měli odmítat volit Chicka jako důsledek jeho vykreslení v knize. Zda 

Doc schválil a četl knihu Boelen považuje za nejasné, avšak pochybuje o tom, vzhledem 

k tomu, že muži na rozích ulic, které zpovídala, mají za to, že by nesvolil, aby byla 

vydána kniha, která takto vykresluje jejich sousedství. Docovi synové tvrdí, že zemřel 

s komplexem viny, protože uvedl Whyta jako přítele do Cornerville a následně se cítil 

vinen za škodu, kterou Street Corner Society způsobila. 

 

Mezi metodologické chyby, které Boelen zdůrazňuje, patří pochybnost o tom, zda byl 

Whyte opravdu „insider“ a jako velmi zásadní pochybení - nezvládnutý jazyk. Whyte 

při jejich interview měl potvrdit, že italštinu plně nezvládl a tvrdit, že ve formě, v jaké jí 

zvládl, dostačovala, protože kontaktoval především anglicky mluvící druhou generaci 

Italů.  

                                                 

23
 Viz. kapitola o Williamu Foote Whytovi.  

24
 Pozn. autora. Rodina u které bydlel vlastnila restauraci, měli dvě koupelny ad. zařízení, což není ani 

dnes standardem a to ani ve střední třídě. 

25
 „This might have forced him to present the facts in a dimmer light than they actually were and 

fictionalizearound his real surroundings“ (Boelen 1992: 34). 
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To se však neshoduje se zkušeností Boelen z jejích interview a považuje to za možnou 

příčinu špatného porozumění a interpretací z Whytovy strany. V oblasti „insidera“ se 

Boelen dozvěděla, že mezi muži z rohů ulic a Whytem byla určitá velká vzdálenost a to 

především proto, že tehdy trpěli strachem o práci, jídlo a nevěděli, zda se to někdy otočí 

k lepšímu, zatímco Whyte požíval finančních dotací od spolku (Boelen 92: 36-37).  

 

Celkově tedy Boelen vidí 6 problémů v následujících věcech: Whyte neuměl italsky, 

jeho původ, který byl diametrálně odlišný od prostředí, které studoval, pro jeho 

metodologii, kterou používal – zúčastněné pozorování – v té době neexistovaly žádné 

normy a regulace. Za čtvrté mu chyběl zájem o „základní jednotku lidské společnosti“, 

rodinu, což způsobilo nepřesnou a nekompletní analýzu komunity, jelikož rodina je 

základem v italské komunitě. Za páté to bylo sociální a intelektuální situace, která 

v době Whytova výzkumu panovala – když Whyte psal Street Corner Society, panovaly 

v Americe diskriminační tendence vůči italským přistěhovalcům a kniha podporuje anti-

italské přesvědčení. Jako nejpodstatnější vidí Boelen nedostatek Whytovy reflexe k 

subjektům výzkumu. 

BOELEN MAY KNOW HOLLAND, BOELEN MAY KNOW 

BARZINI, BUT BOELEN „DOESN´T KNOW A DIDDLE ABOUT 

THE NORTH END!“ – ORLANDELLA 

Angelo Ralph Orlandella vystupoval ve Street Corner Society jako Sam Franco, 

spolupracoval na jejím třetím vydání a následně podstoupil spolupráci s Marianne 

Boelen před vydáním článku Street Corner Society: Cornerville Revisited, který 

komentuje. 

 

Jejich spolupráci popsuje Orlandella velmi kriticky s tím, že se Boelen příliš 

neobtěžovala s vysvětlováním svých záměrů a podle jeho vyjádření její návštěva i 

hovor, ve kterém se domlouvali, trvaly dohromady zhruba dvě hodiny a po přečtení její 

kritiky se cítí, že špatně vysvětlila hlavní účel interview. 
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Jejími hlavními otázkami bylo, zda Whyte vyjádřil „pohled subjektů výzkumu“
26

 a zda 

doopravdy dosáhl statusu „insidera“. Orlandella na všechny tyto otázky odpovídá nejen 

jí, ale i do The Wisconsin Sociologist, kde odpovídá ve prospěch Whyta a to nejen 

v tom, že byl jedním z nich, ale zároveň společně konzultovali a pracovali na 

pozorováních a zjištěních z nich vyplývajících. Zároveň vyvrací domněnku Boelen o 

tom, že postávání na rozích ulic je zvyk dovezený z původní vlasti, ale byl to následek 

přirozeného vývoje situace a přímý důsledek chudobou zasažené oblasti (Orlandella 92: 

70). Sám pak naráží na pochybnost o jejích respondentech a to z titulu jejich četnosti – 

v rámci gangů a dalších zpovídala pouze několik z nich a pak generalizovala na základě 

několika málo osob výsledky, přičemž negativní ohlasy (dle Orlandelly) pochází od pár 

jedinců, jako byl Chick Morelli, Jimmy Ravello, Nutsy a synové Doca. Její způsob 

pátrání po respondentech jí „umožnil vykonstruovat, nebo spíš bych (Orlandella) měl 

říci vytvořit případ proti SCS“
27

 (Orlandella 92: 71). Dále napadá její závěry, ohledně 

chudoby v Cornerville, její postupy při výzkumu na rozích ulic, její definice racketeerů 

atd. Hlavní kritiku pro svou práci zde spatřuji v otázce: „Spáchala Boelen „velký etický 

prohřešek“, když mi neřekla pravý důvod toho, proč se mnou dělala interview a 

nenechala mě podívat se na kopii jejího návrhu práce, jak tvrdí, že to učinila u mnohých 

postav SCS?“
28

 (Orlandella 92: 75). Další hlavní odmítnutí její kritiky je v popření 

užívání jazyka mezi gangy – v době, kdy prováděl Whyte výzkum, nikdo nemluvil 

italsky na rozích ulic, naopak mluvili tam anglicky a stejně tomu tak bylo i v práci a ve 

škole. Dále kritizuje její pojetí Cornerville jako ve smyslu organizací a institucí a 

pojednání o rodině.  

 

 

                                                 

26
 „Voiced the view of his subjects“ 

27
 „This „detective“ work, together with her extrapolations from Doc´s sons, who were not even born 

during Whyte´s study of the North End, and a few others I don´t recognize, allowed her to construct, or I 

should say manufacture, a case against SCS“ (Orlandella 1992: 71). 

28
 „Did Boelen commit an ´ethical cardinal sin´ by not telling me the real purpose of interviewing me and 

not letting me see a copy of her draft like she claims to have done with several characters in SCS?“ 

(Orlandella 1992: 75). 
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Co však zmiňuje, je: „Ať již Whyte promluvil za Italy nebo jim porozuměl, či ne, 

nemělo žádnou váhu na to, že jakmile jsem se s ním poprvé setkal a zjistil jsem důvod 

toho, proč je v North Endu, tak téměř nikdy nebyl vzdálený mně, rodině, ani 

přátelům“
29

 (Orlandella 1992: 77). Zmíněný citát a kontakt, který s Whytem zmiňuje 

Orlandella dále ve svém článku absolutně popírají, alespoň z jeho strany, chybějící 

reflexi ze strany subjektů výzkumu. Poznamenává, že komentáře od Boelen, které 

přisoudila jemu, jsou kompletně zkreslené oproti tomu, co opravdu k dopadům Street 

Corner Society řekl. Přiznává, že zpočátku se cítil špatně ohledně výrazu slum, který 

Whyte použil, ale poté co zjistil jeho význam v sociologii a účel Whytova výzkumu, 

včetně toho, že North End není neorganizovanou komunitou, akceptoval a pochopil 

použití tohoto termínu, ale jeho obava zůstávala s ohledem na lidi, kteří neměli vzdělání 

a nedokázali by pochopit tento výraz ze sociologického pohledu. Jednou 

z nejpodstatnějších poznámek z jeho textu je, že Boelen opomněla, že za Street Corner 

Society nestál jeden zúčastněný pozorovatel, ale tři. Doc, Orlandella a Whyte, který je 

vedl (Orlandella 1992: 79). 

 

IN DEFENSE OF STREET CORNER SOCIETY – WHYTE 

W. F. Whyte v reakci na článek Boelen, stejně jako další odborníci samozřejmě 

reagoval. Věnoval se mnoha tématům, které Boelen otevřela a ve svém článku 

vysvětluje a komentuje většinu kritiky, která byla vůči Street Corner Society ze strany 

Boelen vznesena. 

 

Whyte zde především napadá zjištění Boelen z pohledu zdrojů, ze kterých čerpala, resp. 

lidí, se kterými dělala rozhovory a na jejichž názorech a zkušenostech svou kritiku 

postavila. Představuje zde problém v počtu lidí, které Boelen zpovídala a poukazuje na 

reflexi ze strany subjektů výzkumu ve Street Corner Society, přičemž jako příklady 

uvádí Franka Luonga (v knize pod přezdívkou Mike), Dannyho, S. A. Orladellu (v 

knize Sam Franco) a některé z jeho přátel (Whyte uvádí Anthonyho Palladina). 

                                                 

29
 „Whether or not Whyte spoke or understood Italian had no bearing on the fact that immidiately after I 

met Whyte for the first time and learnd about his purpose for being in the North End and his sincerety, at 

no time was he ever distanced from me, my family, or friends“ (Orlandella 1992: 77). 
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Další kritikou v podobě otázek bylo, nakolik byl Whyte „insider“ a nakolik mu lidé 

z Cornerville důvěřovali. Na to Whyte reaguje na konkrétní citaci z jeho textu
30

 a 

upozorňuje, že takové pocity samozřejmě měl, ale že s příchodem do nové skupiny by je 

měl každý. Tyto pocity po krátké době odezněly – společně s výzkumem domovního 

vlastnictví. Pak si už užíval život na rozích ulic natolik, že pro něj bylo velice těžké 

Cornerville opustit. Jestli byl opravu „insider“ záleží na tom, jak tento termín 

definujeme. Nikdy se nepokoušel stát jedním z corner boys, jeho úmyslem bylo získat 

důvěru jako někdo, kdo má opravdový zájem o Cornerville a jeho lidi. To, že získal 

takovou úroveň důvěry, dokazuje pak na tom, že byl „schopen mobilizovat členy zhruba 

10 corner gangů k protestu a pochodu k radnici prokazuje, že mi (Whytovi) byla 

svěřena důvěra“
31

 (Whyte 1992: 57). 

 

Spolu s důvěrou lidí z Cornerville se váže i znalost činnosti, kterou prováděl – výzkumu 

- a  zpětná vazba na tento výzkum, které podle Boelen Whyte opomněl. Doc byl už při 

prvním setkání informován o tehdejším záměru výzkumu a byl si tedy plně vědom toho, 

co chce Whyte dělat a dokonce souhlasil, že by mohl věci změnit. Stejně tak znali fakta 

i další, jako například Santosuosso
32

. Členové skupiny The Nortons skutečně od Whyta 

nevěděli, co dělá, avšak nikdy se neptali a Whyte zastává názor, že byli plně uvědomění 

od Doca. Boelen se také zmiňuje o jeho neupřímnosti ve spojitosti se skupinou The 

Nortons, kde si měl poznamenávat na útržky papírů poznámky a tvrdit, že to nic není. 

To Whyte označuje za čirou fantazii, přičemž jediné poznámky, které si takto při 

výzkumu v terénu dělal, byly z doby, kdy fungoval jako sekretář v the Italian 

Comunnity Club a v případě, kdy odešel na záchod a poznamenával si pozice členů the 

Cornerville S and A Club. To potvrdil i Chick Morelli. Whyte by se takové chyby 

nedopustil, zvláště s vědomím, že nejvíce jasným poučením ze zúčastněného 

pozorování je nevyhýbat se a kličkovat odpověďmi ohledně toho, co výzkumník dělá, 

ztrácí tím totiž důvěru informátorů.  

                                                 

30
 „I sometimes had ´the feeling that the people I was interviewing would much rather have me get out of 

there altogether´“ (p. 283 in Whyte 1992: 56). 

31
 „The fact that I could mobilize members of about 10 corner gangs for the protest march on City Hall 

also provides evidence that I was trusted“ (Whyte 1992: 57). 

32
 Editor The Italian News, který Whytovi pomáhal najít místo, kde by mohl žít. 



28 

   

 

 

 

Z pohledu „velkého etického prohřešku“ v podobě zanedbání reflexe na manuskript od 

subjektů výzkumu reaguje Whyte tím, že takové etické pravidlo neexistuje a je 

výtvorem Boelen. Právě naopak zastává názor, že reflexe na jeho výzkum bylo více, než 

je obvykle zvykem a to jak v dlouholetých konzultacích s Docem, tak s Orlandellou a 

při diskusích a v dopisech s přáteli z Cornerville. 

 

Pochybnosti o naplnění důvěry mezi Whytem, Docem a rodinou, u které Whyte 

pobýval, jsou také v jeho reakci zohledněny a zdůrazňuje, že ač měl Doc určité výhrady, 

tak uznával, že co Whyte napsal, je pravda, ačkoli je faktem, že byl následně vystaven 

určitým problémům, které nakonec převážily a požádal Whyta, aby ho neidentifikoval 

jako Doca. Co se týká problematické „fikce“ ohledně rodiny vlastnící restauraci, u které 

Whyte přebýval, tak proti tomu rapidně protestuje. Neupravoval si žádná fakta, natož 

takovým způsobem, jak popisuje Boelen. Rodina v té době měla jednu dostupnou 

toaletu a připadlo na ní 9 lidí. Boelen v tomto ohledu také zapomněla na rozdíl mezi 

depresí v 30. letech a snažila se situaci porovnávat s prosperujícími časy v letech 70. a 

80., což samozřejmě nemůže odpovídat situaci, v jaké se rodina tenkrát nacházela. 

Nemusel tedy snižovat „luxus“ v jakém rodina žije, aby záměrně podpořil dojem slumu, 

naopak Boelen si měla ověřit dobře fakta a zvážit situaci v době výzkumu. 

 

Silným bodem kritiky Boelen byl italský jazyk a kultura, kterou Whyte podcenil, jazyk 

plně nezvládl a nezaměřil se na okolnosti postávání na rozích ulic, jako zvyk dovezený 

z vlasti. V tomto ohledu Whyte namítá, že nikdy za doby svého výzkumu při kontaktu 

se subjekty výzkumu je neslyšel mluvit italsky, vyjma pár slov. K možnosti toho, že by 

bylo postávání na rozích ulic dovezeným zvykem, se vyjadřuje, že tuto možnost ani 

nezvážil, neboť věděl, že i mladí Irové ad.  postávali na rozích ulic a to předtím, že se 

Italové dostali do Cornerville. Také si stojí za tím, že Boelen značně podceňuje jeho 

italštinu a zájem a vědomosti o italské kultuře. Jako příklady uvádí hovory při večeřích 

s rodinou, u které byl ubytován, čtení v italštině, jeho práci Sicilian Peasant Society ad. 
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Chyba ve formě vynechání funkce a podoby rodiny z výzkumu byla Whytem přiznaná, 

nicméně píše, že nějaké poznámky k rodině měl, ale nebyly dostatečné k systematické 

studii a věnoval se tedy oblastem, ke kterým taková data sesbíral. Navíc je pravdou, že 

„jeden výzkumník nemůže pokrýt každý důležitý aspekt života komunity čítající přes 

20 000 lidí ve 3 a půl letech práce v terénu“
33

 (Whyte 1992: 67). Pokládá si pak otázku, 

zda by opravdu bylo studium rodiny schopno ovlivnit analýzu organizací, kterou 

provedl.  

 

U problémů s chybami a špatnou interpretací zmíněnou Boelen našel Whyte kromě výše 

představených problémů i mnoho dalších pochybení, avšak odmítá, že by měla tato 

pochybení nějakou váhu v hlavních tématech její kritiky. Poukazuje pak na očividné 

chyby, které ve své práci udělala na několika tématech – hraní čísel, volby – repeaters 

ad. Pro výsledky a jejich interpretaci důležitým bodem Whytovi obhajoby, který se mi 

jeví jako neopomenutelný, je provázanost racketeeringu s gangem the Nortons, kterou 

Boelen vyvrátila, ale Whyte ji ve Street Corner Society vůbec nezmiňoval. 

S racketeeringem totiž ve své práci spojoval Cornerville S and A Club, nikoli the 

Nortons, se kterým Boelen rozhovory vedla (Whyte 1992: 63-64). 

 

V závěru pak shrnuje kritiku Boelen jako generalizování informátorů, kteří, alespoň 

v některých případech, se ani výzkumu neúčastnili a nebyli svědky událostí, které 

popisuje. Whyte si stojí za tím, že ve specifických bodech, které Boelen vystavila 

kritice, se mu podařilo z poznámek z výzkumu a korespondence vyvrátit její argumenty. 

 

                                                 

33
 „Still, one researcher can hardly cover every significant aspect of life in community of over 20,000 in 

3-1/2 years of field work“ (Whyte 1992: 67). 
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TRASH ON THE CORNER: ETHICS AND TECHNOGRAPHY – 

RICHARDSON 

Jako editorka časopisu JCE byla Richardson tou, která v roce 1989 zkoumala dřívější 

verzi článku Boelen a přestože nedoporučila článek k vydání, byla zaujata možnostmi, 

které poskytoval. Po nějakou následnou dobu v roce 1990 docházely do Journal of 

Contemporary Ethnography materiály a reakce ke Street Corner Society ad. Z toho 

důvodu se Richardson rozhodla přečíst znovu Street Corner Society, porovnat jeho 

tehdy všechny tři vydání a dalších několik knih, kterým byl Whyte autorem, či 

spoluautorem. „Čím více jsem přečetla, tím méně opodstatněná mi kritika Boelen 

přišla“
34

 (Richardson 1992: 106).  

 

Ve svém článku se Richardson ptá, zda jsou nějaká obecná pravidla pro etnografy, jak 

se chovat ke svým informátorům. V této části svého článku naráží na vztah Whyta a 

Doca, přičemž na něm jasně poukazuje, že už povahou výzkumu, který dělal, bylo 

jasné, že některé z lidí Cornerville zraní. U Doca to byla nejen důvěra, kterou ztratil u 

lidí v Cornerville, ale i autorství knihy, na které by měl mít jako spolu-výzkumník 

nárok. Takový dopad byl však očekávatelný, Whyte „nemohl současně dodržet etické 

zásady „vědy“ a etiku prostředí hostitelské kultury“
35

 (Richardson 1992: 117). Ne každý 

však knihou utrpěl, jako příklad uvádí Sama Franca (Orlandellu), který se v samotné 

knize příliš neobjevuje, avšak dostává odměnu, kterou Whyte nemohl dát Docovi, aniž 

by musel nést břímě validace knihy, „pouze si musel později (ve Whytovi 1981 a na 

tomto sympóziu) užít prestiž validace jejího autora“
36

 (Richardson 1992: 118). 

 

 

                                                 

34
 „The more I read, the less substantial I thought Boelen´s critique to be.“ (Richardson 1992: 106) 

35
 „…,Whyte could not simultaneously meet the ethics of ´science´ and the ethics of his host culture“ 

(Richardson 1992: 117). 

36
 „I submit that he got his rewards because Whyte could ´help´ Franco in ways he was unable to help 

Doc and that Franco did not have to bear the burden of validating the book – he only had later (in Whyte 

1981 and in this symposium) to enjoy the prestige of validating its author“ (Richardson 1992: 118). 
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Richardson dále píše, že vše co musí říct k Whytově knize a jejím dilematům jsou 

především etnografické problémy. Text Boelen v tomto kontextu lze považovat pouze 

za námitku k náhledu na tyto problémy. Píše, že nátura práce etnografa nás nutí poutat 

se k lidským bytostem, ale následné psaní našich textů má často nezáměrné a bolestivé 

následky pro ty, kteří nám důvěřovali. Poznamenává, že čím větší má práce úspěch, čím 

širší je publikum takové práce, tím větší jsou šance k tomu, že někoho zraníme a tím 

větší jsou etické problémy pro autora. 

 

THE BOSTON´S NORTH END: AN AMERICAN EPIC – VIDICH 

Arthur J. Vidich se v článku distancuje od rozhodnutí výroků, které Boelen, Whyte a 

Orlandella ve svých kritikách a pracích uvedli. Namísto toho navrhuje, aby si čtenáři 

vytvořili vlastní názor a závěry o problémech, které těmito esejemi vznikly. 

 

Oproti ostatním studiím, kdy výzkumník znovu prozkoumává oblast výzkumu po 

někom jiném, Boelen nevytvořila práci, která by byla srovnatelná s Whytovou, namísto 

toho hodnotí jeho původní výzkum na polích metodologie, teorie, etiky ad. Vidich se 

rozhodl, vzhledem k nemožnosti ověření, ignorovat všechna svědectví popsaná v esejích 

a závěry, jejich váhu a pravdivost tak nechává také čtenářům. Namísto těchto hodnocení 

se rozhodl popsat a vysvětlit „(a) jak byl Whytův výzkum Whytem, coby osobností, 

ovlivněn; (b) jaká spojení intelektuálních okolností na Harvardské univerzitě ovlivnila 

jeho volbu problému a soustředění na určité problémy (slum, gangy, rackets, a politiku) 

spíše než na jiné (rodinu, církev, a majetek); (c) proč se teď mohou objevovat spory 

ohledně užitého jazyka, a (d) proč umístění italských migrantů a jejich potomků do 

americké společnosti mělo tak speciální charakter, kterým je známé“
37

 (Vidich 1992: 

81). 

                                                 

37
 „I have elected instead of attempt to explain (a) how Whyte´s research was influenced by Whyte, the 

person; (b) how a concatenation of intellectual circumstances at Harvard University influenced his choice 

of problem and his focus on some issues (slums, gangs, rackets, and politics) rather than others (family, 

church, and property); (c) why there now can be a dispute over linguistic usages, and (d) why the 

accommodation of Italian immigrants and their descendants to American society has taken on the special 

character by which it is known“ (Vidich 1992: 81). 
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Metodologie je vždycky problémem, přičemž výzkumník musí konfrontovat 

metodologii s daty, spíše než s tím, jak jsou popsány její podrobnosti v příručce. 

Whytův problém spočíval i v tom, že ačkoli zpočátku přišel studovat chudobu a 

podmínky bydlení, téma ho nezaujalo a neformuloval vhodný sociologický problém ke 

studiu. Tuto oblast opustil, avšak nevěděl, co chce zkoumat a byl veden spíše morálním 

přesvědčením o tom, že chce pomoci méně šťastným, než byl on. Bohužel zjistil, že 

morální přesvědčení a sociologický problém nejsou totéž. To se změnilo až při 

spolupráci s Docem, který mu nabídl pomoc, jaká plně odpovídala jeho osobním i 

výzkumným potřebám. Vzhledem k absenci jiných zkušeností, než s lidmi ze střední 

třídy a touhou poznat slum, která začala na Swarthmore College a pravděpodobně ještě 

dřív
38

, neznaje konkrétní sociologický problém, pustil se Whyte do výzkumu. Metody 

výzkumu však nejdou oddělit od života a vzdělání výzkumníka. Dle Vidicha je zcela 

odporným neporozuměním sociálního výzkumu věřit, že existuje něco jako přesná 

metoda zúčastněného pozorování, nebo pro takové účely vytvořené metody, které po 

aplikování přinesou kýžené výsledky (Vidich 92: 84). 

 

Vliv Harvardu v oblasti metodologie byl založen na více faktorech. Na přelomu století 

se protestantsky orientované školy jako Harvard a Chicagská škola staly ovlivněnými 

filozofií F. G. Peabodyho a jeho unitariánskou verzí sociálního evangelia. Účinek byl 

takový, že každý věřící měl vlastně morální povinnost povznést masy nevzdělaných a 

chudých imigrantů ze slumu do americké společnosti. Whyte v autobiografii připojené 

ke Street Corner Society nevěnuje svému náboženské přesvědčení ani zmínku.  

Ve 30. letech bylo toto evangelium nahrazeno sociálním státem. Na Harvardu však 

Whytovým sociálním prostředím nebyla nově se formující katedra sociologie, nýbrž 

Society of Fellows, vedená Hendersonem a mezi členy patřili Howard i Arensberg. 

Vidich popisuje, že před příchodem kybernetiky se operace a fungování mysli dalo 

sledovat v procesu sociálních interakcí. Zaměření na sociální interakce jako centrální 

bod výzkumu bylo zapříčiněno Chapplem a Arensbergem. Whytovo vzdělání, jak ho 

prezentuje v apendixu Street Corner Society, poukazuje na tendence se výše zmíněným 

řídit. 

                                                 

38
 Viz. kapitola 2. 
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On si však z toho převzal pouze to, co se mu hodilo pro vlastní výzkum a neexistuje 

žádný důkaz, že by použil jako vzor práci někoho jiného v popisné analýze Cornerville. 

„Přestože Whyte hovoří o interakci jako hlavním bodu jeho teoretického zaměření, 

v praxi je SCS studií sociálních vztahů“
39

 (Vidich 1992: 87). Kritika Boelen, že 

v Cornerville existuje nějaká realita a Whyte jí nepopsal správně, dle Vidicha naznačuje 

její „nepochopení sociologie jako intepretativního úsilí, které zahrnuje nejen odhalování 

náhlých postřehů, ale i schopnost čistě objasnit vlastní vhled“
40

 (tamtéž).  

Když se Whyte rozhodl řádně studovat sociologii na Chicagské univerzitě, musel 

poprvé vytvořit formální verzi sociologického prohlášení o jeho výzkumném problému, 

přičemž Boelen očividně neporozuměla tomu, že formulace problému sama o sobě 

charakterizuje některá data více než jiná. „Když je při psaní výsledků člověk veden 

problémem, hodně pozorování z jeho terénní práce ztratí svoje relevanci, nebo 

nezapadnou do vymezené oblasti“
41

 (Vidich 1992: 88). Analýza a sepsání výzkumu 

mají svá vlastní pravidla a přichází na ně čas až po skončení výzkumu, přičemž 

výzkumník pak musí vidět svůj výzkum jako konečný, což vyvolává omezení a hranice 

popisované reality a část ze skutečnosti se ztrácí. To, že Boelen po letech objevila 

nějaké informátory, kteří nesouhlasí s realitou Whyta, nevylučuje, že by byla Whytova 

práce pravdivá, pouze poukazuje na to, že je více než jedna realita (Vidich 1992: 89). 

 

                                                 

39
 „Although Whyte speaks of interaction as central to his theoretical focus, in practice, SCS is a study of 

social relationships“ (Vidich 1992: 87). 

40
 „She does not understand sociology as an interpretative endeavor that includes not only exploiting the 

sudden insight but the ability to clearly communicate one´s insights“ (Vidich 1992: 87). 

41
 „When, in writing one´s results, one is guided by a problem, many fieldwork observations lose thein 

relevance or fall out of focus“ (Vidich 1992: 88). 
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EPISTEMOLOGIE 

Epistemologická diskuse ke Street Corner Society vznikla na základě článku Boelen a 

diskuse, kterou Journal of Contemporary Ethnography v roce 1992 pořádal. Tímto 

rokem však ukončena nebyla a přetavila se v diskurs, který stále ještě pokračuje. 

V rámci této práce představím však pouze dva autory, kteří se zúčastnili debaty z roku 

1992 a Whytovu reakci na tuto debatu, která přišla se čtvrtým vydáním Street Corner 

Society – v roce 1993. Ve větší míře epistemologii v této práci rozebírat nebudu a také 

zde není určeno, který přístup je vhodnější, neboť takové rozhodování mi nepřísluší a 

tedy nechávám na zvážení čtenáře, ke kterému ze zmiňovaných směrů se případně 

přikloní. 

TRASH ON THE CORNER: ETHICS AND TECHNOGRAPHY – 

RICHARDSON 

„Jak udělat a napsat sociální výzkum, aby ti, kteří mě poučili o svých životech, byli 

uctěni a zmocněni, ačkoli vidím jejich svět jinak, než oni“
42

 (Richardson 1992: 108). 

Vidí zde hodně problému, ke kterým si pokládá zásadní otázky: Čí autorita se kdy 

počítá, jak by se mohlo, nebo mělo získávat autorství, kde sedí validita, kde kredibilita, 

kde reliabilita, jak moc něčí psaní reflektuje jeho sociální privilegia ad.  (Richardson 

1992: 109). Věří, že v mnoha ohledech nám pomůže reflexivita naší práce. Zaměřuje se 

pak na několik oblastí, které v článku popisuje. Jsou jimi biografické pozice, 

etnografická fakta a/nebo fikce, vztahy k respondentům a „odor“ etnografického 

výzkumu. 

 

 

 

                                                 

42
 „A continuing puzzle for me is how to do a sociological research and how to write it so that the people 

who teach me about their lives are honored and empowered, even if they and I see their worlds diferently“ 

(Richardson 1992: 108). 
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WHOSE CORNERVILLE IS IT, ANYWAY? – DENZIN 

Denzin ve svém článku nehodnotí fakta předložená Whytem, Orlandellou nebo Boelen. 

Říká, že se nedá říci, kdo z nich (Whyte, Boelen) má pravdu – oba totiž vypráví jiný 

příběh. Příběh dvou sociálních realistů, kteří přebírají dlouhotrvající tradici positivistů, 

postpositivistů a interpretativistů. V současné době epistemologie, zakládající se na tom, 

že existuje určitý sociální svět mimo jednotlivce ve společnosti a stojí nad ním, a že 

události, významy a aktivity mohou být zaznamenány zkušeným zúčastněným 

pozorovatelem, podléhá útokům ze strany současné vědy, kde přebírá vedení 

poststrukturalismus. Denzin říká, že přístup Whyta a Boelen se musí změnit, což oba 

odmítají a chtějí vnější svět, který prokáže, že je jejich teorie pravdivá, či nepravdivá. 

Dále odsuzuje především v tomto ohledu text Boelen, která absolutně nereflektuje 

poststrukturalistický vývoj v moderní antropologii a sociální teorii, která v současnosti 

nepředpokládá vnější svět a jeho objektivní popis, ale výzkumník se stává sám součástí 

textu. Ani jedna strana (Boelen, Whyte) nereflektují tyto změny v humanitních vědách. 

Výměna názorů a argumentů mezi Whytem a Boelen je pro Denzina zklamáním, které 

odmítá přijmout nedávný vývoj v antropologicko-etnografickém výzkumu a 

reprezentuje střet v rámci positivisticko-sociálního realismu. Oba pak připomínají, že 

positivismus nevymře, ale jeho odkaz je tragický. V současnosti by obrat v etnografii 

donutil oba popsat, co zažili jako jejich příběh. „Whyte, v určitém smyslu, toto vždy 

dělal. Boelen nikoli“
43

 (Denzin 92: 130). 

 

                                                 

43
 „Whyte, in a sense, always did this. Boelen did not“ (Denzin 1992: 130). 
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REVISITING STREET CORNER SOCIETY AFTER FIFTY YEARS - 

WHYTE 

W. F. Whyte se k reakci na články Vidicha, Richardson a Denzina dostává až ve 

čtvrtém a posledním vydání Street Corner Society, kde zmiňuje, že očekával od tří 

odborníků, kteří byli přizváni k napsání reakcí do Journal of Contemporary 

Ethnography, že se vyjádří k problému, který Whyte s Boelen řeší, avšak ani jeden 

z nich se k tomuto konkrétnímu problému nevyjádřil. 

 

K epistemologii se Whyte pak vyjadřuje tak, že svůj výzkum začal se základním 

předpokladem rozdílu, mezi objektivním (něčím vně, co lze pozorovat) a subjektivním 

(jak popíše výzkumník nebo ostatní pozorované), přičemž koncentrace na objektivní 

měla být zajištěna hlavním soustředěním na výpovědi vnímavých a přesných 

informátorů. Při reflexi „postfoundational“ ethnology si uvědomil, že diskurs 

objektivního a subjektivního není tak jasný, jak se mu zprvu zdálo a že ačkoli byla jeho 

studie sociální struktury gangů na rozích ulic založena na přímém pozorování, tak nelze 

pozorovat vše a to co pozorujeme, je chování důležité pro účely našeho výzkumu, tudíž 

záleží na tom, jakou teorii využíváme – tedy je výběr pozorovaného velmi subjektivní, 

avšak ne náhodný. Tudíž o individualitách není pochyb, avšak nechápe, proč takové 

množství odborníků zaujímá poraženecký postoj k získávání vědeckých znalostí, jak 

měl v úmyslu on ve Street Corner Society. Je přesvědčen, že důvodem jsou oblasti, na 

které se zaměřují, jako kultura kmenu či komunity.
44

  Aby výzkumníci našli 

generalizace, které mohou být základem vědeckých poznatků, musí se soustředit na 

určitý element, oblast kultury, nebo komunity, který je možné přímo, či nepřímo 

sledovat a změřit, tak jak to udělal on ve své studii. 

 

 

 

 

                                                 

44
 Více je popsáno ve Street Corner Society, čtvrté vydání str. 369 a dále. 



37 

   

 

 

 

Přímo v reakci na Denzina pak píše, že ačkoli Denzin označil jeho Street Corner Society 

za klasickou sociologii, tak v závěru své kritiky v negativní poznámce vznáší otázku 

„Chceme tento druh klasické sociologie, kterou Whyte vyprodukoval a Boelen, svým 

negativním způsobem, schvaluje?“
45

 (Denzin 1992: 131). Whyte se pak ptá, jaké 

alternativní přístupy Denzin navrhuje, protože je-li „sociální realismus“ viděn jako 

jedna z narativních strategií pro vyprávění o vnějším světě, pak závisí kritika pouze na 

úsudku o přesvědčovací síle autora. Tímto se pak z vědeckých argumentů stává literární 

kriticismus (Jeřábek 2013: 163). 

                                                 

45
 „Do we want the kind of classic sociology that Whyte produced and Boelen, in her negative way, 

endorses?“ (Denzin 1992: 131).  
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ZÁVĚR 

Na začátku této práce jsem si stanovil za cíl práce analyzovat a rozhodnout, v čem byla 

metodologie a etika užitá ve Street Corner Society W. F. Whytem oprávněně napadena 

a kde tyto komentáře neměly opodstatnění. Zároveň také, zda Whyte postupoval 

správně. Zásadním kritikem byla nesporně Boelen, která se věnovala nejen 

problematické etice a metodologii, ale i výsledkům. Nelze však jednoduše říci, zda byla 

její kritika na místě bez zohlednění epistemologického rozporu, proto závěr rozděluji na 

dvě části a to positivisticko-sociálního realismu, jak jej označil Denzin, a 

postmodernismu, poststrukturalismu. 

 

V rámci positivisticko-sociálního realismu, kdy budeme považovat kritiku Boelen za 

„opravu“ Street Corner Society, Whyte společně s Orlandellou úspěšně vyvrátili 

všechny argumenty, které představila vůči jeho metodologii, vyjma několika a to 

v podobě nezapojení role rodiny do výzkumu a toho, že zúčastněné pozorování nemělo 

tehdy stanové normy a regulace. V posledním zmíněném bodě je však velice sporné, 

zda tento bod náleží jako výtka Whytovi, zvláště s ohledem na to, že je považován za 

„otce“ zúčastněného pozorování, čímž odpovídám i na další zásadní otázku této práce. 

Whyte nemohl postupovat dle zavedených pravidel, neboť taková pravidla pro 

zúčastněné pozorování neexistovala. Avšak vzhledem k jeho přínosu v této metodologii 

se dá říci, že jeho metodologie v tomto ohledu špatná nebyla. 

 

 V rámci etiky se Whyte dopustil především přestupku ve smyslu „zranění“ subjektů 

výzkumu, ale k tomuto bodu se vyjadřuje Richardson s tím, že není možné se 

takovýmto problémům vyhnout. Dalším etickým přestupkem je otázka autorství u Street 

Corner Society, případné kompenzace pro „spoluautory,“ která zůstává nedořešená, 

avšak z mého pohledu opodstatněná. Pokud bychom se tedy pohybovali čistě v tomto 

epistemologickém směru, není kritika Street Corner Society oprávněná a to vyjma bodů, 

které sám Whyte poznamenává na svůj účet a etického přestupku o spoluautorství.  
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Ačkoli byla kritika Boelen ve výše zmíněných ohledech z většiny vyvrácena, tak kromě 

přínosu v bodech, jež vyvráceny nebyly (studium rodiny ad.), tak hlavním přínosem, 

který v její práci lze spatřit, je pozornost, kterou uvrhla na Street Corner Society, čímž 

umožnila dalším sociologům, jako je Denzin ad., aby se vyjádřili a zavdala tak 

k projednání nejen metodologie a etiky Street Corner Society, ale také ji učinila znovu 

předmětem diskuse v oblasti epistemologie. 

 

Tedy s ohledem na poststrukturalismus s přispěním především Denzina je text Boelen 

oprávněný, avšak nikoli jako čistá kritika, jak byl představen, ale jako vyprávění 

samostatného příběhu, nikoli oprava Whyta. Z tohoto pohledu by po nich bylo žádáno, 

aby sepsali každý samostatný příběh, což na rozdíl od Boelen Whyte splnil. 

 

Celkově z pohledu positivisticko-sociálního realismu i poststrukturalismu se však 

nedostává Boelen podpory, právě naopak. Zatímco se dají reakce na Whyta rozdělit na 

obhajoby a vnímání jeho práce jako jedné reality (Vidich), nebo jednoho příběhu 

(Denzin), tak reakce na Boelen jsou mnohem příkřejší a vystavují její práci řadě výtek – 

Z pohledu Orlandelli je to nejen špatný přístup k jejímu výzkumu, ale i samotná kritika, 

kterou pochybně získala a představila. Whyte na její práci reagoval proti-argumentací a 

s velkou objektivitou zhodnocoval svůj výzkum, avšak i on shledal její zdroje jako 

nedostačující a problematické. Richardson pak říká, že měla napsat vlastní práci na téma 

rodiny v Cornerville, nebo se zaobírat ženskou částí komunity, do které by Whyte 

neměl přístup, Vidich ve své reakci především zohledňuje nepochopení sociologie ze 

strany Boelen a Denzin ač si stojí za tím, že její příběh nelze označit za špatný, či dobrý, 

tak píše, že by měli oba autoři napsat svou vlastní verzi výzkumu, což Boelen neudělala. 
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PŘÍLOHY: 

 

Příloha č. 1: Hierarchie gangu The Nortons ze Street Corner Society (graf) 

 


