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 V krátkom časovom rozpätí jedného roka je recenzovaná práca už druhou knihou 
brnenského sociológa Tomáša Katrňáka. Pokiaľ sa prvá autorova kniha Odsouzeni k ma-
nuální práci (2004) zameriava na vzdelanostnú reprodukciu a má skôr teoreticko-
empirický charakter, recenzovaná práca má teoretický charakter a reprodukcii sa venuje 
iba v záverečnej kapitole porovnávaním teórií triednej reprodukcie s teóriami sociálnej 
mobility.  
 Teoretický charakter práce, tak ako ho podáva autor, však nie je prehľadom tém tak, 
ako sa s ním môžeme stretnúť v učebných textoch pre poslucháčov sociológie. Kniha je 
písaná na takej odbornej úrovni, ktorá predpokladá čitateľa už oboznámeného so základ-
nou pojmovou výbavou z oblasti sociálnej stratifikácie. Ako názov napovedá, nepodáva 
nejaký ucelený prehľad teórií sociálnej stratifikácie. V rámci sociálnej stratifikácie sa 
zameriava iba na triedne analýzy a sociálnu mobilitu. A týmto témam sa venuje pomerne 
podrobne. 
 V súlade s tým, ako autor chápe triednu analýzu, zameriava sa iba na tie triedne teórie, 
ktoré sú rozpracované až na úroveň použitia v empirickom výskume, alebo opačne, tie 
triedne schémy, ktoré sú teoreticky podložené. Triednu analýzu chápe autor ako „vý-
skumný program, ktorého cieľom je empiricky mapovať triednu štruktúru a ustanovenie 
sociálnych tried. Na rozdiel od oficiálnych schém alebo zamestnaneckých klasifikácií, 
s ktorými pracujú národné štatistické úrady, je zakotvená v sociologickej teórii.“ (s.35) 
Takto teoreticky zdôvodneným triednym analýzam zodpovedajú, podľa autora, v súčas-
nosti triedne analýzy Erika Olina Wrighta a Johna Goldthorpa. Sú to triedne schémy 
s odlišnými teoretickými východiskami. Z hľadiska zamerania knihy ich autor vyberá 
nielen preto, že sú najviac používané v národných, ako aj v nadnárodných komparatívnych 
výskumoch triednej štruktúry, ale aj pre ich využívanie pri výskume sociálnej mobility.  
 Vzhľadom na to, že pracujú s odkazmi na klasických triednych teoretikov, je prvá 
kapitola knihy venovaná Marxovej a Weberovej teórii tried a ich chápaniu sociálnych 
nerovností. V tejto kapitole však Katrňák neostáva iba pri ich opise, ale robí aj komparáciu 
marxistickej a weberovskej triednej analýzy. Podobný postup zachováva aj v prípade 
opisu Wrightovej a Goldthorpovej triednej schémy. Po ich opise pristupuje tiež k ich 
porovnaniu. V tejto komparácii si nevšíma iba ich podobnosti a rozdiely, ale sa zamýšľa 
nad tým, ktorý z týchto dvoch nástrojov triednej analýzy je pre zmapovanie triednych 
rozdielov v súčasných kapitalistických spoločnostiach vhodnejší. Ako autor upozorňuje, 
kladenie takejto otázky nie je v triednej analýze príliš rozšírené. Na základe analýzy tých 
málo pokusov, ktoré sa pokúšali zodpovedať túto otázku, autor vyslovuje názor, že 
Goldthorpeova triedna schéma sa z hľadiska jej explanačnej sily „zdá byť pre mapovanie 
triednych rozdielov súčasných kapitalistických spoločností zatiaľ výhodnejším nástrojom 
než Wrightova schéma“. (s. 60) Toto tvrdenie však neplatí univerzálne. Pretože podoba 
triednej schémy sa podľa Goldthorpa mení s ohľadom na analytické účely, ktorým má 
slúžiť, ako aj z hľadiska rozmanitosti empirickej reality, ktorá indikuje formovanie 
sociálnych tried, ktoré nie je vo všetkých dobách a krajinách rovnaké, takéto testovanie 

výhodnosti použitia triednych analýz treba podľa Katrňáka robiť pre každú národnú 
spoločnosť zvlášť.  
 Kapitola Třídní struktura a problémy spojené s její identifikací sa zameriava na 
niektoré problémy a nedostatky, ktoré boli predmetom kritiky dvoch prezentovaných 
triednych analýz. Autor spomedzi nich vyberá diskusie okolo problému žien, etnika a 
„underclass“ v súvislosti s použitím týchto triednych analýz. Zároveň ukazuje ako Wright 
a Goldthorpe na tieto kritiky reagovali. 
 Osobitnú kapitolu venuje autor téme, ktorá sa v prácach sociológov tried z postko-
munistických krajín vyskytuje zriedka. Je to otázka, ktorá je zároveň názvom tejto 
kapitoly, t.j., či sú sociálne triedy na úsvite 21. storočia definitívne mŕtve. Diskusia ktorá 
vznikla okolo tejto témy, v Katrňákovom opise ukazuje, že jej ignorovanie alebo 
neznalosť ochudobňuje ďalšie rozvíjanie teórie sociálnej stratifikácie. Diskusia totiž nie je 
o spochybnení triednych analýz v dôsledku pádu komunistických režimov v strednej 
a východnej Európe, kde triedy boli súčasťou oficiálnych štátnych ideológií. S touto 
zmenou sa spochybnenie triednych analýz spája iba u Pakulského a Watersa. Ako ukazuje 
autor, úvahy o poklese významu tried v analýze sociálneho diania sú prítomné v sociológii 
od 50. rokov 20. storočia. Autor sa ale predovšetkým zameriava na súčasné diskusie od 
90. rokov 20. storočia. V nich sa spor nevedie o to, či na prelome tisícročí existujú 
sociálno-ekonomické nerovnosti, ale o tom, či tieto nerovnosti sú odrazom triednych 
pozícií alebo iba dôsledkom individuálnych sklonov a záľub bez vzťahu k triednemu 
postaveniu jednotlivca. Katrňák v tejto kapitole predstavuje v prehľadnej podobe históriu 
tejto diskusie a jej vyústenie. Vyčleňuje tri diskusie, ktoré označuje ako britskú, americko-
austrálsku a austrálsko-americkú. Takéto rozdelenie robí preto, lebo každá z týchto 
diskusií bola publikovaná v odlišných časopisoch a vznikla okolo odlišných tém, na ktoré 
diskutujúci reagovali. Prvú diskusiu začal Pahl v roku 1989 tvrdením, že triedne analýzy 
vychádzajú z predpokladu jednosmernej väzby od triednej štruktúry cez vedomie k správa-
niu sa človeka. Druhá diskusia bola okolo Clarkovho a Lipsetovho (1991) tvrdenia, že 
v postindustriálnych spoločnostiach upadajú formy triednej solidarity, ktoré boli súčasťou 
triednych identít. Zatiaľ posledná diskusia, autorom označená ako austrálsko-americká, 
začala Pakulského a Watersovým článkom z roku 1996, v ktorom tvrdili, že význam tried 
pre objasnenie rozdielov v západných spoločnostiach v poslednej tretine 20. storočia 
upadá, pretože miznú skupinové vzorce správania dané postavením na trhu práce. 
V autorovom podaní vyústenie týchto diskusií rozdelilo sociológov na dva tábory. Na 
jednej strane prehĺbili, spresnili a rozšírili teoretické argumenty zástancov triednych 
analýz, zasadili ich do hlbších teoretických kontextov a iniciovali novú konceptualizáciu 
sociálnych tried. Na strane druhej viedlo odporcov triednych analýz k posunu od triednej 
k statusovej sociológii.  
 Druhá časť knihy sa venuje sociálnej mobilite. Takéto spojenie triednych analýz so 
sociálnou mobilitou v jednej knihe je prirodzené, i keď nie časté. V každom výskume 
sociálnej mobility musíme použiť nejakú triednu schému, aby sme mohli sledovať 
mobilitné presuny. Často sa napríklad zabúda, že Goldthorpe svoju triednu (podľa 
niektorých autorov skôr zamestnaneckú) schému pôvodne vypracoval pre potreby merať 
sociálnu mobilitu. Podobne sociálno-ekonomický status používaný vo výskumoch sociál-
nej stratifikácie na diferencovanie spoločnosti na sociálne vrstvy pôvodne konštruoval 
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Duncan pre výskum sociálnej mobility. Takto koncipovaná kniha ponúka možnosť tento 
moment zdôrazniť. Autor však túto možnosť nevyužil a kapitolu začína klasickým oboz-
námením čitateľa s pôvodným Sorokinovým vymedzením sociálnej mobility. 
 Katrňák tému sociálnej mobility rozdeľuje do troch kapitol. V prvej sleduje sociálnu 
mobilitu ako indikátor nerovnej distribúcie príležitostí. Robí to chronologicky prostredníc-
tvom konceptu generácií sociálne mobilitného výskumu. Diferencujúcimi znakmi tých 
generácií sú podľa autora odlišné témy, na ktoré sa výskum sociálnej mobility v jednotli-
vých generáciách sústreďoval. Identifikuje štyri generácie, ktoré sa menili od formulácie 
LZ (Lipset-Zetterbergovej) hypotézy o rovnakej veľkosti absolútnej mobility v industria-
lizovaných krajinách v prvej generácii, cez úlohu vzdelania pri dosahovaní zamestnanec-
kého statusu a testovanie FJH (Featherman, Jones, Hauser) hypotézy o konštantnej 
sociálnej fluidite vo všetkých industriálnych krajinách v druhej a tretej generácii, po snahu 
vysvetliť rozdiely v otvorenosti stratifikačných systémov v štvrtej generácii. Do štvrtej 
generácie patria aj dva výskumy sociálnej mobility v Rusku a Nemecku, ktoré zisťujú, že 
transformácie socialistických krajín na kapitalistické sú sprevádzané uzatváraním triednej 
štruktúry a posilňovaním vzťahu medzi sociálnym pôvodom a zamestnaneckou pozíciou. 
Drobnou chybou tejto kapitoly je, že autor nevenuje väčšiu pozornosť definovaniu 
použitých pojmov. Ak nie je čitateľ hlbšie oboznámený s mobilitnou terminológiou, tak 
také pojmy, ako je sociálna fluidita, štruktúrna, čistá, absolútna a relatívna mobilita, mu 
môžu spôsobiť problémy pri pochopení textu. 
 Definovanie niektorých z mobilitných pojmov používaných v tejto kapitole čitateľ 
nájde až v nasledujúcej kapitole, ktorá sa venuje meraniu sociálnej mobility. Táto kapitola 
je zameraná na metodologicko-štatistické otázky merania sociálnej mobility. Svojím 
zameraním presahuje z prevažne teoretickej roviny, na ktorej sa pohybuje väčšina knihy, 
až do aplikačnej úrovne. Použiť sa dá ako názorný návod na používanie mobilitných 
tabuliek, identifikovanie odtokovej, štruktúrnej a čistej mobility, meranie dosahovania 
zamestnaneckého statusu, path analýzu, meranie absolútnej a relatívnej mobility. 
 V poslednej kapitole o teórii sociálnej mobility a triednej reprodukcii autor okrem 
porovnania týchto dvoch konceptov oboznamuje čitateľa s teóriou industrializácie 
a dvoma teóriami reprodukcie. Teória industrializácie je označenie pre teóriu sociálnej 
mobility, ktorá vysvetľuje sociálnu mobilitu vo vzťahu k procesu industrializácie. Podľa 
autora je niekedy označovaná aj ako štruktúrno-funkcionalistická teória sociálnej mobility, 
podľa ktorej sociálna mobilita rastie v dôsledku technologického a ekonomického rozvoja. 
Z teórií vysvetľujúcich reprodukciu sociálnych nerovností autor oboznamuje čitateľa 
s Goldthorpovou teóriou racionálneho správania a Bourdieuovou teóriou kultúrneho 
statusu a habitusu.  
 V súvislosti so sociálnou mobilitou sa čitateľovi vnucuje otázka, ako diskusia o smrti 
tried ovplyvnila výskum a teóriu sociálnej mobility. K tomuto problému však autor 
nezaujíma stanovisko. Toto však možno považovať za impulz pre ďalšie skúmanie. 
 Kniha svojou odbornou úrovňou, prehľadnosťou a zrozumiteľnosťou demonštruje, že 
autor sa vie orientovať v rozsiahlom, až neprehľadnom množstve publikácií na tému 
triednych analýz a sociálnej mobility. Na rozdiel od doteraz publikovaných prác českých 
a slovenských sociológov sa autor recenzovanej knihy venuje aj témam, ktoré boli nimi 
doteraz ignorované. Ale aj témy, ktoré sú známe, podáva omnoho precíznejšie a v širších 

teoretických súvislostiach. Kniha je dobrou inšpiráciou pre tých, ktorí sa chcú ďalej 
posunúť vo výskume sociálnej stratifikácie.  
 

Bohumil Búzik 
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