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Kniha Martina Hájeka má ambície byť príspevkom do rozvoja metodológie sociológie, 

ale aj širšie chápaných spoločenských a humanitných vied, najmä jazykovedy. Napriek 

pomerne príťažlivému a istú polemiku obsahujúcemu názvu knihy je však pre jej obsah 

výstižnejší podnázov, ktorý naznačuje, že ide predovšetkým o prezentáciu možností 

a obmedzení niektorých, autorom dosť subjektívne vybraných metód analýzy textov. 

 Práve istá naddisciplinarita, pohybovanie sa medzi a nad viacerými vednými 

disciplínami (sociológia, lingvistika, semiológia či filozofia) kladú zvýšené nároky na 

autora, ale aj na kompetencie recenzentov a čitateľov vyťažiť z knihy maximálne 

množstvo poznatkov a informácií, ktoré obsahuje. Zároveň táto naddisciplinarita 

čitateľovi z rôznych disciplín ukazuje rôzne obmedzenia, ktorými vo vzťahu k textom, 

rozprávaniam a príbehom pri analýze každá z nich nejakým spôsobom naznačuje 

možnosti, ktoré pri analýze poskytuje prístup iných disciplín.  

 Pre sociológa môže a zvyčajne aj je problém posudzovať relevantnosť prínosu pre 

ostatné vedné disciplíny, predovšetkým pre lingvistiku, ktorej je venovaná veľká 

pozornosť. Sociologicky vzdelaný čitateľ dokonca môže mať pocit nekompetentnosti 

posúdiť relevantnosť častí už len preto, lebo lingvistickému výkladu a zdôvodňovaniu 

je na mnohých miestach venovaná väčšia pozornosť ako sociologickému.  

 Ako uvádza autor, v knihe ide o rozpracovaný súhrn viacerých už publikovaných 

textov zameraných na filozofiu metodológie sociálnych vied, metódy analýzy textov 

a rozprávaní a prezentáciu výsledkov niekoľkých analýz, ktoré sám alebo v spolupráci 

s inými kolegami uskutočnil. Osobná a zažitá skúsenosť analytika, ktorá je v istom 

ohľade veľkou výhodou autora a dáva mu aj pôdu pod nohami, je však v rámci knihy 

ako celku troška na škodu, lebo sa z nej stráca didaktická usporiadanosť a rozprávačská 

zručnosť, ktorá by pomohla čitateľovi lepšie pochopiť vzťahy medzi rôznymi časťami 

a dôvody niektorých refrénov v knihe (najmä viacnásobný výklad teórie P. Ricoeura). 

Za vhodnú metaforu prístupu autora možno zvoliť konštatovanie Marie Dlouhé 

v recenzii v časopise Data a výzkum – SDA Info (roč. 8 (1): 96-99), kde ju označila za 

hru s čitateľom. Hru tematicky a aj štýlom, akým je napísaná. 

 Z hľadiska štýlu jej usporiadanie vyžaduje vyššie nároky na udržanie pozornosti, 

čitateľ musí veľmi aktívne spolupracovať s autorom, ktorý ho neustále udržiava 

v strehu a po častiach naznačuje, že jeho cieľom nie je len učiť čitateľa zručnostiam 

analytika, ale tiež testovať jeho výskumnícku pozornosť a cvičiť analytickú citlivosť 

pri rôznych špecifických situáciách. Z hľadiska obsahu treba poznamenať, že čitateľ 

pochopí až v závere väčšiu sústredenosť autora na prvú časť názvu knihy, teda že autor 

ju písal viac pre čitateľa nevyužívajúceho strojové analýzy (stroj). Kniha je viac 

vhodná a aj zrozumiteľná pre záujemcov o takzvanú kvalitatívnu analýzu textov 

a rozprávaní ako pre vyznávačov a záujemcov o analýzy veľkých jazykových korpusov 

a textových databáz, ktorým síce venuje časť svojej práce, aj vysvetľuje základné 

princípy takýchto prístupov, no len okrajovo demonštruje možnosti analýz a interpretá-

cií výsledkov z takýchto analýz. 
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 Čitateľ a stroj je nielen názvom knihy, ale aj vymedzením dvoch základných 

metafor, akými je v spoločenských vedách možno pristupovať k analýze textov. 

Úvodné definovanie princípov týchto prístupov je to, čo je pre nezasväteného čitateľa 

asi to najprínosnejšie. Rozlišuje tu dva prístupy – hermeneutický a analytický. Obom 

potom priraďuje rôzne historické a teoretické zdroje (interpretatívne prístupy a pozi-

tivizmus) a konkrétne metódy analýzy (obsahová analýza, analýza diskurzu a analýza 

naratívov). Je to o dvojakom možnom čítaní, ktoré vystihuje príklad s orientáciou na 

mori prebratou od M. Serresa. Ľudské čítanie je vyjadrené postavou starého skúseného 

námorníka, ktorý dokáže čítať v hladine, vetre, oblohe a to aj bežne využíva (v duchu 

Léviho-Straussa „kutilské“ poznanie opierajúce sa o skúsenosť) a strojové alebo 

inžinierske poznanie, ktoré je vyjadrené príkladom moderného školeného námorníka, 

ktorý vie čítať v mapách a ovláda zložité navigačné prístroje, čo mu pomáha v orientá-

cii. (s. 18) Dôležitým prínosom autora k rozvoju metodológie sociológie je to, že 

ukazuje na obmedzenia oboch prístupov, rovnako ako aj na práve tie možnosti analýzy, 

ktoré druhá z nich neobsahuje. 

 Autor rozdelil svoju knihu okrem úvodu a záveru do štyroch častí. Východiskom je 

úvodná časť o texte, za ktorou nasledujú tri časti venované trom konkrétnym metódam 

analýzy. Na všetky tri prezentované metódy – obsahovú analýzu, analýzu diskurzu 

a analýzu naratívov – sa pokúša pozerať optikou oboch naznačených prístupov – 

kvalitatívnym aj kvantitatívnym, teda ukazuje dva spôsoby prístupu k textu – čitateľský 

a strojový. Ale už samotná podstata jednotlivých metód sa opiera o rôzne teoretické 

zdroje a v dvoch prípadoch skôr humanisticky a interpretatívne zamerané, teda nie 

v každom prípade sú (lebo ani nemôžu byť) oba prístupy prezentované s rovnakou 

hĺbkou a mierou detailnosti. A s ohľadom na predchádzajúcu, skôr teoretickú časť 

o texte môže získať čitateľ záverečný dojem, že kniha je predovšetkým o možnostiach 

kvalitatívnej analýzy textov, lebo práve touto svojou stránkou zásadne vstupuje do stále 

podceňovanej sféry kvalitatívnych metód v sociálnych vedách.  

 Trocha rušivo však môže na čitateľa pôsobiť práve táto úvodná časť, a to aj tým, že 

autor sa tu podrobne venuje špecifikám a rozlíšeniu rozprávania a textu. Neskôr však 

viackrát opisuje aj metódy a na ilustráciu používa aj príklady nielen z analýzy textov, 

ale aj zo všedných rozhovorov a konverzácií, v ktorých sú dôležité aj okolnosti ich 

vzniku a priebehu. Napríklad aj časť o interakcionistickom prístupe (s. 162-165) kladie 

dôraz na interakciu medzi výskumníkom a rozprávajúcim, čo je však v podobe 

textového záznamu vždy pomerne zredukované. Teda deklarované sústredenie sa 

autora na text nebolo našťastie nakoniec len o texte. No je škoda, že sa autor sám 

dobrovoľne zredukoval len na jeden zdroj analýz a viac nevyužil potenciál komparácie 

možností analýzy textov a rozprávaní. Pomerne podrobné rozlíšenie vlastností a špeci-

fík analýzy textu od rozprávania a neskoršie ukončenie diskusie o etnometodológii a jej 

spôsobe analýzy odkazom na to, že predmetom práce je analýza textov (s. 129), môže 

na čitateľa pôsobiť prinajmenšom rozpačito. Okrem toho táto časť s ohľadom na to, že 

kniha má ambíciu byť sociologickou prácou, priveľkú pozornosť venuje lingvistickému 

rozboru jazyka až na najnižšiu úroveň slova. Priveľká sústredenosť na detailný opis 

jazyka, gramatiky a vlastností jazyka je aj s ohľadom na rozsah a obsah nasledujúcich 

častí mierne naddimenzovaná a odpútava pozornosť od merita knihy, ktorým sú práve 

tri základné metódy využiteľné v sociologických analýzach. Aj tým, že v tejto skôr 
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teoretickej časti je už pomerne veľký priestor venovaný aj ukážkam rôznych spôsobov 

analýzy, vzniká dojem, akoby táto úvodná časť bola skôr mechanicky spojená s nasle-

dujúcimi troma a akoby dochádzalo k zdvojovaniu príkladov, výkladov niektorých 

teórií (P. Ricoeur a podobne). 

 Druhá až štvrtá časť sú nosnými časťami knihy a práve v nich je uložený základný 

prínos Hájekovej práce k rozvoju metodológie sociológie v českom a slovenskom 

jazykovom prostredí. Len trocha nadbytočné sú v kapitolách opätovné úvodné rozbory 

teoretických východísk jednotlivých metód, čo mohlo byť asi skôr súčasťou samostat-

nej časti alebo úvodnej časti o texte. Množstvo teórie výrazne prevyšuje priestor určený 

opisu princípov a využitia samotných metód či už v kvalitatívnej alebo kvantitatívnej 

analýze. Aj sústredenie sa na podrobný, no nie veľmi ilustratívny rozbor diskurzu, ako 

ho definoval M. Foucault, posúva knihu medzi okruh tých, ktoré sa zaoberajú skôr 

princípmi metódy a metaanalýzami ako medzi pomôcky pre študentov alebo 

začínajúcich výskumníkov (hoci je pravda, že ambíciou práce nie je byť učebnicou). 

Akoby sa autor sám držal Bearmanovho konštatovania, že viac teórie znamená menej 

histórie a akoby svojím vlastným spôsobom túto ideu rozvinul do podoby, že viac 

rozprávania znamená viac teórie. (s. 194) Už len z tohto hľadiska je kniha ako celok 

určená skôr skúsenejším sociológom ako študentom, ktorí by sa na rôznych príkladoch 

mohli naučiť systematickej a precíznej sociologickej práci. Pre čitateľa oboznámeného 

s diskurzom štúdií a textov o kvalitatívnych metódach v českom a slovenskom 

jazykovom prostredí je trocha prekvapujúci pomerne nízky počet odkazov na učebnice, 

štúdie alebo analýzy, ktoré vznikli za posledných dvadsať rokov v českom alebo 

slovenskom prostredí a ktoré nejakým spôsobom využívali, alebo rozvíjali práve tri 

analyzované metódy. 

 Najprepracovanejšiu časťou knihy je predstavenie princípov obsahovej analýzy aj 

s doplnením základného inštrumentária nutného k samotnej analýze. Najmä časť 

o ukotvenej (grounded) teórii je veľmi ilustratívna a asi ako jediná je vhodná aj pre 

študentov či tých, ktorí nemajú s kvalitatívnou metodológiou hlbšie skúsenosti. Žiaľ, 

pri prezentácii tejto metódy nie je uvedený žiaden podrobnejšie rozpracovaný 

ilustratívny príklad takéhoto postupu na rozdiel od nasledujúcej prezentovanej – semio-

ticky orientovanej obsahovej analýzy, kde na základe vlastného výskumu ilustruje jej 

postup a princípy analýzy. 

 Originálnou a jednou z najzásadnejších častí knihy je prezentácia vlastného ana-

lytického softvérového riešenia (programu COOA) a naznačenie spôsobu práce pri 

analýze. V tejto časti, pravdepodobne aj preto, že autor robí prezentáciu kvantitatívnej 

metódy a vizualizáciu výsledných vzťahov (s. 108-109), sa stratila citlivosť na sociálne 

kontexty, ktoré boli súčasťou jeho výkladu v predchádzajúcich častiach knihy. 

 Pri postupnom oboznamovaní sa s rôznymi metódami, ktoré spadajú do troch 

základných okruhov, však čitateľ stále hľadá odpoveď na otázku, ktorá mohla byť 

v úvodne naznačená – podľa akých kritérií, teda prečo autor rieši práve tieto a nie aj iné 

metódy? Sú najmenej reflektované v stredoeurópskom kontexte? Sú najdôležitejšie? Sú 

najperspektívnejšie a umožňujú najširší okruh analytických činností? Aj tieto otázky 

zostávajú čitateľovi pravdepodobne aj preto, že sa autor nenechal zväzovať veľmi 

klasickými a učebnicovými výkladmi a predpokladá flexibilného a aspoň v základoch 

metodológie sociologických výskumov zorientovaného čitateľa. 
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 Celkove však možno knihu hodnotiť ako spracovanú na vysokej teoretickej úrovni, 

s veľmi vhodným a z hľadiska pretrvávajúcej absencie systematickejších prác 

o textových analýzach aj veľmi aktuálnym prínosom do takto zameranej odbornej 

spisby v českom a slovenskom odbornom priestore. Dôležitým prínosom práce je aj 

reflexia obmedzení rôznych uvádzaných metód, ale aj naznačenie nových výziev, ktoré 

vyvstávajú pred analytikmi textových, prípadne aj multimediálnych dát a informácií. 

Tieto totiž stále vo väčšom rozsahu zachytávajú fragmenty sociálneho života. Práve 

preto sú veľmi dobrou pomôckou pre „čitateľa“, ktorý sa za istých okolností môže stať 

aj programátorom „stroja“, a tak môže lepšie pristupovať k pochopeniu a interpretácií 

zložitej povahy sociálnej reality. 
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