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Súčasný český sociológ Ján Keller vo svojom ďalšom kriticky zameranom diele 

predkladá problematiku sociálnej diferenciácie tradičnej, modernej a postmodernej 

spoločnosti optikou sociálnej neistoty a dôvery. K charakteristikám jednotlivých 

aspektov súčasnej pluralizovanej spoločnosti Keller pripája kritiku postavenia 

súčasnej sociológie. Modernita je podľa sociológov v príkrom rozpore s tradicio-

nalizmom, krízu a následné prekonávanie ktorého využíva v prospech legitimizácie 

postupujúcej modernizácie. Aktuálna sociológia sa podľa Kellera nesnaží do hĺbky 

preskúmať príčiny vzniku mechanizmov, vo zvýšenej miere determinujúcich nárast 

spoločenskej neistoty, ale iba „klouže po povrchu, kde je k vidění jen pestrá smě-

sice krajně proměnlivých meziosobních vazeb a vztahů. Souhrn těchto víceméně 

náhodných vztahů je vydáván za sociální strukturu, snad aby se vzbudil dojem, že 
odborníci na společnost přece jen vidí hlouběji než laik-nesociolog.“ (s. 9) 

 Takto chápaný plytký štrukturalizmus podľa Kellera nedokáže poskytnúť hĺb-

kovú diagnostiku niektorých negatívnych sociálnych fenoménov. Navyše sa do-

konca snaží pôsobiť optimistickým dojmom poukazovaním na takmer neobme-

dzené možnosti indivídua bez rozdielu statusu, majetku či pohlavia. Keller pozna-

menáva, že sociologický slovník pôsobí úmyselne povznášajúco za účelom mas-

kovania neustále sa prehlbujúcej sociálnej krízy. Ako príklad je možné uviesť 

status „sociálneho kapitalistu“, ktorý je prideľovaný akémukoľvek indivíduu bez 

ohľadu na to, do akej miery trpí nedostatkom, prípadne či má naplnené aspoň 

základné potreby. Keďže je sociálnym kapitalistom, disponuje „sieťou známostí“, 

ktorými dotvára onú proklamovanú štruktúru a prispieva k chodu spoločnosti. Toto 

odvedenie pozornosti od reálne existujúceho problému, podľa Kellera, poukazuje 

nepriamo na to, že svoj status si osoba automaticky volí na základe svojej slobod-

nej vôle a otvorenosti sociálnej interakcie. Zahmlieva však fakty v podobe rozlič-

ných dispozícií, ktoré subjekt priamo ovplyvniť nedokáže a ktoré spolu determi-

nujú v celospoločenskom meradle práve onú anxietu, ktorú súčasná sociológia 

vyhodnocuje ako zlyhanie sociálnej interakcie na úrovni jednotlivcov. Koncepcia 

sociálnych sietí má „posloužit především jako symbol překonání všudypřítomné 
nejistoty a jako sice neviditelný, avšak o to účinnější zdroj opory v situaci, kdy 

v důsledku prudkých změn všechny dosavadní pojistky stability a zabezpečení 

selhávají a jejich účinnost prudce klesá.“ (s. 14) 

 Keď Keller analyzuje Granovetterovu koncepciu, hovorí o tom, že teória sietí 

v podstate poukazuje na ten istý problém ako teória sociálnej zmeny a teória 

racionálnej voľby. Keller v podstate formuluje opis charakteru sociálnej siete tak, 
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ako keby bola automatickou súčasťou biopolitiky: „Koncept sociálních sítí (a poz-

ději sociálního kapitálu) je přímým prodloužením logiky kapitálu lidského. V obou 

případech jde o to, učinit produktivním, tedy profit nesoucím, něco, o čem klasická 
ekonomická teorie ve svých úvahách o fungování trhu vůbec neuvažovala jako o 

možném zdroji zisku.“ (s. 31) Teórie sociálnych sietí vytvárajú predpoklady pre 

zdanie formalizácie a exaktnosti výskumu, zatiaľ čo na druhej strane opomínajú 

zohľadňovať ťažisko vlastnej koncepcie, ktoré by bralo do úvahy historické a kul-

túrne aspekty. Klientelistické a protektorské vzťahy, ktoré existovali v minulosti 

a fungovali na rovnakých princípoch v tradičnej, ako aj modernej spoločnosti, sú 

v podstate onými ťažiskami koncepcie sociálnych sietí súčasnosti.  

 Rozdielom medzi tradičným ponímaním klientelizmu a súčasným chápaním 

sociálnej siete je v podstate to, že tradičný klientelizmus automaticky operoval 

koncepciou sociálnej a mocenskej nerovnosti, zatiaľ čo sa súčasná sociológia snaží 

tento samozrejmý fakt poprieť tým, že ho dezinterpretuje. Podobne ako pojem 

„sociálna sieť“ je aj výraz „sociálny kapitál“ podľa Kellera módnym pojmom, 

ktorý viac zahaľuje ako odhaľuje, pričom jeho zástancovia a propagátori propagujú 

jeho univerzálnosť: „Má umožnit empiricky testovat vztahy mezi mírou integrity 

společnosti, její ekonomickou výkonností, pocitem štěstí jejích členů, úrovní důvěry 
ve společnosti atd. To všechno jsou zcela legitimní problémy zasluhující pozornost 

badatelů. Neexistuje však jediný věcný důvod, proč je označovat zrovna nálepkou 

„sociální kapitál.“ (s. 53) 

 Sociálny kapitál je možné chápať ako súhrn ľudí, ktorých je možné mobilizovať 

vzhľadom na nami vopred určený cieľ. Veľkosť sociálneho kapitálu variuje podľa 

šírky sociálnej siete, ako aj podľa výšky ekonomického, kultúrneho a symbolic-

kého kapitálu. Podľa Kellera sú konsenzuálne orientované sociologické smery 

presvedčené, že sa človek pod tlakom socializácie modeluje, následkom čoho sa 

u neho prejavuje pozitívny prístup k spolupráci. Metodologickí individualisti, 

medzi ktorých patrí aj Coleman, však namietajú, že uvedené vysvetlenie nie je 

vyhovujúce z hľadiska toho, že sociálne tlaky v podstate znižujú možnosť slobod-

nej voľby a nútia jedinca podriaďovať sa záujmom spoločnosti, ktorej homogénnou 

súčasťou sa následne stáva. 

 Moderná spoločnosť je teda podľa Kellera navonok pozitívne naladená voči 

likvidácii tradičných „prežitkov“, akými sú tradičné komunity, zostatky brannej 

a mocenskej závislosti, a taktiež hospodárskej samostatnosti a sociálnej univerzál-

nosti. Na druhej strane sa však v rámci modernity sociálne styky postupne modifi-

kujú a realizujú na podobnej úrovni, a to aj napriek narastajúcim vzdialenostiam 

medzi subjektmi. Pokiaľ sa však sociálny kontakt zbyrokratizuje a dôjde k štiepe-

niu jednotlivých pôvodne synkretických aspektov verejného a súkromného života, 

môže to predznamenávať zánik demokracie: „Zcela jednoznačné oddělení veřejné 
sféry politických aktivit od soukromé oblasti aktivit ekonomických je ústředním 

bodem ideologie liberalismu a představuje základ moderní demokracie. Pokud by 

soukromník (bourgeois) převážil nad občanem (citoyen), pak by demokracie 
zdegenerovala ve vládu majetné oligarchie.“ (s. 76) 
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 Práve sociálny kapitál slúži ako syntetizujúce spojivo uvedeného vzťahu, kedy 

politické aspekty občianstva maskujú zjavnú nezlučiteľnosť ekonomických a so-

ciálnych rôzností na úrovni indivíduí, ktoré neboli spôsobené nutne zlyhaním 

samotných subjektov. Tak sa aj bezdomovec stáva kapitalistom prostredníctvom 

vlastníctva určitého množstva sociálneho kapitálu, ako aj participáciou na vytvá-

raní sociálnej siete. Iluzórnosť sociálneho kapitálu má v podstate imitovať pôvodnú 

tradičnú komunitu, ako aj začleňovať aktivity jednotlivých subjektov do spoločen-

ského spektra a z tejto pozície ich aj interpretovať. 

 Teória sociálnych sietí vo forme klientelistických vzťahov by sa podľa Kellera 

dala efektívne aplikovať na oblasť činnosti a vzťahov súvisiacich s mafiou. 

Mafiáni vykazujú podľa Sciaroneho, ktorého Keller cituje, intenzívnu snahu spria-

dať husté siete a manipulovať jednotlivými subjektmi pre naplnenie vlastných 

cieľov a potrieb. Navyše svojím konaním s neobvyklou precíznosťou kumulujú 

sociálny kapitál, čo z nich z istého pohľadu činí efektívne modely kapitalistického 

správania. Selekcia vhodných kandidátov, ako aj pokračovateľov sa v intenciách 

mafie deje prostredníctvom voľnej súťaže a prirodzenej selekcie čo najvhodnejších 

kandidátov. Oproti zvyšku spoločnosti sú selektívne limity rozšírené na možnosti 

anomického a protizákonného správania. Práve existencia radikálnych extrémov 

v požiadavkách na správanie mafiána zdôrazňuje podľa Kellera maximálnu dôleži-

tosť pochopenia funkcie sociálnych sietí a využívania klientelistických a protektor-

ských vzťahoch v intenciách individualistického prospechárstva. 

 Práve určitá ilúzia sociálnej istoty, najmä vo forme vedomej istoty určitej proti-

reakcie na danú akciu, si v kruhoch mafie zakladá na osobnej vernosti a vzájomnej 

ochrane, čím vykazuje recipročný charakter. Reciprocita sa ukazuje aj vo vzťahu 

medzi mafiánmi a skorumpovanými politikmi, keď sa prostredníctvom vzájomnej 

kooperácie chránia proti zákonom schválených právnym normám. Podobne ako 

v „mafiánskom modeli“, sa aj v súčasnej spoločnosti začínajú rozširovať exponen-

ciálne narastajúce tendencie vplyvu jedincov z vyšších vrstiev, čoho dôsledkom je 

zmenšovanie vplyvu a následné zanikanie stredných vrstiev, ktorých väčšina kles-

ne na úroveň najnižších vrstiev. V súčasnosti sa zároveň rekonštituuje, do určitej 

miery by sa dalo povedať, že sa „iba“ reštrukturalizuje otázka dôvery, ktorá odráža 

ideu spoločenského poriadku dneška: „Zatímco důvěra v podobě skálopevného 

přesvědčení (confidence) má hluboké historické kořeny, důvěra v podobě sázky či-

něné s větším či menším rizikem (trust) vychází z mentality kupecké směny forma-
lizované v teorii racionální volby.“ (s. 108) 

 V poslednej časti svojho diela poukazuje Keller na pozitívnu úlohu rituálov pri 

formovaní spoločnosti a najmä jej stratifikácie až na úrovni prechodu medzi 

rôznymi stupňami iniciácie jednotlivca ako plnohodnotného člena spoločnosti, 

ktorá v archaickej a tradičnej spoločnosti poskytovala „nezjednatelný řád“ a do-

dnes tvorí súčasť sociálneho správania, ktoré má za cieľ budiť dojem dôvery. V zá-

vere Keller konštatuje, že „prezentování moderní společnosti jako sumy konkrét-

ních interakcí probíhajících v rámci meziosobních sítí je v přímém rozporu s vy-
mezením této společnosti jako abstraktního, funkčně diferencovaného systému 



                                                                                       Sociológia 43, 2011, č. 4 460 

s neosobní strukturou. Sociální sítě strukturu moderní společnosti nezajišťují a ne-

vyjadřují, spíše ji jen sociologickému pohledu dovedně zakrývají.“ (s. 158) 
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