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Recenzie 
 

 

Jiří Šubrt a kol.: Soudobá sociologie V. Teorie sociální změny 
Praha, Karolinum 2013, 443 s. ISBN 978-80-246-2219-4 
 

 

Dielo Jiřího Šubrta, významného predstaviteľa sociologickej teórie a historic-

kej sociológie, pokračuje už piatym dielom jeho Soudobé sociologie, ktoré 

v spolupráci s autorským kolektívom vhodne nadväzuje na predchádzajúce 

štyri zväzky a ešte aj na staršiu prácu Postavy a problémy soudobé teoretické 

sociologie. (Praha: ISV nakladatelství, 2001: 164). V niektorej z uvedených 

prác pôvodne Šubrt skromne uvádza, že ide o „publikácie učebnicového 

charakteru“. No také rozsiahle dielo prestáva mať učebnicový charakter a nado-

búda charakter interpretácie súčasného najvýznamnejšieho svetového diania 

v sociologickej teórii. Záslužný čin vydavateľstva Karolinum v Prahe, ktoré sa 

podujalo na vydanie naoko skromne vyzerajúcich publikácií, predstavuje 

doposiaľ ojedinelý a dodajme že úspešný pokus podať ucelený pohľad na vývoj 

sociologického myslenia.  

 V prvej časti Sociální změna – různé přístupy k jejímu zachycení a analýze 

(namísto předmluvy) J. Šubrt oboznamuje čitateľa najskôr s teóriami cyklic-

kých zmien, kedy sociálna zmena predstavuje vývoj v kruhu. Následne 

predstavuje teórie, v ktorých sa zdôrazňuje aspekt diskontinuity a ktoré môžu 

mať charakter skoku alebo revolučného zlomu v spoločnosti. Ako tretí typ 

teórií predstavuje koncepciu lineárneho, kontinuálneho vývoja. Tieto teórie sú 

spájané prevažne (Šubrt pripomína že nie vždy) s predstavou evolúcie. 

 Kapitola ako celok je výstižná, disponuje ohromným kvantom informácií, je 

písaná s prehľadom súčasnej i staršej literatúry. Dospieva k záveru, podľa 

ktorého súčasný stav poznania je dôkazom, že jestvujú široké oblasti bádania, 

v ktorých sa môže sociológia pri riešení otvorených otázok spájať s celým 

radom ostatných humanitných i prírodovedných disciplín, aby sa v spolupráci 

s nimi „podnecovala a inspirovala k nalézání nových cest k řešení teoretických 

i metodologických problémů“.  

 V druhej 28 stránkovej časti Evoluční teorie kultury: koevoluce genů 

a kultury Martin Soukup začína svoj príspevok koncepciami evolúcie 

spoločnosti a kultúry, ktorých začiatky siahajú až do 17. storočia. Teoretické 

predpoklady autorov označil ako vývojový paralelizmus, čo je termín skôr 

kultúrnej antropológie ako sociológie. Antropologické hľadisko autora pokra-

čuje aj pripisovaním rozhodujúcej úlohy zakladateľovi americkej kultúrnej 

antropológie Franzovi Boasovi (1858 – 1942), ktorý vystúpil proti evolucio-

nistickej paradigme v antropológii. Autor sa zmieňuje o renesancii evolucio-
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nizmu v antropológii po druhej svetovej vojne, o nejednotnosti prístupov 

k evolúcii kultúry, o evolučnej ekonómii, evolučnej chémii, evolučnej fyzike, 

evolučnej lingvistike, žiaľ, bez toho, aby zreteľnejšie uviedol vzťah k predmetu 

publikácie Soudobá sociologie V. Autor ďalej uvádza, že „Evoluční sociální 

vědy podle našeho názoru usilují o vysvětlení a predikci lidského chování 

prostřednictvím modelů kultury“, súčasne však uvádza, že k tomuto prúdu 

myslenia patrí „...k nim například evoluční ekonomie, evoluční chemie, 

evoluční fyzika, evoluční lingvistika a mnohé další“, v dôsledku čoho má 

čitateľ dojem bezbrehosti evolučnej sociálnej vedy, najmä keď vzápätí autor 

píše o štyroch typoch evolučných modelov kultúry. Značnú pozornosť venuje 

Soukup univerzálnemu darvinizmu, ktorý zaraďuje medzi koevolučné modely 

kultúry (ako Soukup uvádza), autori týchto modelov sú toho názoru, že gény i 

kultúra predstavujú dva rozdielne, ale súčasne rovnocenné zdroje dedičnosti, 

ktoré vstupujú do rozmanitých typov interakcií. Zásadný význam pre 

formovanie koevolučných modelov kultúry mali štúdie, ktoré publikovali 

italský genetik Luigi Luca Cavalli-Sforza a australsko-americký genetik 

Marcus William Feldman. Opísali zákony transmisie kultúrnych rysov a 

premeny ich relatívnej početnosti v populácii. Organizmy prvého radu 

(kultúrnych druhov živočíchov) sú predovšetkým ľudia a ako organizmy 

druhého radu sú označované technológie, jazyky a zvyky, ktoré sú závislé od 

organizmov prvého radu. Soukup uvádza aj kritiku, ktorou štúdie podrobil 

americký evoluční biológ Richard Lewontin. 

 Autor sa venuje aj evolúcii kultúrnym výberom (najmä Durham, ktorý 

rozlišuje genetickú, sociálnu a kultúrnu evolúciu), vysvetľuje tzv. kultúrnu 

selekciu (podľa Durhama), módy vzťahov génov a kultúry. Pozornosť venuje aj 

teórii dvojitej dedičnosti, kultúre ako epidémii (epidemiológii reprezentácií), 

ktorá sa zakladá na skúmaní procesov šírenia a frekvencie určitých vlastností, 

ideí alebo vecí v zvolenej populácii. Termín atraktor ako konečný stav 

systému, ktorý vysvetľuje Soukup podľa Sperbera, má viacero významov 

a rozhodne by si zaslúžil viac priestoru. Štúdia na relatívne malom priestore 

oboznamuje čitateľa v značne koncentrovanej podobe skvelým spôsobom 

s najvýznamnejšími dielami predovšetkým sociobiológie a kultúrnej antropoló-

gie. Otvorenou otázkou však zostáva vymedzenie ich miesta v sociologickej 

teórii.  

 Významný český kulturológ a antropológ Václav Soukup je autorom ďalšej 

kapitoly nazvanej Dynamika sociokulturní změny. Neustála sociálna a kultúrna 

zmena je podľa neho charakteristickou črtou vývoja ľudských spoločností. Po 

prehľade štúdia sociokultúrnych zmien ako univerzálneho vývojového trendu 

v dielach najvýznamnejších autorov evolucionizmu, neoevolucionizmu 

a kultúrnej ekológie uvádza významné myšlienky Stewarda o nevyhnutnosti 

študovať kultúrnu evolúciu viac empiricky, v menšej miere induktívne a 
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s prihliadnutím na väčšiu rozmanitosť a variabilitu lokálnych kultúr. V. Soukup 

považuje sociológov Talcotta Parsonsa a Niklasa Luhmanna za prívržencov 

neoevolucionistických koncepcií sociálnej zmeny. Konštatuje, že sociologické 

a antropologické výskumy sociokultúrnej zmeny viedli v 20. storočí k zblíženiu 

týchto vied na úrovni paradigiem, teórií, metód i kľúčových kategórií. Pojem 

kultúry a subkultúry, ktoré stoja v centre výskumov sociokultúrnej zmeny, 

výstižne vymedzuje ako systém artefaktov, sociokultúrnych regulatívov 

(obyčajov, mravov, zákonov, tabu) a ideí (symbolických a kognitívnych 

systémov), ktoré si odovzdávajú členovia určitej spoločnosti.  

 Teorie moci v soudobé sociologii: od aktéra ke struktuře Vojtěcha Prokeša 

je ďalšou zo štúdií v publikácii. Autor na 20 stranách textu predstavuje 

zasvätený pohľad na jestvujúce teórie moci prevažne z hľadiska sociológie. 

Upozorňuje na dlhotrvajúci problém kolísania medzi jednotlivými pojmami 

moci a vlády, hoci ako uvádza „...mluvíme o stejné věci“. Spočiatku rozoberá 

prístupy, ktoré by sme mohli označiť ako jednodimenzionálny pohľad na moc. 

Ďalším prístupom je snaha ukázať problematiku moci v spoločnosti z viacerých 

strán: tak problém konania a individuálneho rozhodovania, ako i problematiku 

jednotlivcom neuvedomovaných či nadindividuálnych súvislostí. Za zásadného 

mysliteľa považuje Prokeš Michela Foucaulta, ktorý predložil komplexnú 

analýzu modernej formy disciplinárnej moci a disciplinovaného jednotlivca.  

 Zmeny v chápaní moci predstavuje autor v stručných podkapitolách 

Koncept moci Roberta Dahla (inklinácia k mechanickému a analytickému 

poňatiu), Dvojdimenzionální modely moci (kapitolka spojená s menami Peter 

Bachrach a Morton S. Baratz, Dennis H. Wrong, Bertrand Russell, Kingsley 

Davis), Analýza elit (prúd sociologického myslenia, ktorý sa zaoberá 

vytváraním teórií elít, Gaetano Mosca, Robert Michels, Vilfredo Pareto), 

Třídimenzionální model moci (teoretikov trojdimenzionálnych modelov spája 

spoločná snaha ešte plastickejšie pristupovať k fenoménu moci). Pozornosť 

venuje Prokeš aj zaobchádzaniu s mocou u Talcota Parsonsa. Konštatuje, že 

moc je podľa Parsonsa primárne znakom spoločnosti ako rozvinutého systému. 

Je to poňatie moci ako autority, ktorá stojí na konsenze a snahe o kolektívne 

ciele. Kontrastuje s teóriami konfliktu záujmov, donútenia a sily. Kriticky sa 

zmieňuje o tom, že Parsons ignoruje hierarchickú povahu moci. Zmieňuje sa aj 

o Hanah Arendtovej, o jej demonštrovaný rozpor medzi mocou a násilím. 

 Štúdia ústí do prezentácie názorov Stevena Lukesa v knihe Power: Radical 

View. Odvoláva sa pritom aj na Giddensa. V Giddensovom prípade je prevaha 

aktéra výsledkom skôr ontologických predpokladov. Zvláštnu pozornosť 

venuje autor disciplinárnej moci Foucaulta. Ten na rozdiel od svojich 

predchodcov nehľadá moc len v jej možných ohniskách, ale pátra po nej aj na 

periférii. 
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 Jan Kalenda je autorom rozsiahlej 28 stránkovej štúdie, ktorej celú jednu 

štvrtinu obsahujú odkazy na literatúru v závere tejto štúdie nazvanej Formování 

států: Čtyři teoretické tradice a jejich vztah k sociální změně. Podľa autora je 

štúdium štátu jedna z integrálnych súčastí spoločenskovedného výskumu. Bolo 

by zložité nájsť sociálny jav alebo proces, ktorý by nebol ovplyvnený 

existenciou štátu. A to i napriek tomu, že sa v posledných rokoch čoraz 

častejšie ozývajú hlasy oznamujúce ústup štátu z jeho doterajšieho postavenia. 

V prvej podkapitole venuje autor pozornosť otázke formovania štátu. Táto 

problematika sa úspešne rozvíja predovšetkým v rámci odboru historická 

sociológia, kde „rehabilituje“ sociologické teórie Maxa Webera, Karla Marxa, 

a podľa Kalendu spola zabudnutých sociológov ako Herberta Spencera či 

Ludwiga Gumplowicza a Emila Lederera. Tému utvárania štátov výstižne 

formuluje Kalenda v štyroch skupinách teórií: Teórie formovania národov 

(alebo tiež teórie nacionalizmu), teórie vzniku štátov, pričom v zátvorke 

dodáva, že ide o politickú antropológiu, teórie ktoré nazýva Sociológiou 

revolúcií, k čomu dodáva, že v súčasnej angloamerickej literatúre sa často 

používa termín teória „zrútenia“ či „rozpadu“ štátu a teórie, ktoré nazýva 

Civilizacionistika.  

 V podkapitole Teorie formování států uvádza ďalšie štyri skupiny teórií, 

v ktorých dominuje ekonomická, kultúrna a politická dimenzia. Pozornosť 

venuje i tzv. školám: ekonomizujúcej škole, v rámci ktorej uvádza o. i. aj 

teoretickú opozíciu Immanuela Wallersteina voči Perry Andersenovi, 

politizujúcej škole a vojenskej škole. V časti Povaha sociální změny v koncep-

cích formování států sa venuje vzájomnému vzťahu procesov utvárania štátov a 

sociálnej zmeny, ktorá je v štúdii ťažisková.  

 Záver štúdie svedčí o rozhľadenosti a dobrej znalosti teórií, z ktorých však 

nie všetky by sme mohli nazvať sociologickými. Štúdia sprostredkováva 

čitateľovi nové poznatky a je významným obohatením publikácie. 

 Najrozsiahlejšia štúdia (60 strán) v publikácii Soudobá sociologie V. je 

Národní identita: trvání a změna Zuzany Kubišovej. Problematické sú vágne 

formulácie, v ktorých autorka chce „určitým spôsobom prispieť k štúdiu 

všeobecnej problematiky sociálnej zmeny“ a „istým dielom prispieť 

k skúmaniu národnej identity“. 

 V časti o perenialisme, ktorý výstižne vysvetľuje, autorka upozorňuje na 

argumenty proti modernistickému poňatiu národa. Čitateľ sa však nedozvie nič 

o tom, v čom spočíva „modernistické“ poňatie národa. Rozsah štúdie a veľký 

počet rozsiahlych poznámok pod čiarou svedčia o zrelosti štúdie a skôr pre jej 

publikovanie v podobe samostatnej monografie.  

 Proměna časovosti v historii a dnes autora Pala Fabuša v rozsahu 25 strán je 

vlastne pokračovaním trvania a zmeny (národnej identity) predchádzajúcej 

štúdie. Vychádza z presvedčenia (podľa Barbary Adamovej), že čas bol 
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v sociálnej teórii doposiaľ podceňovanou dimenziou, že čas je kľúčovým 

prvkom sociálneho života a mal by byť aj on centrálnym aspektom sociálnej 

teórie a že všetok čas je sociálny čas. V štúdii sa opiera predovšetkým 

o autorov, akými sú Barbara Adamová, Helga Nowotny, Norbert Elias, Robert 

Hassan, Ronald E. Purser, v českej literatúre predovšetkým Jiří Šubrt. Z diela 

Šubrta (Čas a společnost. K otázce temporalizované sociologie) vychádzajú aj 

autorove základné prístupy. V podkapitole Historie času uvádza čitateľa do 

francúzskej historickej školy Annales, ktorá venuje pozornosť kvantite, masám, 

chudobe, vidieckemu obyvateľstvu, „obyčajným ľuďom“, čo historiografia 

zvykla prehliadať. Autor sa v podkapitolách veľmi kvalifikovane zaoberá 

témami ako Časovost v predmoderních společnostech, Modernita a objev času 

a Pozdně moderní časová komplexita. Sú skvele napísané, pútavo a s dobrou 

znalosťou literatúry, o ktorú sa autor opiera. 

 Individualismus z historicko-sociologické perspektivy Heleny Kubátovej je 

v poradí ďalšia z pozoruhodných štúdií v Soudobé sociologii V. Autorka štúdiu 

rozdeľuje do dvoch častí. V prvej časti sa venuje individualizmu v dielach 

klasikov sociológie (Émile Durkheim, Georg Simmel a Norbert Elias). V dru-

hej časti venuje H. Kubátová pozornosť individualizmu v diele Baumana, 

Becka, Lipovetského a Giddensa. Autorka sa nemohla vo svojej štúdii zaoberať 

klasikmi podrobnejšie a na obmedzenom priestore štúdie musela nutne 

myšlienky o individualizme redukovať. Určitou výnimkou je dielo Simmela, 

ktoré je preložené prevažne iba do slovenského jazyka a tým českému 

čitateľovi menej známe. V podkapitole Individualismus v díle současníků: 

druhá fáze vývoje modernity uvádza prierez dielom Zygmunta Baumana, 

výstižne charakterizuje Rizikovú spoločnosť Ulricha Becka, Gillesa Lipovet-

ského a Anthony Giddensa. V závere autorka konštatuje, že moderný sociálny 

poriadok umožnil individualizmus, ten sa však neudržal v jeho rámci, ale 

premenil ho, pričom nie je známe, čo považuje autorka za moderný sociálny 

poriadok, v rámci ktorého mal byť individualizmus udržaný a nie je známe ani 

ako a čo „moderný sociálny poriadok“ individualizmus premenil. 

 Utváření moderní demokracie v kontextu vývoje vztahu politické sféry 

a náboženství Markéty Sedláčkovej je skvelou ukážkou racionálneho prístupu 

k problematike na malom mieste. Podstatou štúdie je stručný historický vývoj 

vzťahu politickej a náboženskej sféry, ktorý má prispieť k pochopeniu procesu 

utvárania modernej demokracie v európskom kontexte. Náboženstvo pokladá 

autorka za základný prvok spoločenského usporiadania tradičnej spoločnosti, 

ktorý ju súčasne štruktúruje. Tejto spoločnosti legitimizoval náboženský 

systém sociálne vzťahy, pravidlá rodinného a komunitného života, spoločenské 

zvyky a tradície, pričom autorka venuje veľkú pozornosť otázkam dôvery 

u Giddensa, Luhmanna a u nás menej známeho Marcela Gaucheta, jedného 

z najvýznamnejších francúzskych intelektuálov. Upozorňuje i na myšlienky 
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Adama B. Seligmana, profesora náboženstva na univerzite v Bostone. Konšta-

tuje, že sa z náboženstva v procese funkcionálnej diferenciácie subsystémov 

stáva iba jedna z mnohých spoločenských sfér. Rolu legitimizácie spoločen-

ského usporiadania, ktoré v tradičnej spoločnosti plnilo náboženstvo, preberá 

najmä politická sféra. Dochádza k prenosu moci „z nebies na zem“. V závere 

štúdie uvádza, že „Stojíme...možná na prahu éry privatizované demokracie“. 

 První a druhá vlna modernizační teorie po druhé světové válce autora 

Karela Černého patrí do oblasti historickej sociológie, no predstavuje aj 

súčasné teórie modernizácie. Charakteristika modernizácie v troch možných 

významoch objasňuje problémy, ktoré chýbajú v niektorých predchádzajúcich 

štúdiách. Štúdia uvádza čiastkové procesy modernizácie, (industrializácia, 

urbanizácia, byrokratizácia, rast sociálnej mobility, alfabetizácia, scholarizácia 

a šírenie vzdelanosti, sekularizácia, expanzia masmédií a kapitalizmu, 

demokratizácia a rast politickej participácie, racionalizácia, individualizácia a 

hlboké zmeny hodnotových orientácií). Každý z týchto procesov by si zaslúžil 

samostatnú sociologicko-teoretickú štúdiu. Psychologické poňatie modernizač-

ného procesu je odlišné: zdôrazňuje vznik moderného typu osobnosti s charak-

teristikami, ktoré vedú k vyššej adaptabilite moderného človeka. Štúdia uvádza 

klasické modernizačné teórie, makrosociologickú teóriu sociálnej zmeny, 

modernizačné teórie prvej a druhej vlny, ako i neomodernizačný prístup. Štúdia 

podáva výborný prehľad o vývoji a súčasnom stave problematiky a sprístup-

ňuje čitateľovi i menej známe myšlienky teoretikov modernizácie. 

 Karel Hanuš je autorom štúdie s názvom Teorie závislosti v díle Andre 

Gundera Franka a Fernanda Henrique Cardosa. Štúdia si zdanlivo vyberá 

úzky problémový okruh teórie závislosti, autor ju však koncipuje oveľa širšie. 

V mnohom nadväzuje na myšlienky predchádzajúcej štúdie o modernizácii, 

ktorej venuje podstatnú časť svojej štúdie. Vzhľadom na to, že dielo Cardosa 

nepatrí u nás medzi všeobecne známe, možno akceptovať pozornosť, ktorú 

venuje Hanuš jeho biografii. Bolo by zaujímavé venovať pozornosť tomu, že 

Cardoso bol od 1. 1. 1995 až 31. 12. 2002 35. prezidentom federatívnej repub-

liky Brazílie. Nie je to bežný prípad, aby sa sociológovia uplatnili v takej 

významnej funkcii, ako je hlava štátu. Z hľadiska autora tejto recenzie 

pokladám za významné pripomenúť, že F. H. Cardoso získal titul „honoris 

causa“ na univerzite v Nitre. 

 Štúdia Ke klasifikaci sociologických teorií soudobé globalizace: přístupy 

a problémy (autor Oleg Suša) rieši náročný problém usporiadania početných 

sociologických teórií, pre ktorých je spoločnou témou globalizácia. Autor 

konštatuje, že doposiaľ nejestvuje dohodnutá definícia „globalizácie“ a procesy 

globalizácie predstavujú pre sociologické skúmanie málo zvládnutý problém 

komplexnej sociálnej zmeny, s čím možno iba súhlasiť. Po výstižnom prehľade 

pokusov o jej sociologickú definíciu v podkapitole Globalizace jako evoluce 
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Světosystému: vztahy jádra a periferie uvažuje štúdia o inšpirátoroch Waller-

steina, jeho teórií a jeho „svetosystéme“. Soudobá globalizace, problém 

transformace a krize kapitalismu je jednou z ťažiskových podkapitol, ktorá 

začína prezentáciou Wallersteinových myšlienok. Štúdia je cenná i kvôli tomu, 

že Oleg Suša v nej prezentuje diela u nás menej známych alebo i celkom 

neznámych a pritom významných sociológov. 

 Kontrahnutí: jak zabránit sociální změně je štúdia autora Petra Vidomusa, 

ktorá už bola uverejnená v Sociologickom časopise. Autor uvádza, že nie je 

jeho zámerom podať vyčerpávajúci prierez problematikou, ale skôr naznačiť, 

ktoré okruhy tém sociológovia i politici opomínajú, najmä v Európe. Paradoxne 

však vychádza z americkej literatúry. V podkapitole Co? Spor o definici 

kontrahnutí rozoberá definície u nás menej známych Tahi L. Mottla, Richarda 

Galeho, Clarence Y. H. Lo, Mayera N. Zalda, Berta Useema, ako i Davida 

Meyera a Suzann Staggenborgovej, Samuela Pelega a ďalších, čo možno 

považovať za významný prínos osobitne pre sociológiu zmeny. V ďalších 

kapitolách sa venuje histórii a vzniku kontrahnutí (Kdy? Zrod kontrahnutí a 

jeho mobilizace), postupom, ktoré kontrahnutia používajú, ako mobilizujú 

svoje zdroje a využívajú príležitosti (Jak? Strategie a taktiky kontrahnutí), 

ilustrácii na príklade USA (Klimatický skepticismus v USA jako kontrahnutí) a 

nakoniec upozorňuje na medzery vo výskume a sledovaní tohto sociálneho 

javu. Cieľ autor formuluje ako „oživení diskuse o kontrahnutích a konzervativ-

ním aktivismu v českém kontextu“. 

 Arnošt Veselý je autorom poslednej štúdie Přístupy k analýze a explanaci 

sociální změny. Kým vo viacerých predchádzajúcich štúdiách bola sociálna 

zmena predmetom úvah o jej obsahu, A. Veselý sa zaoberá skôr otázkami, ako 

môžeme sociálnu zmenu analyzovať a vysvetliť. Oprávnene kladie otázku na 

druh metodológie a výskumného dizajnu, ktorý by pomohol nielen odhaliť, či 

zmeny nastali, ale aj prečo k ním došlo. Nastoľuje otázku vysvetlenia, 

charakteristiku prístupov k štúdiu sociálnej zmeny, osobitne Hedströmov 

prístup. 

 Po preštudovaní textu Soudobé sociologie V. recenzent na záver môže iba 

opätovne konštatovať, že predložená práca ako celok nadobúda charakter 

interpretácie súčasného najvýznamnejšieho svetového diania v sociologickej 

a jej príbuzných teóriách. Vydanie publikácie je znova významným 

vydavateľským činom nakladateľstva Karolinum. 
 

Peter Ondrejkovič 

Centrum výzkumu FHS UTB 

Zlín, Česká republika 

 


