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Kiss G.: Soziologie in Osteuropa

in: Osteuropa 1965, č. 11-12.

Autor rozlišuje dvě etapy vývoje sociologie
v socialistických zemích: 1. etapu teoretic
kých diskusí o vztahu sociologie a historické
ho materialismu (1956-1962) a 2. etapu roz
voje praktických sociálních výzkumů (od r.
1962). Článek obsahuje některé nepřesnosti

v diskusích mezi dogmatiky a revizionisty.
Hlavní je však důraz na široké perspektivy
a poznávací možnosti, které sociologie má
v podmínkách socialismu. Sociologická hle
diska přispějí k lepšímu fungování socialis
tického společenského systému a stávají se
prostředkem plánování. To podle Kisse může

sice poněkud omezovat teoreticky poznávací
funkci sociologie, ale znamená velký prak
tický užitek pro stabilizaci socialistického
svstému a zároveň získání věcně fundova
ných poznatků o společenské skutečnosti
v tomto systému. Autor zdůrazňuje příznivé

podmínky pro národní i mezinárodní koor
dinaci sociologických výzkumů v socialistic
kém světě.

D. S.

Papalekas J.: Zur Soziologie der Automati
sierung der Produktion
(Probleme und Befunde) - Dortmund 1964.

Studie obsahuje ve stručném výkladu někte

rá teoretická východiska i částečné závěry

z intenzívního výzkumu průmyslové práce
v podmínkách pokročilé automatizace v che
mickém podniku. Vítá přechod k zvěcnění

diskuse o sociálních důsledcích automatizace,
k němuž došlo v 60. letech. Cílem automati
zace je osvobození člověka od všech pra
covních postupů, které se pravidelně opakují.
Podíl automatizovatelné produkce, který před

8 lety byl odhadován pouze na 8 až 10 %,
je nyní uznáván na úrovni 20 až 25 %' Při
výzkumu byly zjišťovány souvislosti mezi 4
dimenzemi: rozčlenění práce, kooperace mezi
dělníky navzájem i mezi dělníky a předsta

venými, vztah dělníka k technickému zaří

zení, vztah dělníka k představenému jakožto
nositeli sociální moci. Byl zkoumán vliv re
lativní nepřetržitosti automatizovaného pro
cesu a distance dělníka vůči němu. Na místo
pevného pracoviště přichází rotující struktura
pracovíšt. Zatímco pro první etapu prů

myslové produkce byla příznačná práce jed
noho spolu s druhými (Miteinanderarbeiten
- Einung - týmová kooperace) a pro mecha
nizační fázi práce jednoho vedle druhých
nebo po druhých (Neben- und Nacheinander-

arbeiten - Einheit - skladebná koopera
ce), automatizace položila základy k práci
jednoho vstřícně vůči druhým (Zueinander
arbeiten - Verbund), což je podle Papalekase
nová forma abstraktní univerzality práce.
V jejím rámci ovšem zůstávají tři skupiny
dělníků: dohlížející, ošetřující (jejichž funkční

arbeiten - Einheit - skladebná koopera
ce) a tradiční (zámečníci, kováři). Dělník no
vého typu kontroluje a rozhoduje, musí umět

přetvářet abstrahovanou souvislost do kon
kretizovaného postupu.

D. S.

Klonne A.: Wirtschaftsdemokratie als Alter
native
in: Blatter fůr deutsche und internationale
Politik I. 1965, č. ll. II. 1966, č. 1.

Sociologická analýza současných diskusí
o otázkách tzv. Mitbestimmung (spolurozho
dování), které jsou vedeny v NSR zejména
mezi odbory a podnikatelskými svazy. Od
bory navrhují rozšíření norem, platných pro
hornictví a metalurgický průmysl (paritní ob
sazení dozorčích rad a instituce tzv. dělnické

ho ředitele), do větších podniků všech ostat
ních odvětví. Podnikatelské svazy argumen
tují proti tomu mj. tím, že demokratizované
hospodářství a tržní hospodářství se navzá
jem vylučují, neboť tržní hospodářství spo
čívá na soukromém vlastnictví výrobních
prostředků. Autor se přiklání k odborářské

mu stanovisku, přičemž přisuzuje Mitbestim
mung zejména funkci uplatnit stanoviska
zaměstnanců v měřítku celohospodářském,

zabránit politickému zneužití koncentrace
hospodářské moci a přenést proces demokra
tizace do hospodářství. Proti argumentaci
podnikatelských svazů uvádí zejména fakta
zesílené koncentrace západoněmeckého prů

myslu, která podle něho znemožňuje "inicia
tivu vlastníků". Zdůrazňuje, že přání demo
kratizovat hospodářství nemůže být ztotožňo

váno s utopií odstranění řídících funkcí. Při

pomíná též problém odcizení mezi předsta

viteli a představovanými, který se objevuje
při realizaci Mítbestimmung.

D. S.

Ben - David J., Professions in the Class
System of Present Day Societies
A Trend Report and Bibliography, Oxford,
England 1964.

Výstižný přehled problematiky a vývoje so
ciologie povolání, zúžených ovšem na svo
bodná povolání inteligence. Staví proti sobě
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koncepce které spojovaly tato povolání s al
truistick~u tvorbou sociálních ideologií rwn
son, Marshall) a koncepce, zdůrazňující úsilí
o individuální úspěch na zvoleném poli (Par
sons). Ukazuje, že současná literatura o této
otázce se jednostranně vyvíjí v mikroso
ciologickém a sociálně psychologickém smě
ru ("occupational roles", pracovní satisfakce.
proces profesionální socializace atd.). Sám
autor naproti tomu ukazuje význam početní
ho růstu profesí pro třídní strukturu společ

nosti, přičemž je porovnávána řada zemí za
celé století. Proti evropskému systému pří
pravy těchto povolání v dřívějších desetile
tích se zdůrazňuje rychlý růst systému ame
rického a sovětského. Závěrečná kapitola se
týká sociální mobility povolání inteligence.
Cenné jsou tabulky pohybu z různých vrstev
do elit. V jednotlivých kapitalistických ze
mích tvoří podle nich příliv ze středních
vrstev 200-600 % ve srovnání s přílivem
z dělnických, respektive "manuálních" tříd.

D. S.

Matoušek O., Růžička J., Psychologie práce.
Základní otázky
NPL, Praha 1965.

Přehledný populární výklad, v němž zájemce
o sociologii upoutá zejména nejobsáhlejší ka
pitola o sociálně psychologických problémech
práce. Soustřeďuje se na tři problémové
okruhy:
I. Pracovní motivace se zdůrazňovanou spo
lečenskou podmíněností. Jsou uvedeny žebříč

ky hodnot, příkládaných různým stránkám
pracovní činnosti a přehledy pracovních sti
mulujících činitelů, mj. účinnosti různých fo
rem slovního hodnocení.
II. Pracovní skupina; zejména problémy její
formální (pojímané příliš hierarchicky) a ne
formální struktury. Předpokládá se existence
pouze jednoho neformálního mluvčího, ač

právě pro soudržné skupiny je příznačné au
toritativní jádro z několika členů. Kromě

vedoucího se uvažuje o izolovaných pra
covnících, opomíjí se např. role kritika. Vel
ký důraz je kladen na společenskou atmosfé
ru na pracovišti. Výkonnost pracovníka je
ovlivňována tím, jaké jeho hodnocení z hle
diska osobní a pracovní stránky se stalo sou
částí celkového mínění skupiny.
III. Vedoucí pracovník z hlediska svého po
stavení ve skupině, své role i osobnosti. Au-'
toři zdůrazňují, že jeho vlastnosti jsou vždy
odrazem celkové interakční role jedince. Uži
tečný je přehled determinant úspěšného jed
nání vedoucího pracovníka. Zvláště důkladně

je rozebírána personální činnost vedoucího.
D. S.

Ralf Dahrendorf: Arbeiterkinder an deutschen
Uníversitáten

J. B. C. Mohr, Ttibingen 1965, 48 str.

Empirická studie, založená na sekundární
analýze rozsáhlých výzkumů, provedených
v poslední době v NSR. Dahrendorf vychází

ze zjištění, že německé university v posled
ních letech navštěvuje cca 5 % studentů, po
cházejících z dělnických rodin (Anglie - 25 O/I)'

USA - 30 %). Fakt, že polovina německého

obyvatelstva dodává jen dvacetinu vysoko
školáků, považuje za jednu z oněch "kritic
kých skutečností", jimiž je angažovaný so
ciolog povinen se zabývat. Protože neexistuje
žádné právní omezení, které by bránilo děl

nickým dětem v přístupu na vysoké školy, je
třeba hledat bariéry v sociální struktuře spo
lečnosti a v motivační struktuře individuí.
Z tohoto hlediska zkoumá 1. sympatie děl
nické rodiny ke vzdělání (Bildungsfreundlich
keit der Arbeiterfamilie), 2. sympatie vzdě

lávacích zařízení k dělnickým dětem (Arbeit
erfreundlichkeit der Bildungseinrichtungen).
Ad 1. Vztah dělnické rodiny ke vzdělání je
nejprve ekonomickou otázkou, rozhodující
roli však nehrají náklady na studium, které
lze dnes krýt pomocí stipendia (v NSR
existuje poměrně dobrý systém sociálních sti
pendií, tzv. Honnef-Modell), ale nutnostre
zignace na vlastní příjem po dobu studia.
V této souvislostí dokazuje, že v dělnických

rodinách dosud chybí typický středostavovský

motivační vzor "odsunutého uspokojení" (de
ferred gratification pattern, srv. L. Schnei
der a S. Lysgaard, ASR 18, 1953) a rozhodu
jící roli hraje orientace na možnost okamži
tého výdělku. Druhým determinujícím fakto
rem je empiricky prokazatelná sociální di
stance, která má dvě základní formy: in
formační distance a efektivní distance. Ad 2.
Dahrendorf dokazuje rozborem sociálního pro
filu a mobilitních vzorů německého učitel

stva, že střední školy mají výrazný cha
rakter "středostavovských institucí", z čehož

vyplývají základní heterostereotypy vzhledem
k dělnickým dětem. Polemicky se vypořádá

vá s tradičním předsudkem "nížšího nadání"
dělnických dětí, vycházejícím z anachronic
kých představ o dynamice vývoje osobnosli a
dokazuje, že za současného stavu představují

dělnické děti základní Begabungsreserven
v NSR. Rozbor vrcholí zdůvodněním nutnosti
překonat současný stav, který je překážkou

na cestě k Dahrendorfovu ideálu "moderní
společnosti". "Jde mě především o to, že svo
bodná společnost potřebuje vyspělé občany,

kteři mohou vyrůst jen tehdy, když "právo
na svobodný rozvoj osobnosti" bude sociálně

podloženo". Dahrendorfova studie bezpro
středně souvisí s jeho publikací Bildung ist
Biirqerrechi. a knihou jeho tůbingenské žačky

Hannelore Gerstein, Studierende Miidchen,
Můnchen 1965.

B. J.

Ralf Dahrendorf: Bildung ist Biirgerrecht.
Pladoyer říír eine aktive Bildungspolitik
Nannen-Verlag 1965, 155 str.

Publikace pro Dahrendorfa velice příznačná:
jeho koncepce angažované sociologie (Ge
seUschaft und Freiheit, Die angewandte,Auf~
kliirung) a představa moderní spolecnostt

(GeseHschaft und Demokratie in Deutschlo:nd!
jej konsekventně vede do oblasti prakttcke

politiky. Volba školské politiky je teoreticky
podmíněna představou o funkci školství v mo
derní .společnosti jako základního mechanismu
obsazování společenských pozic, prakticky
autorovou účastí při zakládání university
v Kostnici a členstvím v poradním sboru ba
densko-wurtenberského ministerstva školství.
Rozvoj školství a školskou reformu nelze po
dle autora zdůvodňovatprimárně ekonomický
mi nebo prestižními zřeteli, základní hledisko
musí být sociálně politické: aktivní vzdě

lávací politika je autorovi jedním z nejzá
kladnějších předpokladů reálné, materiální
(tzn. neformální) občanské rovnosti, která je
strukturální podmínkou aktivní účasti všech
účastníků společnosti na sociálním a politic
kém procesu. Školství je povinno zajistit
všem dosažení základní kvalifikace "občan",

jehož základním rysem je schopnost dalšího
autonomního rozvoje osobnosti. Tato argu
mentace demonstruje silné i slabé stránky
Dahrendorfovy teoretické pozice: její sym
patický demokratický, humanistický patos,
i její osvíceneckou abstraktnost. V řadě ka
pitol zkoumá pomocí pronikavé sociologické
analýzy neutěšené rysy západoněmeckého

školství: disproporcíonální zastoupení venkov
ských a dělnických dětí, dívek a mládeže
z katolických oblastí na všech typech vyšších
škol, masový rozsah předčasného ukončení

studia na středních i vysokých školách při

prokazatelném nadání, neefektivní studium
na vysokých školách, vyplývající z nedosta
tečné diferenciace studijních směrů a přeži

lého chápání akademické svobody atd. Roz
bor doplňuje návrhy hlavních směrů a cílů

reformy. Závěrečná kapitola představuje po
zoruhodný esej o vztahu sociologického vý
zkumu, plánování a politiky.

B. J.

Helmut Schelsky: Auf der Suche nach Wir
klichkeit. Gesammelte Auřsátze

Eugen Diederichs Verlag, Důsseldorř-Koln

1965, 487 str.

Sborník 24 statí z let 1949-1961, vesměs JIZ
publikovaných. (Obsahuje mj. tyto knižně

publikované Schelského práce: Die sozialen
Folgen der Automatisierung, Důsseldorf

1957, Schule und Erziehung in der indu
strieHen GeseHschaft, Wiirzburg 1957, Der
Mensch in der wissenschaftlíchen Zivilisation,
Kčln-Opladen 1961). Shromážděné stati de
monstrují několik typů přístupu k sociální
realitě, od empirického zkoumání jejích jed
notlivých oblastí v rámci "speciálních sociolo
gií" (oddíl K významu jednotlivých životních
oblastí: sociologie podniku a profese, sociál
ní důsledky automatizace, sociologické pro
blémy volného času, sociologie výchovy a
školství, medicíny, náboženství, města, pu
blicistiky) přes "teoretickou sociologii" (od
díl K strukturální analýze společnosti, kde
v souvislosti s rozborem kategorií sociální
stratifikace, společenské třídy a sociální zrně

?-y rozvíjí svoji teorii soudobé společnosti

Jako "nivelizované středostavovské společ
nosti") až po "transcendentální teorii společ-

nosti" (oddíl K diagnóze současnosti, obsa
hující zejména proslulé stati Zt1'áta reality
v moderní společnosti a Clověk ve vědecké

civ~lizac.i), pohybující se již za hranicemi
sociologie v oblasti filosofické reflexe a blí
žící se tradičnímu proudu německého kul
turpesimísmu''. Divergence výsledků těchto
jednotlivých přístupů je příznakem toho že
pokus o spojení německé filosofické tradice
s empiricky koncipovanou sociologií se
Schelskému v podstatě nezdařil. Část publi
kovaných statí, především pocházejících
z první poloviny padesátých let je již značně

antikvována, jejich publikace t~k představuje
spíše příspěvek k dějinám poválečné ně

mecké sociologie i k dokreslení profilu auto
:a, který v předmluvě knihu charakterizuje
Jako "rozloucem s Jednou formou sociolo
gického bádání a učení, jehož sociální a vě
decký význam se chýlí ke konci".

B. J.

Anthony Giddens: Problém sebevraždy ve
francouzské sociologii
The British Journal of Sociology, sv. XVI.,
březen 1965, 3 a n.

Anthony Giddens (Leicester) rozbírá vývoj
sporu o vysvětlení sebevraždy především ve
francouzské vědě. Jev vykládá jednak teze
psychiatrická (Falret, Esquirol, de Fleury
Delmas), považující sebevraždu za projev du~
ševní poruchy, jednak teze sociologická
(Durkheim, Halbwachs), spatřující v ní spíše
produkt společenských poměrů. Svou dů

kladnou monografií, věnovanou sebevraždě
(Le Suicuie, 1897), přispěl Durkheim tvůrce

sociologické teze, nejen k objasnění 'jevu ze
sociologického hlediska, ale uspěl i v ospra
vedlnění sociologie jako samostatné vědy pro
bádáním předmětu považovaného dosud za
výhradní doménu' psychologie. Jak ovšem
ukázal Gurvítch (1952), zašel Durkheim ve
svém sociologickém objektivismu poněkud

daleko, neboť vytvořil strohý protiklad spo
lečnosti a jedince, mezi nimiž je ve skuteč

nosti stálá souvztažnost. Na nedorozumění se
zakládal spor mezi Durkheimern a Tardem
o to, zda je sebevražda v zásadě jevem spo
lečenským či individuálním. Jádrem problé
mu je právě naopak vztah mezi společen

skými a psychickými činiteli v etiologii se
bevraždy, neboť ani výlučný psychiatrický
výklad nebyl zkušeností potvrzen, ani výklad
sociologický nestačí k úplnému objasnění se
bevraždy, jíž propadá jen malý zlomek oby
vatelstva. Sociologové dosud vyhledávali ko
relace mezi sebevražedností a určitými so
ciálními proměnnými, psychologové se ves
měs omezovali na anamnézy osob, které se
o sebevraždu pokusily, a anamnézy těch, kte
ří takto skončili v nemocnici, ale ostatní
osoby, jež při sebevraždě uspěly, už vyšetřo

vat nelze. Giddens však vidí cesty ke zdo
konalení výzkumů v soustavném šetření

u příbuzných a známých krátce po činu, ve
výzkumu těch, jejichž pokusy se nezdařily

jenom pro technické překážky, v laborator
ních pokusech, postihujících činitele ovlívňu-
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~atejko A.: Wybrane problemy wspóldziala
ma d,yrektora z zaloga
Materiál. na se!Dinarium przygotowanym dla
kadry kíerowniczej Zjednoczonych zakladów
stolarki budowlanej w Jablonnie, 1965.
Rozmn?~~ná .studi~. praktícko-sociologtckého
(do u~rclt.e mlr:l;" primo sociotechnického) rá
zu. R~dltel zavodu nemůže podle autora
v p0lTolert; k osazenstvu zůstávat lhostejným
k. I?roJev~m odcizení, jejichž překonání sou
visi ,se .zas~~ami ~ocialistického humanismu.
Musí byt pnstupny, ale zároveň si zachová
v~~ odstup, zajišťující svobodu manévrování
P:l rozhodování. Faktický demokratismus ře

~.ltele .n~chází svůj výraz v zainteresovanosti
zl~o~mml problémy osazenstva, v navazování
stálých mnohos~ranných kontaktů s podří

ze~~ml pracovníky. Vedle zájmu celku ne
m~ze opomíjet ani zájmy jednotlivců Má
~e~en koordinující a kontrolní, ale i in~piru
JlCl .f~~~ce. Y. jeho postojích hrají úlohu ta
koví cl.mtele Jako hlavní zaměření jeho po
z<;>r?ostl (buď na služební úkoly nebo na ří

dlCl hierarchii apod.), odborná kvalifikace
vlastní zájmy, řídící schopnosti, ochota spo
lupracovat s podřízenými, taktnost v jednání
d~v~a ~ebekritič~osti:. N~které výzkumy
zjistily; ze kolektivy nzene lidmi zcela za
uJ.atyml slu~ebními záležitostmi měly horší
vysledky nez kolektivy, jejichž nadřízení vě

novaliv.mn~ho.času bezprostřednímukontaktu
s podřízenýmí. Velkou pozornost věnuje au
tor potrebe ponechávat podřízeným široké
pole ~aI?ostatného rozhodování. Pokud jde
o !mCl~tlvu zdola, ~vádí její 4 základní pod
m~nky. musl. se tykat autentických potřeb

zamteres<?v~~yc!I osob; tyto osoby musí být
schopny mvlclatlvu rozvinout; musí existovat
re.al~~ . moznost projevu aktivity ve smyslu
nale~lte .svobodY; aktivita a iniciativa zdola
musí být ,?ostat;čně e!ektivní ve smyslu
uspokojení .zlvotmch potreb zainteresovaných
osob, t]. mít konkrétní výsledky.
Cas~o se. projevuje nedostatečná pružnost

o~gamzačmch forem. Zvláštní oddíl je věno

v~n vztahu ~e~iitele vůči vysoce kvalifikova
nym odborníkům. Autor zdůrazňuje nutnost
respektov~t '7s<;>kou úroveň jejich společen

sko:-profe~lOn~ln.lc~aspirací, spravedlivě hod
noht. mozn~tl jejích rozvoje a postupu. Mo
der?l. organizací práce - a to zvláště za
socialismu - se příčí maření cenné lid k'
energie vodborníků na místech, kde jsou ~c:
p?me~ne ~soce placeni, ale nejsou tam po
trebm. Ř.e<htelovy znalosti o osazenstvu ne
mo~ou byt nadále opřeny jen o pragmatickou
zkusenost, ale především o sociologické a
psychologické . vědecko-analytické znalosti.
Zv toh?to hlediska nutno uvažovat specifiku
vekove struktury, zdravotního stavu a dalších
charakteristik osazenstva toho kterého závodu.

D. S.

alternden
der Indu-
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Atteslander P.: Die Stellung des
Erwerbstiitigen im Betriebe und in
striellen Gesellschaft
in: "Industrielle Organisation" 1965, 8.

Studie vychází z faktu tendencí k přestár

nutí" v industriálních společnostech."Stáří je

názorec~, tý~~jící~h se různých otázek (vál
ky a ~llru, n.zeneho hospodářství, distribuce
potr.av!-n za valky, zvyšování mezd), když ani
neví, Jak autor dospěl k svým závěrům.

G. Mury: A propos de Ia nouvelle classe
ouvríěre

in: Economie et politíque, 1965, č. l.

~tať poskytne čtenáři zajímavý pohled do
t~eologtckých problémů francouzské sociolo
gie.. G. ~ury rozebírá dvě díla francouzských
s~lOlogu S. Malleta a P. Bellevilea věnova

na problému "nové dělnické třídy": tj. pro
d~kt~vmch pracovníků vyšších stupňů tech
n.l~ke~o rozvoje. Oceňuje v nich mnoho po
z~tlvmho - oba autoři mají blízko k mar
xlsm~, ~ou~asně yšak vznáší z pozic klasické
~arxlst~~k~ .teon~ ~ komunistické politiky
ra~u s~nzhvych námitek proti módním gene
:ahzaclm. Pro našeho čtenáře je to současně

mform~ce o různých řešeních závažné pro
b~~matlky nových procesů ve vývoji dělnické
t:ld~ a zarr;ěstnanců průmyslu v kapitalis
tIckych zemích, navazující nepřímo na zná
mou diskusi v "Otázkách míru a socialismu".

P. M.

D. S.

Základní kurs sociologie pro ekonomy
Na~sal kolektiv katedry sociologie a psycho-'
Iogie INHPL VSE, Státní pedagogické na
kladatelství, Praha 1965.

F. P.

Skripta, .složen~ ze .dvou částí. V první jde
o. cel~ov: s~zna.mem s některými obecně so
cl?lol?lckym~ ota~kami, jež se týkají vzniku,
,?,voJe ~ předmětu sociologie, metod a tech
nik soclOI?~l:ke~lO výzkumu. Ve druhé jde
o :evrubneJsl '7klad problematiky sociologie
prumyslu. Kapitoly Sociologie a ekonomika
(J. ~O~?ut~ a Human relations (M. Míček)

podava~l prehled dosavadního vývoje tohoto
oboru 1 roz.b?~ soudobé literatury. Důraz je
kla~en na. [ejich praktické využití v podní
ko,:e p~axl. ~a Jeden z prvních úkolů naší
sociologie pr~I?yslu se považuje promýšlení
systému. k:vahflk~cevv~doUcích hospodářských
pracovn:ku. Sp.ravne Je kritizována všeobec
~ost požadavků, a.bY formální vedoucí plnil
1 fun~cl skup~noveho vedení v neformálních
vzt8;zlch. Kapitoly vykazují určité nepocho
pem pro vmtrm souvislosti mikrostruktury
a makr~struktury. Skripta vrcholí Kohouto
v~>U. kapitolou o průmyslové sociologii a so
cíaltstíckém podniku. Výrazně dokazuj e v

. I' . . . ' zeSoclO.ogle ma mít sve místo již v projektu
podmku~ ~ále při přtjímání a adaptaci nových
pracovmku. Je podan přehled výzkumů

~l~ktuac~. a. faktorů stabilizace. Autor odli
suje sociální roli v podniku od sociální po
zice, kt~rá má stabilnější povahu. Jsou uve
deny. výsledky průzkumu hospodářských ve
doucích, podle nichž např. autoritu mistra
u nas nejvíce snižuje nedostatečná kvalifl
ka~e, .na druhém místě špatné jednání
s lidmi.

F. P.

Alfred Sauvy: L'Opinion publíque
Sbírka Que sais-je? Paris 1964, 128 str.

Poutavá knížka o veřejném mínění, jež vy
světluje především na základě francouz
ských, českému čtenáři nicméně dosti blízkých
zkušeností. Autor soudí celkem dost skeptic
ky o kompetenci veřejného mínění utvořit si
správný názor o různých událostech a vlád
ních opatřeních a dokládá tyto své pochyby
na příkladech jako hodnocení politiky Léona
Bluma nebo Paula Reynauda. Přesto zastává
názor, že vláda má občany objektivně infor
movat o věcech veřejného zájmu, zejména
nepředkládat publiku jen některá vybraná
fakta, jež se jí hodí, a ostatní utajovat, a
dále má ponechávat utvoření závěrů občan
stvu, jemuž by neměly být vštěpovány ko
nečné soudy o předkládaných faktech. To
muto autorovu požadavku by nevyhovoval ani
francouzský, ani sovětský způsob informací:
za poměrně nejdokonalejší považuje Sauvy
vztahy mezi vládou a veřejným míněním ve
Velké Británii, kde se blíží jeho koncepci
správných vztahů.

Slabinou spisu je poměrně málo propraco
vaná část o poznávání veřejného mínění a
o technice jeho studia (tomu je věnována jen
IV. kapitola, str. 39-47). Z toho důvodu ne
bude patrně čtenář vždy přesvědčen o správ
nosti různých autorových úsudků o obecných

autor vychází z prací J. L. Morena. Třetí
obsahuje výklad procesu interakce a soustavy
rolí (tyto pojmy jsou srozumitelně objas
něny) a dále je tu vyložena a rozebrána teorie
R. F. Balesa, který zredukoval počet kate
gorií interakce na dvanáct, vysvětlujících
nicméně řešení základních problémů. Ko
nečně čtvrtá kapitola vykládá skupinovou
dynamiku pomocí teorií Lewinovy a Sheri
fovy. Ctenáře patrně nejvíce zaujme stať
o výzkumech Lewina a spol., týkajících se
vlivu různých způsobů vedení (autoritativní
ho, demokratického a liberálního) na výkon
a "společenské klima".

Spisek se nezabývá ani vývojem sociální
psychologie ani jejími ostatními metodami,
ani problematikou lidských vztahů v celé je
jich plnosti. Je toliko stručným úvodem do
některých zorných úhlů a některých základ
ních problémů s vypuštěním teoretických a
technických otázek. Autorova snaha o oddě
lení předmětu sociální psychologie od před
mětu sociologie a psychologie je jistě chvá
lyhodná, avšak takový úkol se snad ani nedá
uspokojivě zvládnout ve vědecko-populární,
byť sebepromyšlenější příručce. Při výkladu
interakcí a dynamiky skupin se autor ome
zuje na skupiny o malém počtu členů a na
sociometrii, což je samo sebou vhodné a vy
světlitelné i tím, že na tomto úseku sám
pracoval a usiluje o vlastní přínos, např. me
todou "kola" pro individuální socíogram (str.
89). Ani při těchto omezeních nebude patrně
knížka, aspoň v některých svých partiích,
snadnou četbou pro začátečníka, jemuž je
určena.

F. P.

Jean Maissonneuve: La psychologie sociale
Sbírka Que sais-je? Presses Universitaires de
France, Paris 1965, 128 s.

Autorovi není sociální psychologie ani "in
termentální" psychologií (Tarde), ani pouhým
přívěskem sociologie; jejím vlastním před
mětem je interakce vlivů společenských i jed
notlivých osob, vztahy jednotlivců mezi se
bou i vzájemné vztahy skupin. Naproti tomu
studuje sociologie formy skupin, jejich hie
rarchické uspořádání a soustavy hodnot.
Každé společenské chování je však podmíně
no jak určitými psychickými pružinami, tak
i dříve vytvořenými sociálními podmínkami.
Knížka má dvě části: první je věnována styku
a jeho sociálním rámcům, druhá studiu in
terakcí a dynamiky skupin.

V první kapitole prvé části se M. zabývá
pohnutkami jednání, vedoucího k stykům, ve
vztahu ke společensko-kulturnímu rámci to
hoto jednání. Pojednává o samovolné stránce
družnosti (sociabilité) a vychází přitom
z psychoanalýzy a z poznatků vývojové psy
chologie. V druhé kapitole, věnované feno
menologii družnosti, pojednává o způsobu,
jakým se projevuje v mase (užívá k jejímu
objasnění francouzského zájmena "on"),
v pospolitosti (communauté: rodina, pracovní
kolektiv, národ) a ve společenství (commu
nion: manželská dvojice, jiná sdružení o nej
výše 10-12 lidech) - zde navazuje M. na
třídění Gurvitchovo. Třetí kapitola vysvětlu
je společenské rámce společenských skupin,
přičemž autor vychází ze sociologie, aby
vyložil vznik a vývoj kulturních norem, mo
delů, soustav, statusů a rolí, skupin i míst
ních prostředí.

První kapitola druhé části pojednává o stu
diu početně omezených skupin, vhodném
z důvodů praktických i metodologických.
Druhá kapitola je věnována sociometrii '0_0

[ící kontrolu i projev agrese (Menninger)
u individuí a skupin, a posléze v pozorování
vzorů zespolečenšťování spjatých s útlumem
nebo s usnadněním zevních agresívních pro
jevů v různých skupinách. Tím by se vy
jasnil vztah mezi uskutečněnými sebevraž
dami a pouhým sebevražedným chováním
(pokusy, hrozby) a rozšířením výzkumů na
větší počet osob bude spíše možno odpovědět
na otázku, proč se za určitých společenských
situací některé osoby vraždí, zatímco jiné za
týchž poměrů sebevražedné chování nepro-
jevují.

Jistě velmi přehledná a podnětná a důle-
žitému problému sociologickému věnovaná
studie Giddensova neujde pozornosti našich
sociologů, neboť jev byl studován i u nás
(Chalupný, Král aj.), Z našich badatelů byl
autorovi znám toliko jazykově dostupný Ma
saryk, kterého však mylně řadí k německým
sociologům. Zjevem se zabýval také před
časně v emigraci zesnulý Ullrich, který čás
tečně spolupracoval na znamenitém díle
Halbwachsově (viz mou obsáhlou recenzi
v Soc. problémech 1932, 233-239).
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závodě ("podnikové klima") se nedá reduko
vat .na r~l~ti.vně stálé individuální dispozice,
a~e ze mmem ~. r~~k~e poukazují na objektiv
~l !il0m.~nt:y, .Jlmlz JSou podmíněny. Organi
. a~.J.. pojima J.ako.zvláštní dimenzi závodu,
JeJlZ funkcí !e. vědomá, racionální koordi
nace. kooperačního systému. Centrální orga
nizacm pro~lem daného závodu spočívá

v tom, -?akol~~ lze při málo standardizované
produkcí SPOJit nutnou elastičnost výrobního
proc.es;t s d~o~hod0l:?Ýn: formalizovaným plá
noyamm. V~~sm~ ?elmků nemá jasno v nor
n:~C~1 ~menovam a určování výše mzdy
pr~pIS;tJ~ vedoucím, má dojem osobního mi-
drzovam. Z negativních postojů k lk'
mzdovým rozdílům autor usuzuje že :~e:~
ter;t?e~ce k nivelizační konzumn'í poptávce
smzuJe. v:yhlídk~ vedení na zavádění silné
mzd?ve. dlfere.ncH~ce bez odporu dělnictva.

P~O!l výkonové orientaci (vysoké odměny děl

m~u v. akordu) stavějí dělníci konzumní
onenta~l:.Ve vztahu k práci je vysoce hodno
c~na JeJ; rozmanitost a možnost určitého

disponování. Časté přání změnit pracoviště

v. ramci zav.odu. je motivováno přáním 1. mít
lepe placeJ.!e místo, 2. mít zajímavější práci
3. !?lt .,tyzlcky snadnější práci. Dělníci mají
P?Cl! jístotv před nezaměstnaností. Struktu
ralJ.!; s.ouvlslosti mezi subjektivními postoji
socla~m organizací a technickým procese~
se. vyrazn~ projevují na problému nadříze

ných, E.XIStUJl oba;rY. z důsledků stížností.
Nespokojenost .se tyka působení nadřízených

pri o~menov~m a přidělování pracovišt, které
Je. malo rac~onal~zov~no; Napětí je způsobo

vano hlavne objektivními podmínkami ne
psychologickými momenty. Netýká se ml t o
ale ne" ed . lS ru,. jvice v oucích oddělení. Polovina tá-
zaných byla ~p~k?~ena s tím, jak podniková
~~da .z~stupuJe jejich zájmy, druhá polovina
Jl. krítízovala za to, že zaujímá spíše sta -
vísko ředitelství. no

D.S.
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Borchard H.: Fiir die Entwicklung einer
"Industriesoziologie"
in "Die Wirtschaft", 1964, Nr. 34.

p:ogramov~ stať, vymezující sociologii jako
v~du, kter~ zkoumá složitý komplex sociál
ních .vztahu a z nich vyplývající skupinové
postoje v kon~ré~ních historických a regío
nal~lch podmínkách, stanoví jejich zákoni
tosti a. vyjadřuje se ke společenskému řízení

za SOCialismu. T~žiště sociologického výzku
mu .v ..~DR hleda autor v sociologii průmys
lu, JeJlZ p.ro~lematiku skicuje takto: 1. Struk
t~ra soCtalmch kooperačních vztahů jednot
lwců a kolektivů - 1.1 formální skupinová
struktura v průmyslových podnicích 1 2 ne
formální s.kupinová struktura, 1'.3 skupinová
struktura Jednotlivých průmyslových odvětví

1.4 ~měny sc:~iáln.ích tříd a vrstev, 1.5 řídícÍ
s:ystemy, 1.6 rrzern a efektivní struktura auto
rity, 1.? formáln~ ~ neformální struktura in
formB;cl v podnicích ; 2. Typické skupinové
postoJe --: 2.1 vztahy mezi tvořivým charak
teren: prace a chováním různých sociálních
skupm, 2.2 sociologické problémy kvalifikace,

:T~schner M.: Zum Verhaltnis von Betriebs
klima und Arbeitsorganisation Eine betriebs-
soziologische Studie .
Frankfurt am Main, 1961.

~nal~zB; ob..sa~u 63 interviewů s nahodile vy
.zranyml. del~llky ocelárny - muži. Vychází

hypotezy, ze postoj dělníků k poměrům na

D.S.

Blucha -!.'.: K užití některých sociologických
metod pn zpracování dějin závodú
in: Dějiny závodů v CSSR, Práce, Praha 1965

Autor ~ons~atuje'společný metodologický zá
k~ad ~lst?:l~va .. sociologie. Pro historiografii
zavodu prmaseji sociologické výzkumy nové
aspekty zkoumání, rozšíření studia o další
o?last.i j~vů! které nelze uspokojivě zpracovat
hlstc:ncky.ml metodami, a metodické obohacení
o nektere kvantifikační postupy mat "1

1
• ' ena 0-

vou. ~na yzu atd. Pokud jde o využití me
~oar~ a autobiografií, domnívá se autor že
historik se na základě těchto pramenů s~ •.
rekonstruovat vývojové souvislostí tí azis . 1 •. ' za Imco

OClO og se. soustřeďuje na vysvětlení moti-
v~ce spolecenského postoje osobností a sku
pin..TeI}to psychologický aspekt samozřejmě

n:USl .byt stud~vár;t? . ale přesto je správněji
dale Jako dominující požadavek obsahového
~o~?to.ru uvedeno vyšetření souvislostí mezi

';Cl y.m společenským prostředím a konkrét
n:1? md;vldualmm postojem, k němuž ak
~fl~~~~U~~ typologická analýza osobnostf a

a lS lC. a syntéza této analýzy. Podle auto
T?V:. na.zoru nebud.ou moci speciální sociolo
g~c e vy~ku~y optimálně přispívat ke zvlášt
~lm. potřebám dějepisectví, ale bude nutno
'z~azovat o ~o:nplexních sociologických vý-

un;ec~. ~ ;t~~redním cílem získat materiál
pomahaJlcl řešit konkrétní otázky dějin.

D.S.

s~ých orgá.nů v n.ov~ soustavě a o vzájern
ných v~tazl~h mezI. temito orgány a podniky.
ObsahUJe radu přehledných organizačních

schémat.. Sociolog.ické aspekty v samotném
obsa~u JSou. slabe. Pro sociologa průmyslu
a prumrslo::eho .podnikumá však práce vý
znaI? !Ir;t, .ze .vca.s seznamuje s novými 01'
g~~llZa~n!!il1 ra!ilcl, v nichž se bude podnik
pri sv~ Cl?~ostl.~o~ybovata které nepochyb
ne.ovll.vm I vmtrm sociální systém podniku'
~e~en Jeho. organ.izaci. Knížka výrazně odli~
suje.•dv~ za~ladm typy nových výrobně hos
p~darskych Jednotek: oborový podnik (případ

ne s konc.er!lOVěpřidruženým podnikem) a
tr;tst podmoku. l!kazuje jejich přednosti i ne
vrhodr. Duraz Je kladen na organizační ra
c~onalltu nového uspořádání. Z tohoto hle
diska vyzvedá jako důsledek silné monopolní
pos~ave.nl '7ro?y. I když se autor snaží vy
vodit, ze ruzne formy soutěže (resp. konku
rence) ~U?OU t~nto monopol mírnit a posilo
:rat pOZICI odber~tele, ponechává velkou ne
J~snos~ v. to:r;-, Jak to v daném organízač

mm ramc; pri zachování silných centrálních
pravomoci bude možné.

\ '

D.S.
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Kobr J.: Organizace prúmyslu a prúmyslo
vých podnikú v nové soustavě řízení

NPL, Praha, 1965

Solidně informativní práce o organizačním
utváření zejména nadpodnikových. hospodář-

popularizující knížka vychází z toho, že v zá
jmu zajištění souladu mezi hospodářskou
aktivitou vnitropodnikových útvarů, jednot
livých pracovníků a potřebami celého pod
niku, sladění prvku kázně a prvku iniciativy
přináší nová soustava důraz na využívání
hodnotových vztahů též ve vnitropodnikovém
řízení. Výstižně charakterizuje hospodářská
střediska, odpovídající úsekům činnosti, jež
tvoří uzavřené odpovědnostní okruhy a mají
se stát základními nositeli hodnotových vzta
hů. Pro sociologa je práce přínosná nejen
jako solidní ekonomicko-organizačníinforma
ce ale i tím, že kritizuje jednostranně eko
n~mický přístup k řízení. Žádá podstatný
ohled k psychologické a sociologické stránce
řízení. Uvádí např., že mistři mohou podstat
ně zvýšit efektivnost své řídící činnosti a její
vliv na vytváření motivů k práci, překro
čí-li hranice úzce ekonomického či dokonce
technického chápání problematiky dílny, bu
dou-li se hlouběji zamýšlet nad sociálními
vztahy mezi pracovníky. V osobních odděle
ních by se měli více uplatňovat profesionální
psychologové a sociologové, to však nemůže
substituovat požadavek, aby poznatky psy
chologie a sociologie pronikly do obsahu,
metod a forem práce každého, kdo se v našich
podnicích podílí na řízení.

Vopička E.: Vnitropodnikové řízení v nové
soustavě řízení

NPL, Praha 1965

cích v závodech, i když správně zdůrazňuje,
že nelze hovořit o sociální stejnorodosti. Po
znamenává, že při tomto studiu nestačí sle
dovat jakési "holé" sociálně politické vzta
hy, ale je nezbytné opírat se o tendence vý
voje techniky, kvalifikace, pracovní doby atp.
a spolu s těmito tendencemi sledovat vývoj
vztahů mezi lidmi i jejich psychický projev.
V přehledu sporných vztahů socialistických
pracovních kolektivů v závodech jsou uve
deny vztahy mezi pracujícími vyplývající
z různého stupně složitosti, kvalifikovanosti
a oduševnělosti práce, rozporné vztahy mezi
pracovními kolektivy a profesemi (k tomu
dodáváme, že jejich studium je zvlášť dů
ležité pro poznání utváření skupinových, na
konec i podnikových zájmů), rozporné vztahy
vyplývající z různé úrovně účasti pracují
cích na řízení, sociální vztahy mužů a žen
a sociální vztahy generací. Autor vyzvedá,
že zavedení nové soustavy řízení si dříve či
později vynutí podstatné zvýšení neformální
účasti kolektivů pracujících na řízení. Svou
argumentaci omezuje jen na předpoklad, že
pracovníci budou na kvalitě a efektivnosti
výroby i samotného řízení mnohem bezpro
středněji zainteresováni.

D.S.

D. S.

Machonin P.: Změny v postavení pracujících
v československých závodech od roku 1945
do dneška
in: Dějiny závodů v CSSR, Práce, Praha 1965.
Přehled hlavních problémů společenských
vztahů v našich průmyslových závodech je
podán na pozadí základních revolučně tříd
ních přeměn, které vedly k početnímu roz
šíření a současně k určitému "rozřeďování"
dělnictva. Autor výrazně hovoří o vybude
vání kolektivistického typu ekonomických
vztahů, opomíjí však hierarchické vztahy,
které zesílily na základě soustředěnosti spo
lečenského vlastnictví. V souvislosti s tím
poněkud přeceňuje sociální jednotu pracují-

Atteslander P.: Der Mann am Steuer, Eín
Beitrag zur Fiihrerrolle ím Industriebetrieb

in: "lndustrielle Organisation" 1964, 1-

Po zdůraznění významu empirických sociál
ních výzkumů pro demytologizaci pojmu
"vůdce" autor uvádí, že vzhledem ke své
pluralistické hierarchii představují průmys
lové podniky v podstatě kontrárně norma
tivní subkultury vůči okolní společnosti, ten
dující k egalitárnímu demokratismu. Vedení
a skupinové normy se těsně proplétají. Ve
dení je sociální proces omezeného trvání:
inovace, změna sociálních systémů. Je dyna
mické, zatím co řízení, administrace se tý
kají pozic a jiných strukturálních znaků.
Vedení se silně týká neformální oblasti. Fun
guje nejen v souvislostech věcné, ale i emo
ciální kooperace. Vlastní vedení může být
prováděno pouze v kooperačním systému,
který ovšem není bezkonfliktním vzhledem
k divergujícím zájmům jednotlivců i skupin.
Vedení má být zkoumáno jako sociální role.
Vedoucí _chování plyne ze stálých interakcí
lidí. Atteslanderova studie se Vyrovnává s řa
dou pojetí pojmu "vedení" v německé i ame
rické sociologické literatuře. Sama spíše ro
zebírá pojmoslovné předpoklady problému,
méně se opírá o konkrétní výsledky sociolo
gických výzkumů v závodech.

kolektivní sociální situací, jde ovšem o re
lativní pojem i skutečnost, které je třeba po
jímat na podkladě současné široké divergence
rolí. Vedle důvodů proti dalšímu zaměstná
vání starších pracovníků ("bezstarostné stá
ří", uvolnit místa mladším, menší schopnost
přizpůsobení technickým změnám) lze uvést
řadu důvodů pro (pravidelnost v práci, kon
centrovaná pozornost, metodičnost, kázeň,
trpělivost aj.), Statistické věkové skupiny ne
mohou téměř nic vypovídat o sociálním prů
běhu stárnutí. Autor vyslovuje hypotézu, že
specifickou pro stáří je redukce sociálních
vztahů a potíže vznikají právě v důsledku
toho, že je pracovník vyloučen ze své pra
covní skupiny a postaven do nového pro
středí. Zvláštní role starého neexistuje, je to
fikce. Jde spíše o problém menšiny v so
ciální struktuře. Nemáme-li staré lidi považo
vat za menšinu, musíme dle Atteslandera
ovšem změnit vžitou stupnici hodnot.
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. P.~úměrný čl<;Jvěk myslí, vidí, slyší v kate
gortích ,,~draveho rozumu" (common sense).
Jeh~, l~?~k.u, vku~, řeč, formuje společnost,
v m~ zIJe; a nejen to, závažnost minulých
společenských forem je stále pociťována

v my.slem ~ vkusu, ještě dlouho po tom, když
se. původní spolecenské podmínky změnily.

P?kud JSou ve společnosti rozpory pokud
představují .zvlášt.ní zájmy, které nej;ou iden
tIcke, se }aJmy lidstva, poskytují průměrné

mu .clo~~ku pokroucený názor na svět. Vě

?OffiI 1?n t;1y"slem :: ynímavost při umění
JS,?u vicemene "falesnym vědomím", pokud
vsech,ny rozpory v dané společnosti i mezi
společnostmi nevymizejí.

Jsou však dva přístupy ke skutečnosti

kter~ zasahují dále než chápání reality po~
m~cI, "c,omm~n sense": věda a umění. Sku
tecny v~~ec, I když začíná s údaji, které mu
poskytují smysly, jim nedůvěřuje a nespo
kOJUJe se s rnrm. Jeho cílem je proniknout
~la~?ým zá.v?jet;l smysly prostředkovaných

údajů, a krí tíckým myšlením a ovládanou
fanta:ií ~ojít k a<!ekvátnějšímu pochopení
skut~cnos~l. Jeh? vysledky jsou často nepo
chopítelné a ,,:~aJI se.l.aik?vi absurdními, pro
toze . přesahují specifické sociální kategorie
a pojednávají o hlubší realitě. Vědecké myš
lení nejen rozšiřuje horizont intelektu ale
také rozvíjí schopnost člověka přemýšl~t a
sjednocuje lidstvo. '
Ve~k~ umění má tutéž funkci jako věda.

P;omka do sféry "common sensu" a jeho
predstav o člověku a přírodě které právě

tak .tako myšlení podle "comm~ sens~", jsou
utvaret;y a pokrucovány společností. Umění

?d.~aluJe za klamným zdáním podstatu jevů,
jejich pravou :ealitu. Umělec se nutně staví
k:lt}cky k,e: zpusobu, jakým "common sense"
VIdl a Sl!SI~ pokud je umělcem, je radikálem
- protože Jde az ke kořenům; je internacio
n~hst0tt:, protože se dotýká skutečnosti bytí,
vse:n Iidem společné. Funkcí vědy je dodat
:nys~ence .k:it!~~osti, funkcí umění je učinit
cloveka citlrvěfším pro všechny životní jevy
Věd,:ck~ a u~ělecká pravda mají společné
to,. z~ [dou dale než konvenční myšlení a
vnlm:;m. ve styku s realitou, tj. se silami
sk~ytym: za sta~ickým zdáním. Tak Homér
ud~lal.vl,c pro mll', když psalo trojské válce
~ez me:ne sl~vný ~utor píšící o míru - i kdyŽ
Jeho dllo ma take svou důležitou funkci.

.A';lt<;>r uzavírá, že - vedle přímého za
bývání se problémem války a míru - vědec

a. um~lec nejvíc~ přispívají míru a interna
cionalísmu hm, ze jsou prozíraví a odvážní.

-Mj-

Erich Fromm: Science, Art and Peace
Co-existence, Pickertng (Canada), Č. 3, 1463

v.,úvodu ,a~to~ kt?nstat~lje, že 20 let po po
r~zc~ nacIstu, Je treba rešit otázku, jak mají
vědci a umelci pomáhat při odstraňování

hrozby nové války: Jejich úkolem je překo

~ávat omezující předpojatost navazovat vzá
Jemné, n;ezinárodní styky, vYsvětlovat nedo
r~zumem,.})oukazovat •na hodnoty, které by
valk~ zničila. Nemusí tak. činit explicitně

veda a umění totiž slouží lidstvu a míru
bez ohledu na to, čím se zabývá.

..Jiří K~laja: Workers' Councils. The Yugoslav
Experlence
'I'avistock Publications, Londýn 1965.

Vztahy v průmyslu jsou stále pramenem pro
blémů a frustrace v mnohých společnostech

v nichž technologická éra způsobuje rychlé
střídání podmínek. Některé základní otázky
jsou společné všem těmto společnostem 
kupř. jak dosáhnout ustáleného tempa eko
?omic~ého růstu jakožto základu pro zlepšení
Zlvotmho standardu a kvality života a zá
roveň. jak vyt:r.ořit,dynamické a pružné vzory
orgamzace a rizern, Jez by pomohly vyškole
ným a ochotným pracovníkům dosáhnout vy
soké úrovně výroby a výkonnosti.

Pojednání o jugoslávském systému závod
ních rad je obzvlášť důležité pro diskusi
o průmyslových formách, a Kolajova studie je
v západním světě první, která podává ucele
ný, adekvátními vědeckými metodami syste
mat~ckY ,sebraný, materiál, doplňující úřední

oznam~m. :; zpravy návštěvníků, jež dosud
byly J~d:nym zdrojem informací. Zajímavě
pojednává o dvou zavodních radách v Běle

hradě a o jejich vztazích k jiným organíza
cí:n, ,které hrají úlohu v životě průmyslového

delmka - k odborovým svazům Komunistic
~é l~ze .a ml~dežni~ké organiz~ci. Dokazuje,
ze ack<;>lI se zavodm rady zasloužily o zvýše
nou výkonnost a větší zainteresovanost za
městnanců, nedosáhly vytčeného cíle v tom
že základní rozdíly v postojích mezi vederiím
a dělnictvem trvají.

Tato analýza procesů průmyslové demokra
cie v Jugoslávii vrhá ostré světlo na mnohé
rysy, považované za samozřejmé ve formách
průmys~ové organizace na Západě. Proto je
tato kniha zajrmava jak pro ty kdo se za
bývají pr~xí průmyslového říz~ní, tak pro
prumyslove SOCIOlogy a sociální psychology.

-Mj-

v. S.

-cy-

Metodicko-analytická studie o funkci foto
grafie v životě vesnického obyvatelstva je
příspěvkem k sociologii kultury. Autoři hod
notí význam fotografie pro vesničana a ptají
se, proč fotografie je na venkově ještě stále
řídkým zjevem. Je to nedostatek přístupu
k "technice", nebo to souvisí s kulturní úrovní
v širším smyslu? Zatím se fotografie na ven
kově vyskytuje jen jako doklad slavnostních
příležitostí, především svateb. Fotografie po
řizovaná při křtu je vzácnější. Snímek zobra
zuje shromáždění příbuzných a má svůj spe
cifický význam pro dokumentaci rodinného
života. Rodinné fotografie jsou ukládány
obvykle odděleně od ostatních "všedních"
snímků, aby byly méně přístupné náhodným
příchozím a návštěvám. Naopak "slavnostní"
fotografie jsou vyjímány ze schránek, do
nichž jsou pravidelně ukládány, a při jejich
ukazování je zachováván jakýsi ceremoniel a
vytvářena slavnostní nálada. Obecně vš~k
platí, že fotografie je pro venkovana v kaz
dém směru "marnivostí", s čímž je spojeno
její menší rozšíření a určitá obřadnost při za
cházení s obrázky. Venkovan považuje osobu
mající vztah k fotografování a fotografiím za
,.poměštěného" člověka, za někoho, kdo. se
chce povýšit nad ostatní obyvatele vesmce.
Studie která je jednou z verzí napsanou na
toto téma pro knihu Vn art moyen, essai sur
les usag2s sociaux de la photographie. (Edi
tíons de Minuit), je pro našeho socIOlog~
i zajímavým příspěvkem k poznání úrovne
materiální kultury technického typu na fran-
couzském venkově.

Bourdieu, P. et M.-C., Le paysan et la photo
graphíe
in: Revuefran<;aise de sociologie, VI, 1965,
164-174.

vaření, oheň). Společenské hry (konverzace,
pití, zpěv, procházky). Velkou úlohu hraje
každodenní "rituál" a sportovní zdatnost. Hry,
které ženy považují za "normální", jsou mu
žům příliš "prozaické", vyžadují "dramatič
tější" činnost. "Hra na táboření" vyhovuje
typu amerického mužského hrdiny, kdežto
žena "hraje" statečnou, ale mírnou "pionýr
skou matku". Jsou hry oběma pohlavím spo
lečné (plavání, konverzace, pití, tanec), ale
mnoho "mužských" her si oblibují ženy (ry
baření, lov, vodní lyže). Hry se v každé gene
raci mění. Dnešní generace vyhledává způsoby
i místa rekreace svých dědů, nikoliv otců.
Dává přednost volnému táboření před orga
nizovanými táborovými celky. Je nápadná
snaha po "starém pionýrském táboření", od
mítá se "kultura" (sirky, zapalovače, stany).
Autor podává rozbor zkoumaného souboru
podle věku, pohlaví, zaměstnání a původu a
uvádí tyto skutečnosti do vztahů se způsoby
rekreace jeho členů. Zjišťuje, že dnešní člo
věk pro svou rovnováhu absolutně potřebuje
"hru" jako vyrovnávací sociálně psychologický
faktor.

D.S.

Burch W. R. J.: The Play World of Camping:
Research ínto the Social Meaning of Outdoor
Recreation
American Journal of Sociology, sv. 70, č. 5,
1965, str. 604-612, 1 tab.

Autor procestoval se ženou a 3 dětmi v ro
ce 1962 12 rekreačních táborů ve státních le
sích Oregonu a hovořil s 288 rodinami o tá
boření v lese. Studoval vztah mezi zaměstná
ním a způsobem táboření, denním programem
rekreace volbou her a rozdělení práce na
mužskou' a ženskou. Cinnost v táboře rozdě
lil na 6 skupin: Symbolická práce (s trofejemi,
lov rybolov houbaření, sběr dřeva atd.). Ex
pr~sívní hry (plavání, vodní lyže, veslování).
Volné hry" (odpočívání, slunění, čtení). "Or

ganizované" hry (kopaná, ,vo~ej?a~ ~.t.d).
Substituční hry (stavěm a udrzovam tabonste,

Klein A., Speigner W., Ergebnisse einer be
triebssoziologischen Untersuchung
in: "Wirtschaftswissenschaft" 1964, č. ll.

Po vědoslovném úvodu, v němž je úkol mar
xistické podnikové sociologie formulován jako
studie zákonitostí, které jsou základem utvá
ření a vývoje socialistických výrobních ko
lektivů, autoři rozebírají význam podnikové
ho klimatu, formálních a neformálních sku
pin v podniku. Za důležité objekty výzkumů
považují konflikty a informační vazby. Ve
druhé části jsou podány výsledky průzkumů
5 pracovních skupin. Byly zjišťovány, škálo
vány a kvantifikovány postoje jejich členů
k podniku. Obzvláště nepříznivě na tyto po
stoje působily nedostatky v organizaci práce,
neinformovanost, nedostatečné respektování
návrhů, nedostatečné hodnocení kvality při
odměňování, nespokojenost s vedením i s čin
ností společenských organizací. Příznivě pů
sobila spokojenost s jednáním bezprostřed
ních nadřízených, sociální jistota a neformál
ní vztahy ve skupinách. Tyto vztahy byly
studovány speciálně s použitím sociometric
kých metod. Určité napětí mezi podskupina
mi souviselo i se světonázorovými rozdíly,
hlavní však byly sociálně lidské motivy.

D.S.

2.3 působení ekonomických a morálních sti
mulů na různé skupiny, 2.4 faktory podni
kového klimatu, 2.5 fluktuace, 2.6. chování
vedoucích, 2.7 vztah chování vedoucích a in
formací, 2.8 sociologické problémy přípravy
řídících kádrů; 3. Organizace řízení - 3.1 or
ganizační typy, 3.2 metody řízení, 3.3 sociální
modely řídící činnosti, 3.4 sociologické ana
lýzy praktických experimentů; 4. Metody
sociálnich výzkumů v průmyslu. I když tento
přehled není úplný, je podnětný. Autor žádá
lepší zajištění výzkumné práce a mezi socia
listickými zeměmi, které v tomto ohledu mají
před NDR značný předstih, jmenuje i CSSR
(sic!). (Upozorňujeme, že plný překlad Bor
chardova článku vyšel v časopise "My 65",
1965, č. 3.)


