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Pokračování diskuse k příspěvku Petra Matějů Posttotalitní trauma české sociologie, 
publikovaného v Sociologickém časopisu č. 2/1995. 

K důkladnější analýze příčin problémů české sociologie* 
 

Myslím si také, že stav české sociologie není nejlepší: rozhodně zůstává pozadu za tím, 
co bylo jako program formulováno na pražském Sociologickém fóru na přelomu let 1989 
a 1990… Přes celkové výhrady však úroveň jejích výkonů nevidím jako katastrofální… 
Platí to především, pokud jde o udánlivou neschopnost české sociologie otevírat základní 
témata problematiky transformace ve srovnání s maďarskými a polskými kolegy. Při vší 
úctě k těmto sociologickým velmocem nenacházím žádnou oblast, v níž by náměty vzne-
sené u nás zůstávaly zásadně pozadu za tím, čeho se lze dočíst v sociologických studiích 
z těchto zemí. Podle mého názoru jsme si osvojili poznatky shromážděné v relativně 
svobodném rozvoji maďarské a polské sociologie osmdesátých let a dokonce jsme získali 
jistý náskok v hlubším, neideologickém poznání sociálního systému státního socialismu 
tím, že jsme na jeho analýzu důsledně uplatnili kromě konceptu totalitarianismu také  
s ním funkčně spjatý koncept rovnostářského či antimeritokratického uspořádání, popř. 
destratifikované společnosti. Nedostatečně využity zůstávají podněty vynikající Možného 
studie reálné podoby sociálního života na úrovni rodin a domácností před listopadem 
1989. Jisté pokroky udělali historici, sociologové, statistici a demografové ve zpětné 
analýze zrodu, vývojových fází a kolapsu státně socialistického systému. Fakt současné 
rozevírající se sociální diferenciace byl u nás zjištěn s malým zpožděním za Maďarskem 
(ačkoli v realitě započal výrazně později) a v dalším byl systematicky monitorován a 
analyzován včetně odhalení jeho dvojakosti, tj. vzájemného pronikání diferenciace výko-
nové a třídní. Rozvinul se výzkum sociální percepce nerovností s nesporně původními 
přínosy obecného významu. Mnoho zajímavých poznatků, nezřídka předbíhajících 
vědecká pracoviště, přineslo několik kvalitních středisek výzkumu veřejného mínění. 
Stálicí se v české sociologii stala výborná úroveň ekonomické sociologie s jejími perma-
nentními analýzami příjmové diferenciace, ekonomického chování domácností a koncep-
ce sociální politiky. Paralelně s tím vzniklo nové brněnské centrum s originálním 
přístupem ke studiu chudoby. Vznikly zajímavé studie problematiky „genderu“ s novými 
myšlenkami, objasňujícími specifika vzájemných sociálních vztahů pohlaví v minulosti i 
současnosti v českém sociokulturním prostředí. Určité pokroky byly zaznamenány ve 
výzkumu sociálních souvislostí regionální a sídelní diferenciace. Za přínosnou považuji i 
sociologickou debatu o možnosti i faktu rozpadu Československa, o jejich sociálních a 
kulturních příčinách i důsledcích. 

Pokud jde o obecné přístupy, odmítli jsme explicite právě na půdě české sociologie 
jako první mezi sociology bývalých socialistických zemí pojetí postkomunistického 
vývoje jako normativně určeného přechodu k nějakému ideálnímu stavu společnosti, jako 
jedni z prvních jsme předem varovali před spoléháním na zaručeně eufunkční a souladné 
působení mechanismu trhu a demokratického systému a upozorňovali jsme předem na 
možnost vývojových komplikací, jež se v krátké době projevily v ostatních zemích 
visegrádské skupiny. Dosavadní vývoj u nás se zatím nevymyká střízlivým sociologic-
kým analýzám a alternativním a variantním prognózám zformulovaným na půdě české 
                                                      
*) Rozsáhlejší příspěvek na žádost redakce zkrátil autor. 
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sociologie, což může o svých úvahách o budoucnosti prohlásit málokterá národní socio-
logie postkomunistické Evropy. Inovační iniciativy jistého významu vznikly i v budování 
tzv. alternativní sociologie, včetně zajímavých pokusů o empirický výzkum a teoretické 
výpovědi netradičního, spíše kvalitativního typu. Pozoruhodné analýzy české 
provenience se týkají evropského kontextu našeho vývoje. Politologické analýzy v socio-
logickém kontextu včas upozornily na závažné problémy vývoje demokratického systé-
mu, opět bez zpoždění za domácím vývojem a za světem. Samozřejmě, k uznání významu 
části těchto iniciativ musíme pochopit, že těžkopádné a nutně za realitou se opožďující 
kvantitativní makrostrukturální deskripce se v současné sociologii staly jen jedním, byť 
jistě významným, proudem aktivit pluralitní sociologie. Závažné myšlenkové inovace 
nemusejí vždy vznikat a zpravidla ani nevznikají jen na bázi systematické empirické 
deskripce tohoto typu, i když ji samozřejmě potřebují jako důležitou verifikační a 
falzifikační empirickou bázi. 

Záměrně jsem do jistě neúplného přehledu zahrnul i přínosy Petra Matějů a dalších 
kolegů, jejichž práce si právě on jistě váží. Učinil jsem tak proto, abych zdůraznil, že i oni 
jsou součástí české sociologie, že jejich osobní úspěchy spoluutvářejí její profil, že však 
současně jakákoli jedna skupina sociologů nemá na kvalitní práci a nové myšlenky 
monopol. Nechci přitom nikterak zastírat ten fakt, že výkony české sociologické obce 
byly poněkud nerovnoměrné. Bylo nakonec těch přínosů mnoho, nebo málo? Myslím si, 
že překvapivě mnoho ve srovnání s úhorem, který nám zanechala oficiální sociologie 
osmdesátých let. Málo ve srovnání s tím, v co jsme doufali počátkem let devadesátých.  
A určitě málo ve srovnání s lidským i kvalifikačním potenciálem, kterým česká sociolo-
gie ještě počátkem devadesátých let disponovala. Především však jen jejich velmi omeze-
ná část pronikla do závažných publikací a na knižní trh, dostala se opravdu do rukou 
domácích i zahraničních čtenářů, vzbudila jejich mimořádný zájem, byla reflektována 
mezinárodní sociologií. Z tohoto důvodu, i z řady jiných příčin, o nichž se ještě zmíním, 
výpovědi českých sociologů o společnosti nevzbudily mimořádný zájem ani v české 
vzdělané a společensky aktivní veřejnosti. Selhání však nespočívá pouze v malé účasti 
sociologů v projednávání otázek sociálního zákonodárství, která je přece jen omezena 
složitostí řešených problémů a nezbytností vysoké specializace. Jde spíše o mezery ve 
formulaci dostatečně jasných a relevantních stanovisek k zásadní orientaci celkového 
sociálního vývoje, a tím i k vývoji ekonomickému, politickému a duchovnímu. V této 
rovině se vznesenou kritikou souhlasím. Ne poprvé v dějinách naší sociologie vznikl ja-
kýsi zvláštní druh ne-li němoty, pak určitě tlumenosti či špatné slyšitelnosti názorů so-
ciologů, a současně nedoslýchavosti či dokonce hluchoty představitelů moci a správy, 
tentokráte však také vzdělanosti a odbornosti k názorům, jež přece jen již byly formulo-
vány, popř. i přímo prezentovány adresátům informace v nich obsažené. 

Při hledání příčin problémů české sociologie se podle mého názoru především ne-
obejdeme bez důkladnější analýzy složitého a konfliktního historického vývoje české 
sociologie od roku 1939 do roku 1989, s mimořádně silným, protože stále ještě bezpro-
středně působícím, vlivem situace v letech sedmdesátých a osmdesátých, ba dokonce ani 
bez analýzy těch podmínek, jež se vytvořily po roce 1989… V období normalizace byly 
mj. silně narušeny mezinárodní kontakty… Faktický kolaps vysokoškolské výuky i vě-
decké výchovy vedl k tomu, že po roce 1989 chyběla jedna celá generace sociologů, jež 
měla být vychována v sedmdesátých a osmdesátých letech… Nedostatek pracovitosti a 
výkonosti nebyl v letech normalizace ničím mimořádným a z jistého hlediska předsta-
voval přijatelnější alternativu k nabízenému aktivismu… Tyto a další historické skuteč-
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nosti a tradice se prostřednictvím tehdejších participantů, ať už v minulosti hráli jakoukoli 
roli, nesporně promítají do dnešního stavu a problémů české sociologie. Jejich význam se 
neúměrně zvyšuje mimořádnou zdlouhavostí procesu generační obměny… Nikdo z nás, 
kdo se tak či onak zúčastnil předcházejících období vývoje české sociologie, nemá právo 
vzdát se zodpovědnosti za to, co se v ní děje dnes. 

Vylíčení vnějších ekonomických a politických podmínek vývoje sociologie v ob-
dobí po roce 1989 je v podání Petra Matějů čirým eufemismem. Nevrlost radikálních 
ekonomických liberálů ve vědě, ve státní správě a při formování veřejného mínění vůči 
potenciálně možné „neideologické“ sociologii a skepse k možnosti uplatňovat její vý-
sledky v politice samozřejmě existuje. Je však bohužel jenom tím nejnevinnějším proje-
vem celkově neuspokojivé politiky jinak zatím poměrně dobře fungujícího státu ve 
specifické oblasti vědy (a také vzdělání). Ekonomická saturace potřeb rozvoje vědy  
v Akademii věd, na vysokých školách i v aplikovaném výzkumu nesmírně zaostává za 
potřebami vědy i společnosti. Vědečtí pracovníci a vysokoškolští pedagogové mají ne-
smyslně nízké platy. Objem mzdových prostředků neumožňuje diferenciaci základních 
platů podle výkonového principu. Akademie věd se dostala pod silný externí tlak a byla 
nucena bez náhrady zrušit řadu ústavů a propustit mnoho pracovníků. Do existenční ne-
jistoty se dostali vysokoškolští učitelé i vědečtí pracovníci. Mnozí z nich, často ti nej-
schopnější a nejdynamičtější, prostě z vědy odešli do lukrativnější podnikové sféry. Šlo 
přitom namnoze o klíčové osobnosti potenciálně připravené dosáhnout úspěchů na vě-
deckém poli. V důsledku uměle vyvolaného konfliktu Akademie a vysokých škol není 
dodnes, více než pět let od listopadu 1989, vyřešen problém vědecké výchovy a přijatel-
ných platů pro začínající vědecké pracovníky. Na vysokých školách i ve vědeckých ústa-
vech je vzhledem k potřebám rozvoje základního i aplikovaného výzkumu (a ovšem i 
vzhledem k perspektivním potřebám společnosti) nedostatek vědeckých pracovníků vů-
bec a těch nejschopnějších a nejperspektivnějších zvláště. Publikace vědeckých prací na-
ráží na nepředstavitelné ekonomické problémy. Všechno to bude v budoucnu znamenat 
vážné ohrožení dalšího vývoje nejen vědy, ale i celé společnosti a bude přičteno jako 
krátkozraký omyl současným politickým elitám. V současnosti to však znamená objek-
tivní podmínky svazující sociologii i vědu vůbec na rukou i na nohou, vcelku o mnoho 
horší než v Polsku a Maďarsku. 

Pokud jde o vnitřní podmínky v sociologii samé, souhlasím samozřejmě s tím, že 
spolu s rozhodujícím vlivem vnějších podmínek má svůj vliv na nedostatek vědeckého 
dorostu i slabá iniciativa při koncipování a energickém prosazování těch forem spoluprá-
ce Akademie a vysokých škol, jež byly nebo jsou dostupné, i s některými dalšími postře-
hy kolegy Matějů. Postrádám však upozornění na několik dalších významných faktorů, 
které podle mého názoru mají vliv na omezený stupeň úspěšnosti české sociologie.  

Na prvním místě musím uvést určitou skepsi vůči platnosti poznatků zformulova-
ných na půdě naší vědní discipliny. I kdyby její výsledky byly podstatně lepší a ověře-
nější, než je tomu dnes, snaží se zachytit přece jen příliš složitou a příliš překotně a 
hluboce se měnící skutečnost, než aby vůbec mohla mít po ruce zásobu kvalitních zobec-
nění a dobrých rad pro každou situaci. Ani sebelepší metodologická a teoretická výzbroj 
osvojená na pracovištích ve vyspělých zemích nedává bohužel žádnou záruku, že s její 
pomocí rychle a automaticky dospějeme ke správnému, „neideologickému“ poznání. 
Obávám se, že ti, kdo nám v dobré víře tuto cestu doporučují, nechápou, že bezprece-
dentní problémy nového typu sociální změny nás staví před nutnost ne-li revidovat, pak 
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aspoň obměňovat jinak obecně přijímané teoretické i metodologické instrumentárium. 
Svým způsobem považuji za štěstí sociologie, tj. většiny sociologů, že pod tlakem potřeb 
doby, formulování politik a vytváření politických subjektů a zápasu o moc nepodlehli 
pokušení vyjadřovat se s přehnaným sebevědomím a ukvapeně k aktuálním událostem a 
dávat jim, třebas i v dobré víře, že tak činí mimo ideologii, nakonec zase jen ideologicky 
zatížená vědecká pojmenování a produkovat jednoduché recepty na řešení konkrétních 
problémů. Zatím si sotva kdokoli z nás může činit vyšší nároky, než že přispívá svým 
dílčím střípkem do celkového obrazu poznání, z něhož ti, kteří budou nejmoudřejší, dříve 
či později vyvodí odpovídající generalizace a i srozumitelná a zájem vzbuzující doporu-
čení pro formulaci dlouhodobých demokratických strategií. 

Předpokladem takových závěrů je ovšem vybavenost vědeckého pracovníka ob-
čanskou odvahou. „Neideologické“ poznání, o něž zajisté má věda usilovat, narazí v oka-
mžiku, kdy je zveřejněno ve srozumitelné podobě, vždy na ideologické a politické 
bariéry. V takové chvíli je otázkou morálního rozhodnutí, zda zjištěný poznatek publiko-
vat a v jaké podobě. Zatím máme zkušenost, že mnozí projevují značnou aktivitu při 
formulacích odsuzujících již dějinami odsouzenou minulost, popř. to, v čem spatřují její 
pokračování dnes. Opatrnější býváme při formulaci poznatků, při nichž bychom se mohli 
dostat do konfliktu s ideologií v současné době v té či oné míře převládající. Již při for-
mulaci předmětu a hypotéz výzkumu se někdy sociologové vyhýbají otázkám, na které by 
se z procesu bádání mohla vynořit nepříjemná odpověď. V každém případě, škola při-
způsobivosti poskytnutá minulým režimem ještě zřejmě stále působí a nedostatek sta-
tečnosti je jednou z překážek rozvoje sociologie i dnes, v podmínkách demokracie. 

Kolega Matějů zcela správně odmítá pseudodemokratismus jako princip řízení 
vědy a kritizuje vlažnost části sociologů k výzvám volajícím po vyšší výkonnosti. Na tom 
všem jistě hodně je a nesporně to upozorňuje na jeden ze stěžejních problémů naší 
sociologie… Mnohá fakta a zkušenosti však svědčí o tom, že přechod od stavu typického 
pro osmdesátá léta k podmínkám stimulujícím výkon a k následnému zvýšení výkonnosti 
je dosti složitý proces, který vyžaduje čas na získávání poznatků a zkušeností, zodpo-
vědně usměrňované zkušenějšími vědeckými pracovníky, jakož i vytváření řady dalších 
nezbytných podmínek. Na druhé straně snahy o uplatňování autoritativního byrokratic-
kého řízení pod zástěrkou meritokratického principu, sebepřeceňování a arogance sebe-
vědomých vědců, pohrdání tzv. outsidery a odlišnými názory působí na rozvoj vědecké 
práce zcela určitě stejně inhibitivně jako pseudodemokratismus a rovnostářství. 

Jedním z dalších inhibitivních činitelů vývoje naší sociologie je její mimořádná 
roztříštěnost do četných proudů, institucí, oddělení, týmů a týmečků, popř. individuálních 
aktivit. Je do jisté míry nutný důsledek prosazení správného pluralitního principu. Ale 
trochu jsme to přehnali. Od roku 1990 se ze sociologické obce postupně vytrácí nejen 
možnost přímých kontaktů a vzájemné informovanosti, nýbrž i základní duch stavovské 
solidarity a kolegiálních vztahů. Dokonce i v měřítku téhož ústavu je nezřídka tak či onak 
maskovaný týmový či individuální egoismus povyšován nad celkové potřeby a zájmy 
instituce. Ani výskyt osobních nevraživostí není ničím mimořádným. Normální vědecká 
diskuse je za těchto okolností mnohdy chápána kritizujícími i kritizovanými jako nástroj 
vyřizování osobních nebo mocenských záležitost spíše než jako nástroj hledání pravdy. A 
opět: vývoj po roce 1989 je výsledkem působení všech, kteří se jej zúčastnili, zejména 
těch, kteří na něj po delší dobu vykonávali významný vliv. Je na nich, aby, pokud možno 
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ve vzájemné kooperaci, překonávali slabiny české sociologie a dále kultivovali její 
pozitivní stránky. 

Pavel Machonin 
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Vidím to „trochu“ jinak 
 

Kolega Matějů žije ve svém vlastním světě. Jak vidno, není mu co závidět. Stejně jako 
řada z nás, i on se trápí. Vyjádřit se ke všem otázkám a sebejistým odpovědím, které jsou 
v Lekci z vývoje české sociologie navršeny, by asi vydalo na samostatné číslo Sociolo-
gického časopisu. Nicméně jsem opravdu ráda, že si někdo konečně našel čas a otevřel 
diskusi o naší sociologii. 

Druhý rok učím na FSV UK a problémy české sociologie vidím takto: 
1. Zahraniční zkušenost mi, pokud jde o výuku, k ničemu není. Strávila jsem něko-

lik měsíců na London School of Economics and Political Science a mimo jiné jsem tam 
pečlivě docházela na nejrůznější přednášky a semináře. Zásadní rozdíl jsem však shledala 
pouze mezi „našimi“ a „jejich“ studenty a studovnami. Stručně řečeno: na LSE studují 
mimořádně motivovaní studenti z celého světa, zřejmě z elitních středních škol a mají zde 
perfektně vybavené studovny otevřené do 22 hod. včetně sobot. Lze vůbec zkušeností z 
vysokého školství v zahraničí využít při úvahách o výuce sociologie u nás? Nemáme 
daleko prozaičtější problémy? 

2. Zázemí pro výuku je zcela nedostatečné. Trpce jsem se zasmála nad výrokem, že 
nestačí „poslat studenty (…) do knihovny a nutit je číst klasické teorie“. Prakticky 
nemám, kam bych studenty poslala. Literatury je zoufale málo a to málo se velmi obtížně 
shání. Dosud tu byla alespoň knihovna Středoevropské univerzity (která jistě problém 
neřešila). Tu však přenecháváme bez slova protestu maďarským (nebo snad polským?) 
kolegům. Nedávno se mě jedna zahraniční kolegyně ptala, proč SEU Petr Matějů tolik 
pomlouval a proč jsme (my čeští sociologové) dopustili, aby byla (včetně knihovny) 
vystrnaděna. Bylo mi stydno. 

3. Úroveň středního školství ještě zdaleka není taková, jaká by měla být. Většina 
našich studentů neumí číst. Mám tím na mysli schopnost zamyslet se nad textem, shrnout 
hlavní myšlenky, udělat si vlastní závěr či názor a ten svým kolegům srozumitelnou 
formou sdělit. Pro příliš mnoho z nich je navíc nadlidským úkolem přečíst dvě knihy 
týdně (především je však sehnat). Někdy mám pocit, že se budu muset smířit s tím, že  
v nastupující generaci čte už jen několik podivínů, a hledat nějakou avantgardní metodu 
výuky bez literatury. Nicméně věřím, že dobře vybavená knihovna s velkou a pohodlnou 
studovnou by v tomto směru značně pomohla. 

4. Možnosti pro praktickou aplikaci teorií jsou velmi omezené. Nelze než souhlasit 
s tím, že kromě teorií je třeba předkládat studentům reálný výzkumný „materiál“. 
Přednáším tak zvané základní kursy a vedu k nim semináře. Nemohu vystačit s vlastní 
výzkumnou činností. Nemohu totiž zkoumat, kde co. Potíž je v tom, že akademická data 
jsou příliš akademická a se soukromými firmami je bez peněz těžká domluva. Je ovšem 
pravda, že neumím získávat granty. Pokrytectví, jehož jsem byla svědkem na dvou 
oponentních řízeních souvisejících s vyplacením grantu, jsem za svůj život užila dost a 
dosud jsem v sobě nenalezla sil se do této praxe zapojit znovu. Situace by možná byla 
lepší, kdyby jednotlivé agentury všechny práce, za něž vyplatily grant, zpřístupnily 
veřejnosti, a to s uvedením nákladů, jmen oponentů, jejich hodnocení, sponzora a částky, 
která byla vyplacena řešitelům. Byla bych ochotna alespoň o některých z těchto děl 
referovat v SČ. Možná bych nezůstala sama. 
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5. Podmínky pro otevřenou soutěž, která by dávala smysl, zde prostě nejsou. 
Protože není oč soutěžit, soutěž se alespoň simuluje. Každoroční přerozdělování několika 
stovek a nutnost účastnit se byrokraticky nařízených a v zásadě zbytečných rekonkursů 
člověka spíše ponižuje než motivuje. 

6. Perspektivy výuky sociologie na FSV. Nevím, jak jsou na tom ostatní katedry, ale 
my jsme letos byli nuceni přijmout více studentů než dosud (45). Naši studenti jsou totiž 
prý „dražší“ než studenti jiných fakult. Na takové zvýšení nejsme vůbec zařízeni. Už dnes 
není nic neobvyklého, sedí-li studenti na zemi, na oknech – prostě, kde se dá. Kapacita 
tzv. počítačové učebny je také více než využita. Ve studovně naší knihovny je místo cca 
pro 15 osob. Budeme studenty, kteří ve své většině zatím stále ještě nejsou dobře 
připraveni pro vysokoškolské studium, a to navíc v situaci, kdy není dostatek ani té 
základní literatury, vyučovat v přecpaných učebnách, kde pro hluk z ulice nelze otevřít 
okno, a neosobně (tudíž bez věcné zpětné vazby) je „bodovat“ podle amerického vzoru? 
Bude mít takové „vzdělávání“ vůbec nějaký smysl? 

Nevěřím, že lze dosáhnout něčeho praktického, budeme-li zcela mechanicky 
přebírat postupy, které (kdo ví zda skutečně) fungují ve společnosti jiného typu a 
především ve zcela jiných podmínkách. To není provincialismus. To je realita. Provin-
cialismus spíše spočívá v tom, tváříme-li se, že vše je v zásadě normální a to, co dělají 
jinde, musíme dělat také. Soudím, že bychom neměli zapomínat, že přes všechnu snahu je 
obor ještě stále zpustošený. Neměli bychom diskutovat o problémech tohoto typu? 
Chceme s tím vůbec něco udělat? 

V této souvislosti mě na onom semináři, kde kolega Matějů neuplatnil svůj 
neohlášený příspěvek, zaujal proslov předsedy ISA I. Wallersteina, který mimo jiné 
hovořil o tom, že dosavadní praxe formalizovaných celosvětových konferencí a zasedání 
podobného typu se evidentně přežila a že je třeba hledat jiný způsob spolupráce a 
komunikace. Neměli bychom se pokusit nějaký najít také my, nebo to nemá smysl? Je 
vůbec nějaká generace (sociologů) za námi? Ptám se, protože ve svých 45 letech ještě 
stále patřím na všech „sezeních“ k těm nejmladším. 

Na závěr nechť mi čtenář laskavě dovolí vyjádřit údiv. Nechápu, proč náš kolega 
svoji „Lekci“ primárně adresoval zahraničnímu posluchačstvu. Očekával snad, že reakce 
takového publika bude zasvěcenější než českých sociologů? Komu a proč svoji lekci udí-
lel? Možná, že vlastně udělal dobře. Jeho zahraničním spolustolovníkům snad s konečnou 
platností došlo, že naše společnost se skutečně téměř v ničem nepodobá té jejich. Osobně 
se za tento výkon Petra Matějů tak trochu stydím, to ho však jistě nezajímá. 

Jadwiga Šanderová 
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Česká sociologie je pouze taková, jací jsou čeští sociologové 
 

Petr Matějů svým příspěvkem Posttotalitní trauma české sociologie iniciuje novou dis-
kusi o krizi české sociologie. V mnohém s ním souhlasím. Jistě, česká sociologie by měla 
produkovat více a kvalitnějších statí jak doma, tak v zahraničí, čeští sociologové by měli 
být více vidět a slyšet v domácích diskusích, zkrátka česká sociologie by měla být 
mnohem lepší, než je. A nejen proto, jak nabádá Matějů, abychom se dostali do „trvalé 
přítomnosti ve vědomí ekonomů a politiků jako seriózní partner předkládající jasně for-
mulovaná, znalostí terénu podložená a dobře argumentovaná odborná stanoviska“.1 

Většině z toho, co Matějů artikuloval, dobře rozumím. Některé nejasnosti však jeho 
příspěvek vzbuzuje. Především, poněkud nejasná je mi jeho snaha hledat jakoby 
kolektivní vinu za daný stav a jeho volání po kolektivní nápravě věcí. Petr Matějů sám 
dobře ví, že věda jakožto vysoce kreativní činnost je velmi individuální (a nic na tomto 
faktu nemění skutečnost, že mnohé práce jsou výsledkem týmové spolupráce a jsou pre-
zentovány jako práce spoluautorské). A ten, kdo je ve vědě úspěšný, to jest ten, kdo je 
každoročně autorem několika publikovaných statí v recenzovaných časopisech, kdo pra-
videlně produkuje monografie, kdo je citován, kdo je zván jako „expert“ do diskusních 
klubů v rozhlase a televizi atd., nemůže přece mít pocit viny z toho, že vedle něj existují 
kolegové, kteří takovéto atributy nemají, úspěšní nejsou, ale kteří přesto ve svém povo-
lání dál klidně přežívají. Pokud ovšem, jak naznačuje Matějů, stále v našem akademic-
kém světě existují zaměstnavatelé, kteří i těmto vědcům dávají měsíčně mzdu, je 
jakákoliv diskuse na toto téma marná. 

Celkově mám dojem, že optika Matějů je poněkud rozostřena faktem, že se u nás 
pohybuje především v prostředí Akademie věd, jejíž zaměstnanci mají jediný cíl: dělat 
vědu. Když jsme před několika měsíci s Ivo Možným dokončili své editorské práce nad 
posledním číslem Sociologického časopisu roku 1994, které vznikalo v Brně, vyjádřili 
jsme na úvodních stránkách svůj povzdech nad nenormálností stavu v naší vědě, která je 
institucionálně rozdělena na ty, kdo bádají v Akademii, aniž nesou odpovědnost za vý-
uku, a na ty, kdo učí na univerzitách, a jsouce zavaleni pedagogickou a administrativní 
prací, jen s vypětím všech svých sil nalézají prostor pro badatelskou činnost. Nicméně 
musí si ho nacházet a já vím, že si ho i nacházejí. Proto výrok, že na českých sociologic-
kých katedrách se přednáší bez toho, že by vyučující čerpali z výsledků výzkumů, které 
sami provedli, a že se výzkumu stavějí nové překážky, je, zdá se mi, příliš generalizující. 
Pokud tomu tak někde skutečně je, je to pošetilost sama. Vždyť jedním z cílů proměn 
vysokých škol je právě jejich proměna v renomovaná výzkumná pracoviště. 

Je dobře, že Petr Matějů otevřel problém kvality české sociologie a její budouc-
nosti. Nám v Brně je například upřímně líto, že z přemíry pedagogických a administra-

                                                      
1) Mimochodem, tento apel bych nepřeceňoval, obzvláště ne v případě politiků. Nepodlehněme 
představě, že pokud budeme „dobří“, politikové o nás budou automaticky a okamžitě stát. Spíše 
bych se přimlouval za naši přítomnost v médiích. Jejich prostřednictvím můžeme totiž pomáhat 
české veřejnosti porozumět tomu, jaké vzorce a jaké sociální síly formují její každodennost, a tím i 
odbourávat nejrůznější sociální mýty. Touto nenásilnou kultivací veřejnosti pak můžeme přispět  
k tomu, že – jak tomu v demokratické společnosti ani jinak nemůže být – i politická elita, která je 
touto veřejností volena, bude muset odpovídat těmto kultivovaným požadavkům a nárokům. 
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tivních povinností (nechci vzdychat, zvláště když jsme tak již částečně učinili s Možným 
v předmluvě v SČ 4/1994) nepublikujeme celkově tolik, jak bychom chtěli a že si nena-
cházíme čas k vystoupení na zahraničních i domácích konferencích, na něž jsme zváni. 
Máme tedy jakožto členové významného českého sociologického pracoviště na stavu 
kritizovaném Matějů svůj podíl. 

Petr Matějů má upřímnou snahu pozvednout českou sociologii na důstojnou úro-
veň, za niž bychome se nemuseli stydět. Je-li sociologie někdy definována jednoduše jako 
to, co dělají sociologové, je nabíledni, že česká sociologie je pouze taková, jací jsme my, 
tedy čeští sociologové. A nemáme-li kvality, které odpovídají mezinárodním vědeckým 
standardům, zdálo by se, že toho asi příliš v krátké době nezměníme. Osobně se ale 
domnívám, že na otázku Matějů, zdali česká sociologie kráčí vstříc lepší budoucnosti, je 
možno dát, na rozdíl od něho, realisticky optimistickou odpověď. 

Důvody jsou dva. Ten první vidím v tom, že sociologické katedry začínají již 
opouštět absolventi, kteří byli školeni v podmínkách, které začínají připomínat dobré 
evropské univerzitní standardy. Samozřejmě ještě nějaký čas potrvá, než z nich budou 
vědci pohybující se suverénně v evropském sociologickém prostředí, ale potence zde je. 

Ten druhý důvod vidím v systémové změně, kterou prochází české vysoké školství 
a které je založeno na celkové změně způsobu financování, jež bylo převzato z postupů 
existujících v zemích OECD. Peníze se dnes již vysokým školám přidělují podle výsledků 
vědecké produkce a dále podle počtu uchazečů o studium a podle počtu studentů. Tento 
systém zavádí do státem dotovaného školství prvek volné soutěže a fatálně vytváří 
nutnost být mezi nejlepšími. Jakým mechanismem? 

Věda jakožto sociální instituce má, jak všichni víme, své sociální normy, jimiž řídí 
chování svého společenství. Součástí těchto norem je i princip stratifikace (někteří jsou 
dole, jiní nahoře) a systém sankcí, především těch pozitivních, tedy udělování poct a od-
měn v širokém smyslu těchto slov. 

Aspekt stratifikace a vědeckých poct je v moderní vědě nesmírně důležitý: v re-
nomovaných vědeckých časopisech publikují jen ti nejlepší, to jest ti, kdo projdou soutěží 
příspěvků, které leží v redakci a splní nároky posuzovatelů. Monografie jsou recenzně 
chváleny či haněny, finanční dotace na výzkum – granty – jsou udělovány jen těm 
nejlepším projektům. Ta pracoviště či ústavy, kde je více vědců oceněných poctami 
tohoto druhu, jsou pak považována za lepší než jiná, kde je takovýchto osobností méně. 

Tato soutěž se ovšem ve světě vědy vyznačuje jednou zvláštností. Nemá rovné 
podmínky. Robert Merton (1968, česky v Sociologickém časopisu 2/1970) tuto situaci již 
před téměř třemi desetiletími tematizoval jako efekt sv. Matouše. Svým rozborem systému 
odměn a komunikace v moderní vědě dospěl k názoru, že ve vědě platí totéž co v 
evangeliu: „Tomu totiž, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Ale tomu, kdo nemá, 
bude odňato i to, co má“. 

Mertonův hluboký postřeh o fungování vědy se začíná projevovat i v prostředí 
českých vysokých škol a začíná zde přinášet obrovské efekty. Jen ta pracoviště, která 
mají prestiž, neboť tam působí známí a uznávaní badatelé, začínají mít i hojnost vý-
zkumných grantů, neboť přiznání grantu je v grantové soutěži podstatně závislé na tom, 
jak mnoho toho již žadatel o grant úspěšně vyzkoumal. Hojnost grantů na pracovišti pak 
znamená i dostatek finančních prostředků na vědecký výzkum, což dále znamená i hoj-
nost vědeckých poznatků, z nichž jsou následně produkovány publikace, které dále zvy-
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šují renomé pracoviště. Renomé pracoviště přitahuje studenty2 a hojnost studentů 
znamená podle nových pravidel financování vysokých škol také vyšší dotace ze státního 
rozpočtu. Hojnost studentů bude také již brzy znamenat vyšší příspěvky ze školného, což 
vše dohromady dále těm úspěšným vytvoří příznivější podmínky umožňující lepší výkon, 
vyšší prestiž, vyšší odměny atd. Efekt sv. Matouše je tak v podstatě efektem sněhové 
koule a jak poznamenal Merton, platí jako kumulace výhod nejenom ve vědě. Vždy však 
plodí týž výsledek: bohatí se stávají ještě bohatšími tak, že se chudí stávají relativně 
chudšími.3 

Tento systém financování vědy, který je ještě umocněn tím, že peníze jsou fakul-
tám a pracovištím přidávány do rozpočtu také v závislosti na počtu publikací4 (přičemž se 
stále precizuje, jaký publikační útvar je možno za „odměnitelnou“ publikaci považovat), 
tak podle mého názoru nutně povede k selekci pracovišť. A ono okřídlené publish or 
perish (tedy publikuj, nebo zhyň) začne na vysokoškolských katedrách platit doslova. 
Vyslovil-li Petr Matějů v závěru svého příspěvku alarmující generalizaci, že na některých 
univerzitách, jakož i ve významných výzkumných institucích dnes existují pseudode-
mokratické procedury řízení, které se využívají k tomu, že se brání otevřené soutěži, což 
vytváří kromě jiného také klima, aby pravidlo publikuj, nebo zhyň bylo odmítnuto jako 
měřítko výkonu, je to konstatování smutné, ale v kontextu právě řečeného se není potřeba 
jím nijak nadměrně znepokojovat. Tam, kde taková situace skutečně existuje, tam jsou na 
nejlepší cestě do vědeckých pekel. 

Naznačená proměna vysokoškolských pracovišť probíhá samozřejmě složitě. Navíc 
je zde zamlčený předpoklad, který však žel nenastává. Totiž, že před branami univerzit se 
tísní desítky uchazečů na nově vypisované konkursy za ty, kdo nepodali v průběhu tří až 
pěti let svých termínovaných pracovních smluv dostatečný výkon. Je-li ovšem maximální 
možný tarifní plat, jehož může dosáhnout profesor na české vysoké škole, 10 800 Kč a 
možnost výkonnostního ohodnocení je maximálně 2000 Kč, je volání po tvrdé 
konkurenci voláním veskrze platonickým.5 

Ladislav Rabušic 

                                                      
2) Teprve zvolna si mnohé naše vysoké školy zvykají na myšlenku, že nastává doba, kdy o 
studenta bude třeba soutěžit. Tato situace se bude každým rokem vyostřovat, a to ze dvou důvodů: 
1. demografický vývoj od osmdesátých let bude na vysoké školy „přihrávat“ početněji stále slabší 
kohorty; 2. vznik nových institutů s bakalářskou formou studia, jakož i zavádění institutů vyššího 
středního vzdělávání začne zvyšovat nabídku studijních možností, což výrazně zvýší zápas o 
studenty. 
3) Řečeno jinou terminologií, v systému omezeného rozpočtu na vědu a vysoké školství se tak 
vlastně jedná o hru s nulovým součtem, v níž dotace těm úspěšným jdou na úkor těch méně 
úspěšných. 
4) Je zde trochu nebezpečí, že pokud ve financování vysokých škol bude přehnaně akcentován 
počet studentů jakožto kritérium pro přiznání finančních prostředků, povede to fakulty jedno-
značně k tomu, aby studentů přijímaly co nejvíce. Mnoho studentů však, jak dobře vědí všichni ti 
sociologové, kdo na školách kmenově učí a současně i dělají výzkum, může být zcela v duchu 
pořekadla „mnoho psů zajícova smrt“ z hlediska možností výzkumu výrazně negativním faktorem. 
5) Často nastává i absurdní situace, kdy mnohé vysoké školy dnes např. nemají dost financí na to, 
aby oznámení o konkursu veřejně vyhlásili v tisku. Zákonný požadavek na veřejné oznámení o 
konkursu se děje prostřednictvím letáčků rozesílaných poštou po pracovištích, kde by se snad 
mohl zájemce o nové místo vyskytovat. 
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Kam kráčí česká sociologie? A co jí schází? 
 

S mnoha vývody kolegy Petra Matějů nelze než souhlasit. Česká sociologie je skutečně 
poněkud zápecnická, čeští sociologové si občas budují obranné valy kolem svých 
hnízdeček, do nichž nedávají příliš nahlédnout ani svým tuzemským, natožpak 
zahraničním kolegům… Nicméně ti z nás, kterým bylo umožněno vyjet do ciziny teprve 
po listopadu 1989, si s pětiletým odstupem velmi přesně uvědomují, jak důležité je vůbec 
dostat tuto šanci, jak je kontakt se zahraničními kolegy a pracovišti svým způsobem 
nenahraditelným zdrojem inspirací a stimulů pro vlastní práci. Je-li tomu tak, pak těch 
několik málo privilegovaných jedinců, kterým byla dána tato možnost již před 
listopadem, si získaný náskok pochopitelně udržuje, ale zároveň nemůže představovat a 
také netvoří mainstream toho, co se dnes děje v české sociologii. 

Domnívám se, že u nás dnes jde hlavně o nevděčný úkol zajištění prosté obnovy 
normálního, nedeformovaného provozu – a vytváření podmínek pro možný budoucí 
rozvoj – naší vědní disciplíny, které byly v době komunistického režimu osekány kořeny 
a větve zároveň. Myslím, že nemá valného smyslu se navzájem přesvědčovat o tom, kolik 
rezerv u nás existovalo a stále existuje v odborných a pedagogických kvalitách i  
v potřebném profesním zaměření pedagogů, kteří jsou k dispozici pro výuku nové 
generace sociologů, kolika konceptuálními slabinami, metodologickými jednostrannostmi 
a kapacitními omezeními trpí náš výzkum, jak se teoretická sociologie neoprávněně ocitá 
v roli Popelky atd. Jde o to vytvářet koncepční, organizační a materiální předpoklady pro 
to, aby se rány co nejdříve zacelily a hlavně – aby se na zjizveném pni zazelenaly nové 
větve. To však vyžaduje mimo jiné i určité kritické minimum společné dobré vůle všech, 
kteří by se mohli a chtěli na takto chápané renesanci sociologie, její výuky a jejích 
institucí zúčastnit, a to i za cenu toho, že pozdrží či odloží svoje angažmá v různých 
jiných projektech, ať už by šlo o výdělečnou činnost, o legitimní součást soukromé 
profesionální kariéry či o obojí zároveň. 

Na rozdíl od Petra mne nepřekvapuje, že se sociologie – v konfrontaci s ekonomií 
– nebyla po listopadu schopna příliš prosadit ve společenském diskursu a v praktické 
politice související s transformací společnosti. Ekonomii potřebuje každý režim, aby byl 
schopen vytvářet zdroje pro vlastní přežití. Ekonomie tudíž byla, byť v deformované 
podobě, pro komunistický režim přijatelnější než sociologie; v některých etapách žila 
dokonce na výsluní přízně režimních představitelů koketujících s myšlenkou omezených 
reforem. Koncepty ekonomické reformy byly promýšleny a rozvíjeny daleko dříve a 
intenzivněji, než bylo vůbec možno začít uvažovat o „sociálních nákladech ekonomické 
transformace“, o „scénáři sociální reformy“ či o „reformě sociální politiky a jejích insti-
tucí“. Nezastírejme si: na rozdíl od ekonomů jsme nebyli (ani teoreticky, ani z hlediska 
uvědomění si možných problémů implementace) připraveni na tak rychlou a zásadní 
změnu režimu. 

To však neznamená, že sociologové a jejich myšlenky zcela absentovaly, když 
přišel čas velkých změn. Připomeňme si působení našich kolegů v orgánech Občanského 
fóra, zvláště v jeho programové komisi. Připomeňme si aktivní, někdy rozhodující podíl 
sociologů při přípravě a realizaci reforem v jednotlivých oblastech sociální politiky 
(politika zaměstnanosti, sociální zabezpečení, péče o zdraví). Zaznamenejme důležitou 
roli, kterou sehrály agentury zkoumající veřejné mínění při stimulaci veřejného dialogu o 
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různých problémech života společnosti. Mnozí sociologové se angažovali, když se 
precizovalo znění otázek pro zamýšlené referendum o budoucí podobě československé 
federace. Zaznamenáníhodné bylo a je trvalé angažmá několika českých sociologů v ne-
závislé publicistice. To vše v situaci, kdy samotná disciplína nabírala dech k emancipaci 
od břemen minulosti v nově koncipovaných výzkumných projektech i při tvorbě nových 
výukových programů. 

Možná, že se mýlím, ale zdá se mi, že uplynulých pět let nebylo ztraceno. Česká 
sociologická obec je dnes určitě mnohem lépe připravena seriózně analyzovat a 
anticipovat sociální pohyb, dynamiku sociálních problémů a seznamovat s výsledky 
těchto zkoumání veřejnost i politické představitele. Co jí možná stále trochu chybí, je 
nezbytná trocha občanské kuráže, odvahy jít s kůží na trh. To je ovšem riziko, s nímž 
musí počítat každý sociolog veřejně působící ve společnosti ovlivňované politickými 
koncepty i skutky neoliberálního fundamentalismu. 

Martin Potůček 
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Diskuse k polemice Miloše Havelky a Petra Matějů v Sociologickém časopisu 2/1995. 

K bezradnosti zatím není důvod 
 

Havelkovo zpochybnění „protestantské hypotézy“ Matějů a Vlachové srovnávajících 
holandskou historickou zkušenost s českou (SČ 2/1995) charakterizuje Matějů jakožto 
pochybnosti filozofovy. Zároveň volá po šířeji zaměřené diskusi sociologů. Té by však 
dle mého názoru měla předcházet diskuse zaměřená úzce, a to na komentovanou stať. 
Kromě zdůvodnění výběru komparativního souboru (jímž je historická zkušenost s pro-
testantismem v obou zemích) jsou totiž diskutabilní i předložené závěry. Přinejmenším 
proto, že autoři zůstali čtenáři řadu informací dlužni. 

1. V reakci na Havelkovy pochybnosti Matějů naznačuje, že tento typ hypotéz 
(jako je ta, kterou jsem pro úspornost nazvala „protestantská“) nelze testovat na empiric-
kých datech, neboť „‚historická kauzalita‘ je nezachytitelná ‚statistickou kauzalitou‘“ 
[s. 243]). Ponechám-li stranou diskutabilní pojem „historická kauzalita“, domnívám se, že 
určitou podporu či zpochybnění hypotézy, o níž je spor, by v analyzovaných datech 
hledat možné bylo. 

Snad každého čtenáře nutně okamžitě napadnou přinejmenším dvě otázky: Existují 
tyto „rovnostářské tendence“ výlučně v Holandsku a v České republice? Jak to bylo  
s protestantismem v ostatních sledovaných zemích? Ačkoli by na takto jednoduché otáz-
ky autoři s pomocí dat mezinárodního výzkumu jistě odpovědět mohli, nenalézám v jejich 
stati dokonce ani výčet zemí, které se výzkumu účastnily. Tento fakt si mohu hypoteticky 
vysvětlit buď tím, že se autoři prostě nenamáhali sdělit čtenáři vše podstatné, nebo tím, že 
data za ostatní země neměli možnost analyzovat. Těžko rozhodnout, které zdůvodnění pro 
ně vyznívá příznivěji. 

2. Protože empirické prověřování „historizujících“ hypotéz je skutečně obtížné a 
jeho výsledky vždy sporné (obšírněji jsem se tomuto problému věnovala ve stati v SČ 
1/1995), považovala bych za plodnější začít hledáním opory pro vysvětlení zjištěných 
vztahů v analyzovaných datech. 

Lze si například položit otázky tohoto typu: Liší (či neliší) se výpovědi českých a 
holandských dotázaných v dalších ohledech? Hodnotí (popisují) společnost, v níž žijí, a 
svoji osobní (rodinnou) situaci dotázaní v obou zemích stejně? Jak je to s vlivem vzdělání 
atd. na jiné proměnné v jednotlivých souborech? Mimo to, v dotazníku obsahujícím na 
dvě stě otázek se krom těch, které vstoupily do analýzy, k daným hypotézám více či méně 
vztahuje i celá řada otázek dalších. Proč autoři neanalyzovali celé baterie otázek,  
s nimiž pracují?1 Vedly je k tomu důvody praktické či teoretické? 

3. Na ošidnost závěrů spekulujících s rozpornými názory populace, které se zaklá-
dají na analýze dat výzkumů pracujících s řadou zamlčených či jen chabě podložených 

                                                      
1) Byla rovněž zjišťována míra souhlasu s těmito tvrzeními: (1) „Je správné, že někteří lidé mají 
více peněz nebo majetku, ale jen v případě, když všichni lidé mají stejné příležitosti“; (2) „To, že 
někteří lidé mají větší nadání a schopnosti než jiní, je jenom náhoda, takže si nezaslouží vydělávat 
více peněz“. Kromě vlivu velikosti rodiny na výši platu byli také respondenti dotazováni na své 
názory o žádoucím vlivu vzdělání, nepříjemných pracovních podmínek, výkonnosti, odpověd-
nosti, počtu let zaměstnání v podniku a pohlaví. 
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předpokladů, jsem rovněž upozorňovala v již výše zmíněné stati. Postup Matějů a 
Vlachové je didaktickým příkladem takové „strategie“. 

V rámci prostoru, který je vymezen polemice, ji mohu charakterizovat jen stručně, 
což budou autoři považovat za nemístné zjednodušení. Sotva však popřou, že v posled-
ním kroku svých úvah vycházejí z ne zcela explicitního předpokladu, že pokud jde o 
„distributivní spravedlnost“, existují ve zkoumaných společnostech právě dvě soupeřící 
normy (rovnostářská a zásluhová), které „zaujímají v individuálním vědomí oddělené 
‚segmenty‘“ a představují tak latentní rozpor. Ve společnostech, kde je „tento protiklad 
zvláště silný“, může mít vážné politické implikace [s. 220], neboť ohrožuje stávající 
systém. 

Souhlas s tvrzením, že „lidé mají právo předat vlastní majetek svým dětem“, pak 
považují (aniž by tento předpoklad zdůvodnili) za indikátor zásluhové ideologie (normy); 
souhlas s tvrzením, že „je velmi důležité, aby lidé dostali, co potřebují, i když to znamená 
odebírat peníze těm, kteří vydělávají více, než potřebují“ za indikátor rovnostářské 
ideologie. O lidech, kteří jsou ochotni se alespoň do jisté míry ztotožnit s oběma názory, 
předpokládají, že jsou nositeli výše zmíněného nebezpečného rozporu. 

Pokud je mi známo, ani jedna z výše zmíněných „norem“ neplatí a neplatila v žád-
né společnosti v čisté podobě, tudíž ani v těch, kde legitimita systému dosud nebyla nijak 
fatálně zpochybněna. Není mi tudíž jasné, proč tyto principy považovat za nesmiřitelné a 
jejich koexistenci ve vědomí lidí za ohrožení legitimity systému. Podobně nevidím žádný 
rozpor ve výše citovaných tvrzeních. Ve většině společností mají lidé právo předávat svůj 
majetek dětem, přičemž potřeby těch neúspěšných jsou do jisté míry kryty z peněz, které 
vydělávají úspěšnější. 

4. Vzhledem k nepřesvědčivosti výše zmíněných předpokladů (nesmiřitelnost prin-
cipů a operacionalizace latentního rozporu), lze nabídnout i jinou interpretaci zjištěných 
vztahů. Znepokojení mohou stejně tak dobře vyvolávat lidé, jejichž „distributivní 
ideologie“ je v použité operacionalizaci nerozporná, neboť považují za spravedlivé dát 
všem stejně a zároveň jsou přesvědčeni, že je důležité, aby lidé dostali, co potřebují. 
Všichni zřejmě podle představ těchto lidí potřebujeme stejně. Na základě předložené 
analýzy se zdá, že toto přesvědčení existuje v Holandsku ve vyhraněnější podobě než  
u nás. Jeho zastánci tam totiž vehementněji odmítají zásluhové principy odměňování. 
Pokud bych se spokojila pouze s úvahami tohoto typu, jak zřejmě učinili Matějů a 
Vlachová, měla bych daleko větší obavy o legitimitu stávajícího systému v Holandsku 
než u nás. 

V této souvislosti však Matějů a Vlachová považují za nejdůležitější zjištění, že  
„…v České republice, stejně jako v jiných postkomunistických zemích, jsou představy o 
distributivní spravedlnosti mnohem silněji než v Holandsku závislé na pozici ve strati-
fikačním systému a na životních šancích, které transformace buď otevírá nebo uzavírá“ 
[s. 234]. Zajímalo by mě, proč v citované závěrečné pasáži ponechávají zcela stranou jiné 
zjištění, a to že „v České republice je napětí mezi oběma ideologiemi mnohem méně 
založeno na relativně autonomní politické orientaci (…) než v Holandsku“ [s. 232]. 

Autoři tak zůstávají čtenářům dlužni odpověď na otázku, proč je legitimita stáva-
jícího režimu více ohrožena v případě, kdy nejsou „dominantní distributivní principy (…) 
akceptovány jedinci, kteří jsou jimi znevýhodněni“ [s. 234] (dodejme že podíl takových 
jedinců se v českém souboru mohl pohybovat maximálně kolem deseti procent), než v 
případě, kdy lze ve společnosti identifikovat zcela vyhraněnou rovnostářskou ideologii, 
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která je nadto ve srovnání s případem předchozím více založena na relativně autonomní 
politické orientaci. 

* 
Pokud by se ukázalo, že hypotézu o existenci „rovnostářsko-zásluhového paradoxu“ lze 
podpořit (či spíše nelze vyvrátit) výsledky analýz opírajících se také o jinak operaciona-
lizovanou „ideologii distributivní spravedlnosti“ a že jde skutečně o paradox, který je 
navíc typický pro Holandsko a Českou republiku, přičemž pro něj nelze nalézt vysvětlení 
v současném charakteru těchto společností (respektive ve výzkumných datech, která jsou 
o nich k dispozici), byla bych ochotna připustit, že máme důvod k jisté bezradnosti. 
Zatím jsem však přesvědčena, že závěry o „paradoxu“, který lze nalézt jen v holandské a 
české společnosti, a diskuse o jeho historických kořenech jsou předčasné. Stať Matějů a 
Vlachové totiž nevylučuje, že zmíněný „paradox“ má více společného s vědomím 
výzkumníků a analytiků než jejich respondentů. 

Jadwiga Šanderová 


