
T. Parsons: Essays in Sociological 'I'heury
The Free Press of Glencoe, rev. ed. 1964,
(1. vyd. 1949, 2. vyd. 1964), 459 str.

Jeden z nejznámějších amerických sociologů,

tvůrce proslulého a nejednou analyzovaného
strukturálně funkcionalistického systému, vy
dal v r. 1949 soubor svých většinou časopi

secky publikovaných studií z let 1938-1947.
Třetí vydání bylo doplněno o studie z let
1947 -1953, takže Eseje poskytují vcelku úpl
ný obraz o vývoji Parsonsova sociologického
myšlení, orientaci jeho zájmů, i o jednotli
vých stadiích, které předcházely konstituování
jeho sociologického systému, jak je obsažen
zejména v Toward a Generai Theory of Ac
tion (spolu s A. Shillsem, 1951), The Sociai
System (1951) a v kolektivní práci Working
Papers in the Theoru of Action (1953). Po
slední vývojová fáze Parsonsova myšlení,
orientovaná k sociální dynamice, která je
z marxistického hlediska zvláště zajímavá a
alespoň v jednotlivostech reviduje a doplňuje

nejsnáze napadnutelná místa jeho systému,
není ve výboru ovšem bohužel obsažena. Je
tedy spíše historickou retrospektivou, zajíma
vou však pro každého, kdo se interesuje ne
jen o stav americké obecné sociologie, ale
i o obecné otázky výstavby sociologického
systému, o vztah teorie a empirie apod. Ne
pochybně pro poznání Parsonse nejvýznam
nější jsou ve výboru obsažené stati Současný

stav a perspektivy systematické teorie v so
ciologii z r. 1945, Perspektivy sociologické
teorie z r. 1950, které systematicky shrnují
základní teze Parsonsova systému, dále pak
stati Role idejí v sociální činnosti z r. 1938,
Motivace ekonomických činnosti (1940), Pro
blém kontrolované institucioná.lni změny

(1945), jež podrobněji analyzují dílčí aspekty
systému. Základní myšlenky těchto statí není
třeba (v anotaci není ani možno) reprodu
kovat, protože jsou známy z řady dostupných
kritických rekonstrukcí strukturálního funk
cionalismu. Zbývající stati výboru však uka
zují T. Parsonse z méně známé stránky, jak
koliv všechny mají přímou či jen nepatrné
zprostředkovanou souvislost s jeho "systémo
tvornými" záměry. Jde o stati věnované roz
boru dílčích stránek, jevů a procesů sociální
skutečnosti. Několik statí je věnováno roz
boru sociální struktury z různých hledisek:
Povolání a sociální struktura (1939), Věk a
pohlaví v sociální struktuře Spojených států

(1942), Určité primární zdroje a vzorce agrese
v sociální struktuře západního světa (1947);

'sociální strukturou Japonska se pak zabývá
stať z r. 1946. Speciálnějším problémům je
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věnována stať o profesi právníka z r. 1952
Problematikou sociální stratifikace se Parson~
speciálně zabývá ve stati Analytický
k teorii sociální stratigrafie z r. 1940 aRe.
vidovaný přistup k teorii sociální stratifikace
(1953). Výbor obsahuje také projev předns,

sený ke 100. výročí vydání Komunistického
manifestu, věnovaný problematice tříd, třídní

struktury a třídního konfliktu. Ve stati z r
1950 zaujímá Parsons stanovisko k psycho~
analýze, dvě stati jsou věnovány rozboru so
ciální struktury přednacistického Německa a
fašistického hnutí. Studie jsou ve výboru řa

zeny chronologicky. Výbor je uveden Parson,
sovou úvahou, která obsahuje řadu pro
pochopení jednotlivých statí podnětných myš
lenek, a uzavřen věcným a jmenným rejstří

kem a bibliografií Parsonsových knižních
i časopiseckých statí od r. 1928 (poznamenej
me, že autor nepochybně vlivný publikoval
v průměru 2-3 stati za rok).

- m. p. -

P. A. Sorolůn: Modern Historical and Social
Philosophies
New York, Dover Publications, Inc., 1963,
345 str.

Autor, známý u nás zejména svou přehlednou

prací o vývoji sociologického myšlení první
třetiny 20. stol., publikoval anotovanou práci
poprvé v r. 1950 pod titulem Social Philoso
phies of an Age of Crisis. Kniha vyšla v r,
1953 německy (Kulturkrise und Gesellschafts
Philosophie) a v r. 1954 také španělsky. Proti
původnímu vydání byla v textu provedena jen
změna v rozboru Toynbeeho teorie déjí n, Prá
ce je věnována rozboru sociálně politického,
sociálně filosofického a kulturně antropolo
gického myšlení některých významných mys
litelů našeho století a je rozdělena do tří na
sebe navazujících částí. V první části jsou
s bohatou dokumentací stručně v jednotlivých
kapitolách reprodukovány názory Nikolaje Da
nilevského, Oswalda Spenglera. Arnolda Toyn
beeho, Waltera Schubarta, Nikolaje Berďaje

va, F. S. C. Natorpa, Alfreda L. Kroebera
a Alberta Schweitzera. Výběr jednotlivých
myslitelů odpovídá záměru, který je vyložen
v prvních dvou kapitolách; jde o pokus ana
lyzovat "lidskou reflexi nad lidským osudem
ve věku krize". Druhá část je věnována kri
tickému rozboru v první části reprodukova
ných názorů a je uvedena studií, která vy
kládá Sorokinovy kritické principy a základní
pozitivní teze jeho vlastní teoretické koncep
ce. Rozbor je proveden (poněkud zjednodu
šeně řečeno) konfrontací jednotlivých autorů

sorokinovými stanovisky vyjádřenými ze
~e éna ve starších pracích, čtyřdílné Social
jrnd cultural Dynamics z let 1937 - 41 a So
a!" ty Culture and Personality: Their Struc
Cl,e e' and Dynamics z r. 1947. V závěrečné
~rti se pokouší autor najít styčné body mezi
~a~notlivými koncepcemi a zhodnotit význam
Je iální filosofie pro společenský život našeho
sOC benoznánl" "k k' v vt letí a pro "se epoznam "ve u rrze, v nemz
~·?eme". Sorokin, který reprezentuje výrazně
~~~dicion~lní kří~lo sociologického a soci~ln~
flosofickeho myslem v soucasne americké
~cioIOgii, neopouští přirozeně ani v této práci

svá základní krajně kritická stanoviska vůči
smpiričtěji orientovanému sociologickému
:nažení, volí však .?bj;k~ analýzy tak, ž.e tra
dicionalismus neprerusta v konzervatismus,
jak je tomu zejména ve Fads and Foibles oi
Modern Sociology. Práce materiálově neoby
čejně bohatá, napsaná velmi systematicky a
informovaně, má vysokou informativní hod
notu zejména pro čtenáře zabývající se obec
nou sociologií, kulturní antropologií a sociální
filosofií.

- m. p.

Jan SzczepalÍski: Zagadnienia socjologii
wspólczesnej
Warszawa 1965, Panstwowe Wydawnictwo Na
ukowe, edice Omega, 132 str.

populární knížka určená zájemcům o sociolo
gii, kteří chtějí získat základní přehled o sou
dobé sociologické problematice. V devíti ka
pitolách je podán nástin těchto otázek: práce
a technická civilizace, práce a osobnost v prů

myslových společnostech,práce a sociální sku
piny, technická civilizace; organizace, problé
my organizace společnosti na příkladě USA,
teorie organizace, byrokracie, jedinec a orga
nizace; rodina a výchova, rodina jako sociální
skupina, rodina v technické civilizaci, výcho
va v rodině a mimo rodinu; diferenciace a
rozvrstvení společnosti, společenské třídy,

jiné druhy rozvrstvení, rozvrstvení socialis
tické společnosti: otázky politické moci, moc
jako sociální vztah, formy politické moci, po
litické strany, techniky vykonávání moci; vize
světa, ve kterém žijeme, běžné představy,

magie, náboženství, ideologie, věda; kolektivní
chování, móda, šeptanda, dav; vesnice a měs

to; společnost. Práce je doplněna bibliografií
k jednotlivým problémům.

- js-

Jerzy J. Wiatr: Czlowiek i historia
Warszawa 1965, Iskry, edice Co to jest?,
212 str.

Vylíčením životních osudů a společenské čin

nosti řady vynikajících historických osobností
(Alexander Makedonský, C. J. Caesar, Karel
Veliký, T. Můnzer, O. Cromwell, M. Robes
pierre, Napoleon Bonaparte, A. Lincoln, B.
Juarez, K. Marx, Sun Jat-Sen, K. P. Atatiirk,
M. Gándhí, V. I. Lenin), jimž je věnováno

Vždy po jedné kapitole, se autor snaží velmi
populárním způsobem vysvětlit marxistické
pojetí úlohy osobnosti v dějinách. Poslední

dvě kapitoly zrnmenou problematiku stručně

shrnují a rekapitulují závěry, ke kterým sle
dování osudů vynikajících jedinců vedlo.

- js-

D. Cartwright, A. Zander: Groups Dynamics,
Research and Theory
New York, Harper & Row, 3. vyd. 1964 (I. vyd.
1953, 2. vyd. 1960), 826 str.

Pojmu "skupinová dynamika" se někdy užívá
jako synonyma pro sociologii malých sociál
ních skupin, nikoli tedy jen jako označení

proudu, který vychází ze "skupinové dyna
miky" K. Lewina. Anotovaná práce je patrně

bez nadsázky základním dílem americké so
ciologie malých skupin, dílem, které shrnuje
základní teoretická stanoviska a orientace
v této oblasti, reprodukuje konceptuální sys
tém sociologie malých skupin, postihuje její
základní tematické okruhy a shrnuje obrov
ský empirický materiál, získaný množstvím
výzkumů terénních a především laborator
ních. Cartwright a Zander, kteří jsou redak
tory práce, jsou současně autory úvodních
(jako obvykle teoreticky koncipovaných) par
tií jednotlivých tematických oddílů knihy.
Práci nemá smysl souhrnně recenzovat pře

devším pro její obrovský rozsah a tematickou
šíři, anotace má sloužit zejména těm, kdo se
systematicky sociologií malých skupin neza
bývají. V úvodní části je skupinová dynamika
(v širším smyslu) prezentována jako specific
ký produkt vývoje sociologického myšlení
20. stol., zejména amerického, jsou nazna
čeny okruhy jejího praktického užití a vylo
ženy základní metodologické premisy. Autoři

úvodu, ačkoliv zdůrazňují empirický charak
ter skupinové dynamiky, se současně ohra
žují proti její jednostranně empiricistní inter
pretaci a naznačují souvislosti mezi výsledky
systematických empirických výzkumů a kon
ceptuálním systémem, jímž skupinová dyna
mika operuje. V další části jsou pak uvedeny
a komentovány základní teoreticképremisy,
je naznačena problematika klasifikace malých
skupin a zejména jsou shrnuty základní teo
retické směry ve skupinové dynamice, které
se liší zejména akcentem na jednotlivé aspek
ty skupinového života, podrobované empiric
kému studiu. Jde zejména o 1. tzv. "field
theory", spjatou se jménem Lewinovým, 2. in
terakční teorii (Bales, Homans, Whyte), 3. sys
témovou teorii (Newcomb, Miller, Stogdill),
4. sociometrickou koncepci (Moréno, Jcnning
sová), 5. psychoanalytickou orientaci, 6. kog
nitivní teorii (Festingcr, Heider), 7. empiricko
statistickou orientaci a konečně 8. orientaci
na formální modely. V dalších částech knihy
jsou všechny tyto "orientace" zastoupeny
svými reprezentativními autory a nejvýraz
nějšími výsledky empirických zkoumání. Pro
tože tedy nejde o "sektářskou" práci, nýbrž
o ucelený a v pravém slova smyslu repre
zentativní pohled na současnou americkou
sociologii malých skupin, je čtení Cartwright
Zanderovy práce nesmírně užitečné, uváží
me-li nadto, že i v této práci, byť velmi mírně
a rezervovaně, jsou provedeny ony "nedo-

.,.



volené extrapolace", v nichž se VYSUZUJI

Z pravidelností skupinové dynamiky malých
skupin zákonitosti sociálních makrostruktur.
Jde totiž o znak, který je pro současnou ame
rickou sociologii stále ještě dosti charakte
ristický. V závěru úvodní části jsou pak vy
loženy zdroje rozdílů v teoretických i empi
rických zájmech jednotlivých autorů a shrnu
ty základní výzkumné postupy, v práci po
užité. Zvláštní pasus je věnován úvaze o vzta
hu výsledků získaných v laboratorních pod
mínkách k "normálnímu" životu malých sku
pin. Vlastní soubor statí je pak rozdělen do
pěti tematických oddílů. V první části jsou
shrnuty studie věnované problematice sku
pinové koheze, z nichž "nejteoretičtější" je
studie Newcombova o proměnných interper
sonálního výběru a Jacksonova studie o otáz
kách referenčních skupin ve formální orga
nizaci. Problematice vztahu skupinového vý
konu ke skupinové kohezi je věnována stať

Schachterova aj. Další část se zabývá otáz
kami skupinového tlaku a skupinových norem.
Obsahuje známou studii Aschovu, charakte
ristickou práci Festingerovu o redukci kogni
tivní disonance (poznamenejme, že v polské
sociologické literatuře jí bylo věnováno ně

kolik samostatných studií), Festingerovu stať

o informální komunikaci a zvláště zajímavou
studii Converse a Campbella, která překračuje

rámec sociologie malých skupin a naznačuje

možnosti analýzy sekundárních skupin (v kon
krétním případě politických norem) při po
užití metodologie skupinové dynamiky. Třetí

tematický okruh je věnován otázkám indivi
duální motivace a skupinových cílů a obsa
huje základní studii Horwitzovu, dále stati
Ravenovy a Rietsemaovy, Deutschovy, Tho
masovy aj. Oddíl Vedení a skupinový vý
kon shrnuje řadu studií o vůdcovství, z nichž
základní význam má často diskutovaná stať

Balesova a Stroedbeckova o skupinovém ře

šení úkolu. Závěrečná část je věnována pro
blematice strukturálních vlastností skupin.
Práce byla v různých souvislostech citována,
komentována a kriticky analyzována; pro po
znání stavu současné empiricky orientované
sociologie má význam základní. Je užitečná

také pro ty, kdo se chtějí podrobněji seznámit
s některými metodologickými postupy u nás
dosud ne zcela obvyklými (v řadě ohledů

také svrchovaně problematickými), zejména
pak s otázkami laboratorních výzkumů sku
pin, s metodikou výzkumu skupinové komu
nikace a s prací s tzv. umělými skupinami.

-m.p.-

B. Berelson: The Behavioral Sciences Today
New York, Harper & Row, 1964 (1. vyd.
1963), 278 str.
Kniha je souborem přednášek předních ame
rických pracovníků v různých společenských

vědách, které byly předneseny v r. 1963
v americkém rozhlase s cílem podat souhrn
ný obraz o stavu tzv. "věd o chování" (be
havioral sciences). Ačkoliv jde o publikaci
v podstatě populární, která tedy nepracuje
ani s faktografickým materiálem, jenž by
dokládal základní tvrzení, ani s odkazy na
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další literaturu, je četba této práce užitečná

proto, že jde o pohledy badatelů velmi roz
manitých vědních disciplín, nadto badatelů

ve všech oborech špičkových. Knihu uvádí
stať B. Berelsona, v níž je zejména zdůrazněn

"interdisciplinární charakter" věd o chování.
Zatímco pojmem společenské vědy je ozna
čováno šest striktně vydělených disciplín (an
tropologie, ekonomie, historiografie, politická
věda, psychologie a sociologie), je základem
"věd o chování" "americká verze antropolo
gie, psychologie a sociologie". Vědeckým cí
lem je dosáhnout zobecnění, která se týkají
lidského chování a jsou opřena o empirickou
evidenci. V dalších částech je naznačen pří

stup jednotlivých disciplín k řešení tohoto
úkolu. ll. F. Tyler se zabývá institucionální
organizací chování, Cora du Bois současný

mi zájmy antropologie, E. R. Hilgard psycho
logií a Harry Alpert podává souhrnný pře

hled o stavu současné sociologie. Následují
stati orientované k dílčím problémům a as
pektům lidského chování. S. A. Stouffer
známý svými výzkumy amerického vojáka:
informuje o základních metodologických pro
blémech, C. I. Hovland o užití počitačů ve
vědách o chování a o problémech modelo
vání. K. H. Pribram se zabývá stavem neuro
psychologie v USA, J. H. Greenberg základ
ními otázkami lingvistickými ve vztahu
k analýze lidského chování, G. A. Miller, au
tor knihy Jazyk a komunikace, podává pře

hled základních problémů teorie učení, R. H.
Knapp shrnuje stav současného vědění o psy
chologii osobnosti. G. C. Homans, jeden z nej
významnějších reprezentantů "teorie chování"
a sociologie malých skupin, ukazuje vývoj
zájmu o malou skupinu v americké sociolo
gii a reprodukuje základní myšlenky svých
známých prací Social Behavior a Sentiment
and Activities. Známý americký metodolog
a sociolog veřejného mínění P. F. Lazars
feld se zabývá vztahem politického chování
a veřejného mínění. S. M. Lipset informuje
o výsledcích svých studií sociální stratifika
ce v současné Americe; na jeho stať nava
zuje Kingsley Davis studií o sociální demo
grafii, kterou jednoznačně přiřazuje, proti
mínění některých demografů, k vědám o cho
vání a D. ll. Young statí o aplikacích výsled
ků věd o chování v jednotlivých profesích.
Youngova stať současně uvozuje závěrečný

problémový komplex, do něhož patří ještě

stať J. W. Rileyho o významu věd o chování
pro současný společenský život a závěrečná

studie známého amerického sociologa R. K.
Mertona Mozaika behaviorálních věd. Všechny
studie jsou napsány velmi "čtivě", bez pole
mických invektiv, hutně a informativně. Kni
ha, která u každé stati shrnuje základní
údaje o jednotlivých autorech, je opatřena

jmenným i věcným rejstříkem.

m. p. 

Sovremennyj kapitalizm i buržuaznaja so
ciologija
izd. Mysl, Moskva 1965, 355 str.

Kniha je souborem pěti statí, z nichž tři jsou
orientovány vysloveně sociologicky. M. S. Ba-

hitov, známý svými rozbory sociometrie a
~ikrosociologie, se zabývá rozborem struk
turálního řunkcíonalísmuParsonsova a v jed
notlivostech také jeho modifikacemi u R. K.
:LY.[ertona. Těžiště studie, která je napsána
velmi věcně, fundovaně a kriticky, je v roz
boru zejména Parsonsových dvou centrálních
studií z Essays in Sociological Theoru, jež
JSou anotovány na jiném místě, a v pokusu
Vyložit kontexty, v nichž je strukturální funk
cionalismus snáze analyzovatelný. V první
části autor reprodukuje centrální myšlenky
parsonsova systému bez podstatných simpli
fikací, v druhé části naznačuje principy mar
xistické kritiky strukturálního funkcionalismu
jako tendence k transformaci sociologie do
podobY formální vědy. V. S. Kapyrin ve stati
Historický materialismus a teorie stadií eko
nomického růstu W. Rostowa podrobně kri
ticky analyzuje Rostowovu práci The Stages
oi Economic Growth, zejména pak jeho po
jetí periodizace dějin, metodologické princi
py teorie stadií růstu, koncepci společenské

ho pokroku a interpretaci vztahu kapitalistic
ké a socialistické společensko-ekonomické

soustavy. Studie S. F. Černěnka se zabývá po
jetím pokroku u Raymonda Arona, zejména
v jeho známě práci Dix-huit let;ons sur la
société industrielle. Dvě závěrečné studie
jsou věnovány západoněmecké filosofické an
tropologii (G. S. Filčikov) a Diltheyově filo
sofii života (I. I. Orechov). Četba sborníku je
užitečná nejen pro vysokou informativní úro
veň, ale také proto, že máme k dispozici po
kusy o marxistický rozbor těchže tematických
okruhů z pera jiných sociologů (strukturál
ní funkcionalismus - Hirszowiczová, Tlustý;
Aron-Filipec; Rostow - Klofáč, Svoboda).
Autoři sborníku podávají pohled svým způ

sobem komplementární a faktograficky sku
tečně dobře fundovaný.

- m. p.

G. V. Osipov: Sovremennaja buržuaznaja so
ciologija. Kritičeskij očerk

izd. Nauka, Moskva 1964, 416 str.

Autor se pokusil podat souhrnný obraz sou
časné západní sociologie v šíři, která je dnes
patrně pro jediného autora stěží zvládnutelná.
Autor ovšem předložil jednotlivé části knihy
k posouzení řadě sovětských sociologů a ně

kolika zahraničním: G. Apthekerovi z USA,
známému prací o W. Millsovi, dále P. Bare
novi a B. Dunhamoví, brazilskému sociologu a
demografovi Castrovi, známému i u nás, M.
Cornforthovi z Anglie, polským sociologům J.
Szczepanskému a A. Schaffovi aj. Práci kon
zultovali také specialisté matematikové (Kol
mogorov), statistikové atd. Kniha je rozdělena

do šesti částí. První se zabývá vztahem so
ciologie a ideologického boje, v ní pak také
pokusy o vymezení předmětu sociologie v sou
časné západní sociologii. Druhá část je poku
sem o stručné dějiny sociálně politického a
sociologického myšlení a současně souhrnnou
charakteristikou stavu nemarxistické sociolo
gie. Třetí část se zabývá pojetím společnosti,

zejména pak analýzou mikrosociologie, teorií

sociální interakce, institucionální školy, obra
zem vědeckotechnické revoluce v západní so
ciologii a rozborem známé koncepce Rosto
wovy. V kapitole o společenských třídách a
skupinách je rozebrána teorie sociální inte
grace a diferenciace, pojetí prvotních a dru
hotných skupin, teoríe sociální stratifikace a
mobility a konečně teorie elit. Sociálním změ

nám a sociálnímu pokroku je věnována část

pátá, z níž zvláštní pozornost zasluhují partie
o sociální patologii, frustaci a sociální regu
laci. Závěrečný rozsáhlý oddíl informuje o me
todologických postupech nemarxistické socio
logie. Kniha má, kromě kriticko-analytických
cílů, zřejmě pretence ještě jiné a nikoli dru
hořadé: je pokusem podat ucelený obraz
marxistické obecné sociologické teorie, a to
nejen v přímé polemice s nemarxistickou
sociologií, ale často paralelně k ní tak, aby
vynikly jak diference v řešení jednotlivých
společenských problémů, tak výrazná diver
gence v teoretických a empiricko-badatelských
zájmech. Kniha je opatřena jmenným i věc

ným rejstříkem a rozsáhlou bibliografií, kte
rá shrnuje tisíc titulů základní sociologické
literatury marxistické i nemarxistické,

m. p.-

E. Baud: Les relations humaines
Paris P. U. F., 1962, 128 s. Sbírka Que sais-je?

K pochopení rozvoje člověka je třeba znát
fyzické, ekonomické, psychické a morální po
třeby jednotlivce, protože jen jejich uspokoje
ním - které je pochopitelně od člověka k člo

věku rozdílné - lze dosáhnout maxima "satis
fakce" člověka jako příslušníka společnosti

nebo jejích kolektivit: rodiny, školy, nebo na
pracovišti; satisfakce rovnající se hodnocení
"plně žít svůj život". F. Baud se zabývá
charakterem uvedených potřeb a sleduje po
tom jedince v jeho vývojových etapách od
dětského věku přes dospívání ke vstupu do
profesionálního života, sleduje ho v rodině

i mimo ni. Zajímají ho podmínky vzniku po
stojů k problémům lidské solidarity a sociál
ního pokroku. Autor se v této souvislosti za
bývá problematikou výchovy v rodině, peda
gogikou, organizací školství a výuky na růz

ných stupních i organizací státu a společnosti.

V závěru se zabývá formami lidského jednání
a sociálními vztahy. Jejich kritickým hodno
cením se snaží ukázat možnosti jejich zlepšení.

A. C.-V. S.

Frank Benseler: Der manipulierte Mensch
Die Padagogísche Provinz, roč. 19 (1965);
Č. 4/5, s. 188-202.

Referát na konferenci v St. Augustin b. Sieg
burg v říjnu 1964, kde se hovořilo o pravdě,

svobodě a toleranci v soudobé společnosti.

Manipulace je víc než propaganda, má co
dělat s většími celky a vztahy kapitalistického
hospodářství, veřejného mínění a buržoazní
demokracie. Autor ji vidí ve značném rozpětí

od hypnopedie až po brain-washing, Výroba
statků ustupuje v současné společnosti pro
dukci názorů, mínění, industrializaci vědomí.
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-K.M.-

První velký příklad manipulace v novejsi
době vidí v pruské armádě. Moderní technika
propracovala a znásobila metody nepřímého

ovlivňování a společenské integrace, např.

u přistěhovalců v USA. Největší doklad ma
nipulace spatřuje v SSSR, kde došlo k radi
kální přeměně mužických analfabetů v prů

myslové dělníky. Tento úspěšný pokus nelze
vyložit pouze násilím, nýbrž novou vědecky

plánovanou sociální technikou. Manipulace se
pak jeví jako forma společenské adaptace.
Souhru nebo kolizi manipulačních vlivů spo
lečnosti chápou jedinci v různých dobách
rozdílně, např. jako novou možnost postojů

nebo zase jako ohrožení individuální svobody.
Kapitalismus ve své nynější fázi vytváří ne
přímým tlakem ze všech členů společnosti

konzumenty. Obtíže v kapitalistické společ

nosti nepůsobí ani tak výroba, jako konzum.
Proto v kapitalistické společnosti musí být
adaptovány spotřební plány a touhy lidí. Lidé
myslí, že uspokojují své potřeby, ale vlastně

plní vůli těch, kdož jim vnukli spotřební přá

ní. Z toho se stává styl života, v němž na
venek trvá iluze svobody. Lidé se stávají
pouhými odběrateli statků masové výroby, a
to nejen lidé v pracovním poměru, nýbrž
i děti a starci. Iluze svobody je nově probou
zena zdůrazňováním volného času. Vytváří

se tak falešné vědomí, neboť i ve volném
čase je člověk manipulován zase na konzum
určitého druhu, např. na zábavu. Člověk je
degradován na společenského živočicha, jenž
volný čas tráví jako degenerovanou formu
dřívějšího odpočinku. I kultura se tedy stává
spotřebním statkem. Lze překonat nadvládu
konzumu a manipulačního tlaku? Autorova
odpověď je značně kvietistická a rezignovaná:
všichni jsme manipulováni a skutečnost nelze
manipulovat.

K. M.

Wolfram Wette: Prominenz und Elite. Kri
tische Gedanken zur gegenwártígen Gesell
schaft
Pddagogtsche Rundschau, roč. 19 (1965), č. 7,
s. 465-474.

Východiskem studie je teze, že ve všech spo
lečenských formacích vládla menšina většině.

Vybírala si vladaře, jednotlivce nebo menší
skupiny. Tak vzniklo podle autora rozlišení
vůdců a vedených, vládců a ovládaných, které
se během doby různě diferencovalo podle pře

vahy a hodnot, jež byly vládnoucí menšině

přisuzovány. Elitu chápe autor ve smyslu
Friedricha Sieburga jako nositele hodnot a
množí tele duchové substance národa. Promi
nenci pak vidí jako její náhražku, která je
společensky neškodná, pokud nepřesahuje

meze filmových hvězd, sportovců nebo krá
loven krásy. Prominence je nesena příznímas,
které ve své anonymitě hledají vzory a ve
dení. Dále sleduje autor uplatnění těchto ka
tegorií v dnešní západoněmecké společnosti,

hlavně v politice, hospodářství, spolkové ar- .
mádě a mezi mládeží. Nejen v politické ob
lasti, ale i v hospodářství se značně uplatňuje

prominence na úkor elit, ačkoliv právě v eko
nomice je relativně nejčastějšísyntéza promí-
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nence a odborné elity. Pokud jde o mládež
připojuje se autor k názoru H. Schelského, že'
totiž má mnoho kladných rysů, ale necítí nut
nost zakládat elitní kolektivy. Proto není
oprávněna naděje, že by tato mládež vlastní
silou mohla vytvořit novou elitu. Amerika.
nizace života v NSR, myšlenková pohodlnost,
vysoký životní standard a nedostatek tradice
otvírají prominentům bránu dokořán. Cesty
k vytváření nových elit vidí autor výlučně

v oblasti mravní a pedagogické: prohloubení
mravní a občanské výchovy jsou jediné mož
nosti, které dovede nabídnout.

K. M.

G. Simpson., A Durkheim Fragment
American Journal of Sociology, 1965, sv. 70,
č. 5, str. 527-536.

Záznamy z kursů o rodině, ve kterém v ro
ce 1892 přednášel Durkheim na universitě

v Bordeaux. Přehled vývoje vzniku rodiny
u germánských kmenů, podstata matriarchá
tu a patriarchátu, jeho ideologická a hospo
dářská hlediska, Napoleonův Code Civil, sou
časný stav rodiny, význam instituce manžel
ství, která rodinu vytváří a zároveň ničí.

"Hospodářský význam rodiny, spojení s domo
vem a sexuální potřeby člověka netvoří jed
notu, moderní člověk je si toho vědom a
přesto není schopen se s institucí manželství
vyrovnat". Durkheim poukazuje na rozpor
mezi zájmy státu, který hájí rodinu jako so
ciální jednotku zabezpečující výchovu dětí, a
postavením manželské dvojice z hlediska psy
chologického, sociologického a občanského.

Nakonec prohlašuje, že jedině zaměstnání (ze
sociologického hlediska) může zastávat hospo
dářské a morální funkce, které rodina ve stále
rostoucí míře není schopna zastávat. Člověk

je stále více upoutáván svým povoláním a
tradice nerná pro moderní společnost význam.
Proto je třeba vytvářet skupiny povolání, jež
by byly schopny dát modernímu člověku

perspektivu i zázemí, jež dnes rodina nemůže

poskytovat.
-cy

V. F. Glenn, Carcer Patterns of Part-tíme
Farmers and Their Contact with the Agricul
tural Extension Service
Rural Sociology, 1965, sv. 30, č. 1, 5 tab.,
1 dotazník, str. 49-62.

Problém je sledován z hlediska sociologie po
volání, fluktuace uvnitř oboru i mezí jednot
livými, zcela odlišnými druhy povolání. Sou
vislost stabilizace farmářů s aktivitou země

dělské poradenské služby. Šetření se prová
dělo u farmářů, kteří k doplnění svých
příjmů provozovali nezemědělské povolání, a
dělníků z různých výrobních odvětví, kteří za
tímtéž účelem odešli na venkov a setrvali ve
svém původním zaměstnání. Náhodným výbě

rem byl sestaven soubor 399 farmářů v blíz
kosti velkých měst. Zjistilo se, že zemědělci

z povolání mají těsnější kontakt s poraden
skou službou, a čím jsou dále od města, tím
více považují farmaření za svou existenční

základnu a druhé zaměstnání ochotně mění.

ar' ící dělníci se usazují v blízkosti města
Farm I žb . ov. 'l'ch kor.takt s poradenskou s uz ou Je spise
a Jej f ". k. ní Jsou ochotni zanechat armarem, Ja -
PaSIV . žnost šíh .íle se jím naskytne, mozn~s ~na~~l o vy.-
rt:

lk
poradenská sluzba hraje důležitou roh.

de u. -cy-

Th. W. Schulz, Transforming Traditional Agri

culture.
. New Baven and London, Yale University

press 1964, 14 a 212 str. ,
Rural Sociology, 1965, sv. 30., c. 1. str. 101.

Problém, jak převést pře~ívaJící tr,::td!ce hospo
daření na vysokoprodukt!vm zemedelsko~ vy
robu. Studie ve státech, qu,:te~ala.~ IndIana,

jistily, že když zemědělci ZlskaJl, odborne
~zdělání, poznají názorně mo,?-e;m. met?,d~
hospodaření a získají dostatecne Investiční

prostředky, přecházejí p?m~rně sr;~d~o k n~
vému způsobu hospodar~m. Zvla~tn~ pozor
nost se věnuje souvislost! ekonomlckeho hos
podaření se způsobem řízení země~ě~s~ého
závodu v němž i lidský činitel se počítá Jako
ekonor~ický faktor, který rozhoduje o výsled
cích hospodaření. Je-li tento faktor zcela vy
čerpán primárními existenčn.ími, problémy,
není možnost· ani touha po Jakemkohv,.po
kroku. Jakmile je existence kryta, snazi se
zemědělec o zvýšení své životní úrovně buď
zvyšováním ekonomiky svého hospodářství

nebo odchodem do města.
-cy-

Personality and Social Systems
1963, N. York, Smelser and Smelser. J. Wiley.
11 a 660 str. Sborník.
1965, American Journal of Sociology, sv. 70,
č. 5, str. 632.

61 článků předních osobností jako je Levin
son, Wilensky, Edward, Lieberman, Inkeles,
E. Bruner Parsons, 'I'oby, McCord, Farber,
Yarrow, Robins atd. pojednává o pojmu" role"
a o významu role pro jednotlivce ve společ
nosti. Rozdíl mezi osobností a sociální rolí.
Kulturní transmise a kulturní změny.Psycho

analytický význam vztahů osobnosti a sociá~ní
role. Vliv rodičovského modelu role na dět

skou kriminalitu. Národní charakter a eko
logický aspekt sociální psychologie. Osobnost
a rodina.

-cy-

Bernward Frank-Ewald Rehberg-Anne Marie
Hof:
Untersuchungen zur Soziologie der Lehrer an
berufsbildenden Schulen.
Frankfurt a. Main, Deutsches Institut fi.ir
internationale padagogische Forschung.
1965, 153 str. - Studien zur Soziologie des
Bildungswesens, Band 1.

Soubor tří studií o sociologické problematice
odborného školství v západním Německu
shrnuje výsledky několika průzkumů a dílčích
šetření, jak byly v NSR v posledních l~tec~
prováděny. Všechny tři studie se, zabývají
pouze některými otázkami z nesmirne roz
sáhlého komplexu problémů, které se tu so
ciologickému průzkumu nabízejí. Auto~~ ~ri
ticky doznávají že jejich práce mají Jen
předběžný char~kter, protože se dotýk~jí ot~
zek namnoze ještě vůbec nepodrobenych ve
deckému průzkumu.

V první studii zkoumá B., Frank ~ě~teré
sociologické aspekty učitelskych povolání na
odborných školách. Proti p.o~ěr~ě jednot?é.mu
obrazu škol všeobecně vzdělávacích nacházíme
na tomto typu škol velmi pestrou a bohatě
diferencovanou paletu učitelských povolání
podle různých stupňů a oborů, stejně, ~ako
podle druhů škol. Najdeme zde, podob?-e ~al,c,o
v druhých dvou studiích knihy, tabelarm CI
selné údaje sestavené podle různých hledisek.
B. Frank s~ soustřeďuje na dějiny učitelů od
borných škol v uplynulém půlstoletí, na spo
lečenský púvod a vzestup, prestiž a vlastní
chápání tohoto povolání, jak je učitel~ na
těchto. školách prožívají. Do hlubších pasem
a širších souvislostí, nejen sociologickýc~,
míří závěrečná kapitola. Kritizuje nedostatec
nou a namnoze antikvovanou koncepci vzdě
lání na těchto školách, ideově orien~ova~ou

převážně na E. Sprangerovi. - r;>ruhc:. pr:;ce
sborníku je věnována diplomovanym učitelům

obchodních škol. Přináší údaje o jejich pří
pravě, stáří, době a způsobu praxe v ~b~hodě,
o jejich zájmech, spokojenosti,: p,ovola!ll, spo
lečenském postavení apod. - Zaverečna studie
A. M. Hofové zpracovává výsledky dotazníku,
který byl v r. 1957 zaslán 200 u,čit~~kám. od
borných škol. Získaná data podávají soclOlo:
gický průřez podle těchto hledisek: postavem
učitelek ve škole vztah ke kolegům a nad
řízeným školním 'orgánům, k ?~volání, k ž~
kyním, spokojenost v povolání atd. Na.v lc
ještě přinášejí zajímavý vhled do souk~o~eh~
života těchto učitelek, dokumentovany údaji
o životním standardu, volném čase, společen
ských kontaktech, napětí mezi povoláním a
soukromým životem.
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