
••••••••••••••••••••••••••••••••••Anotace

Social and Political Transformations
in Poland
Ed. by S. Ehrlich, J. Szczepaňski, J. Tepicht,
S. Zawadski. Warszawa 1964

Sborník desíti statí předních polských vědec

kých pracovníků z oboru ekonomických, poli
tícko-právních a sociologických věd. Jeho vy
dání bylo podníceno disproporcí mezi zájmem
o sociální a politické problémy Polska, proje
vovaným v západních zemích, a přístupnou

tam informací. Je to příklad vědecko-analy

tických informací, stavějících problémy a čas

to pronikajících do složité vývojové rozpor
nosti socialistických společenskýchvztahů.Lze
si představit, oč je takový přístup u zahra
ničního čtenáře účinnější ve srovnání s běž

ným plochým a idealizujícím propagandis
mem. Ekonomické stati se týkají plánování
(Bobrowski), celkového hospodářského vývoje
v Polsku (Pajestka), rozvoje zemědělství (Te
picht) a bytové otázky (Gorynski). Lachs se
zabývá problematikou polsko-německých

hranic. Právní věda je zastoupena článkem

o vývoji lidových rad v Polsku v souvislosti
s decentralizací (Zawadski) a článkem o děl

nické samosprávě (Rybicki). Tři sociologické
stati kterým věnujeme další tři anotace, mají
ve sborníku nadprůměrnou úroveň a vynikají
zejména ve srovnání se statěmi právnickými,
z nichž stať o dělnické samosprávě je v pod
statě komentováním zákonných norem; při

něm společenská skutečnost vystupuje pouze
v podobě jednotlivých příkladů pod čarou.

Škoda, že i pro informaci o tomto problému
nebylo využito bohatých materiálů a rozborů

polských sociologů.

D. S.

S. Žolkiewski: Mass Culture in a Socialist
Society, in: Social and Political Transforma
tions in Poland, Warszawa 1964

Studie na pomezí sociologie a věd o umění.

Zdůrazňuje nutnost marxistického empiric
kého výzkumu na tomto poli. Rozebírá západ
ní sociologické teorie, týkající se problémů

komercionalizace masové kultury, jejích byro
kratických organizací, homogenizace, deper
sonalizace a dehumanizace. Oproti některým

teoriím vyzvedá kulturně tvůrčí úlohu pro
letariátu, který nyní buduje novou, socialistic
kou kulturu; současně ale cení řadu hodnot
ných pozorování v nemarxistických teoriích.
Autor věnuje největší pozornost problematice
vztahů mezi kulturou a zábavou, mezi kon
templativní a zábavnou formou umění. Od
mítá Lukáczovo ztotožňování avantgardy
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s dekadencí a antiavantgardy s tvorbou po
krokové literatury pro masy, a též strohé
rozlišování Arendtové mezi kulturou a zába
VOl\. Upozorňuje na nebezpečí tří tendencí:
k redukci masové kultury na pouhou zábavu,
k homogenizaci kulturntoh obsahů a k priva
tizaci kulturních hodnot (k tomu dochází
např. tehdy, když člověk myslí více na nový
skutr než na nové sociální zřfzení), Je zdů

razněn též problém aktivní participace lidí
na masové kultuře. V boji proti homogenizaci
se osvědčuje prvek klasicizace masové kultury.

D. S.

J. Szczepaňskí: Sociological Aspeets of Higher
Education in Poland, in: Social and Political
Transformations in Poland, Warszawa 1964

Stať ukazuje, jak zajímavým se pro širší okruh
čtenářů stane speciální pedagogické téma,
je-li pojato sociologicky, tj. na podkladě ana
lýzy působení hlubších společenských vztahů.

Velká pozornost je věnována problémům vý
běru studentů a jejich adaptace během prv
ního roku studia, kdy řada studentů odchází.
Příčiny autor kategorizuje takto: a) intelek
tuální potiže, b) nesprávná volba, c) špatná
organizace studia, d) výchovné potíže (peda
gogické nedostatky učitelů), e) materiální po
tíže (bydlení, strava, zdraví). V přípravě stu
dentů k povolání vystupuje vedle nabývání
příslušných znalostí, dovedností a kvalifikace
též význam osvojování zásad profesionálm
etiky. Pokud jde o vysokoškolské učitele, ze
jména u asistentů a adjunktů není zpravidla
dosti podmínek pro vědecky výzkumnou praci
v důsledku přetížení pedagogickými a admini
strativními povinnostmi. Závěrem se zdůraz

ňuie potřeba systematického informování vy
sokých škol o úspěších a obtížích ph zařazo

vání jejich absolventů do zaměstnání. K tomu
je ovšem třeba užívat .metod !,?ciolo~.ic~~ch
výzkumů, Abso~venti j~z netv?n .tra?ICm ~n

teligenci, ale sve vlastm prof~SlOnaln}.?kl\p:ny
se střízlivým přístupem k světu. Chtějí dosah:
nout svých cílů cestou indl\strializ1l;ce .~eme

a rozvoje ekonomické soustavy, ktera prinese
prosperitu a kulturu všem členům společnosti.

D. S.

W. Markiewicz: Sociological Research
in People's Poland, in: Social and Political
Transformations in Poland, Warszawa 1964

Zasvěcená informace o vývoji a současném
stavu polské sociologie. Ve srov~ání s~ Stl\~ll
Szczepaňskéhc na totéž téma (VIZ socioiouu»

ký časopis, 1965, Č. 2, str, 152, an.) se zabývá
lVlarkiewicz více vztahy mezi marxistickou a
nemarxistickou sociologií, zdůrazňuje nutnost
věcné kritiky idealismu v sociologii.
Sám kritizuje současně jak negativní vliv
dogmatismu na rozvoj sociologie před r. 1956,
tak i pozdější projevy anketománie. Není
jasné, proč považuje "malou sociální skupinu"
za kategorii nemarxistických sociologických
teorií. Autor informuje o konkrétních výzku
mech společenských procesů v západních
územích a dále o výzkumech v celé řadě

speciálních sociologických disciplín: průmyslu

a práce, dělnické třídy a inteligence, venkova,
veřejného minění, kultury, armády aj. Vy
zvedá zejména sociologický význam industria
lizace, urbanizace, mezilidských vztahů v prů

myslu i v jiných oblastech společenského

života.

D. S

Jan Szczepaňskí - Ján Pašiak: K problémom
súčasnej polskej sociológie
Slovenský výbor Čs. spoločnosti pre šírenie
politických a vedeckých poznatkov a
Slovenská sociologická spoločnosf pri Sloven
skej akadémii vied, Bratislava 1965

Rozmnožená brožura zahrnuje Szczepariského
stať "Diskutabilní metodologické problémy sú
časnej poIskej sociológie", Pašiakův informa
tivní (až příliš faktografický) přehled sou
časné polské sociologie a bibliografii polské
sociologické literatury, která [e.v bratislavské
Universitní knihovně. Szczepanski konstatuje,
že publikace materiálového typu dnes již ne
dostačují. Zdůrazňuje především důležitost

ontologických problémů v sociologii. Ty spo
čívají např. v základě různých teorií skupin,
výzkumů postojů a dokonce i výpočtů kore
lací. které mají smysl pouze v rámci zjištění,

na základě jaké skutečnosti zjištěná souvislost
existuje. Další komplex filosofické problema
tiky sociologie tvoří problémy epistemologie
ké, týkající se např. ideologického ovlivnění

poznávacího procesu a možností standardi
zace výzkumných technik, která by vedla
k eliminaci relativity sociologického pozná
vání. Szczcpanskí poukazuje na správnost
jasného uvědomění spjatosti pojmového apa
rátu s teoriemi, ze kterých byl převzat. Na
konec rozebírá problémy adekvátnosti metod,
která závisí na volbě kritérií, jejich výběru,

na volbě jednotky pozorování a na správném
postavení problému, Základními znaky vě

decké metody je preciznost pozorování _ a
správnost úvah, které eliminují logické chyby
a jimi vyvolané deformace popisu. Každá me
toda je komplexem různých postupů. Velká
skupina nových metodologických problémů

se začíná rýsovat pod vlivem kybernetiky,
teorie informací a teorie organizace. Týkají se
zejména funkcionální metody, nového rámce
pojetí fungování kulturních' systémů, výzku
mů fungování velkých účelových 'Skupin a
zorganizovaných systémů, atd.. l

D.S.

Ján Pašiak: Interview - technika
sociologického výskumu
Slovenský výbor Čs. společnosti pre šÍrenie
politických a vedeckých poznatkov a
Slovenská sociologická společnost prí Sleven
skej akadémii vied, Bratislava 1965

Autor definuje interview jako plánovitý cíle
vědomý rozhovor za vědeckým účelem, při

němž je respondent záměrnými otázkami pod
něcován k tomu, aby podal slovní informace.
Vytváří se při něm zvláštní druh společen

ského vztahu, jehož zákonitosti třeba respek
tovat při přípravě výzkumů, Vzniká problém
maximální objektivizace této techniky. J.
Pašiak uvádí hlavní pravidla správné Iormu
lace otázek, vyznačuje přednosti i nedostatky
otevřené a uzavřené formy. Upozorňuje na
nebezpečí vedlejších reakcí (halo efekt atd.),
kterým je třeba předcházet vhodnou stavbou
rozhovoru. .Isou vytyčeny rozdíly mezi tzv.
měkkým, neutrálním, a tvrdým rozhovorem.
Zvláštní pozornost je věnována skupinovému
interviowu. Zdá se, že autor jeho význam po
někud přeceňuje. I při uží tí jeho nejnověj

ších technik, Jež osvětluje (rozhovor shody,
diskuse s rozpornými výroky), zůstává skupi
nový rozhovor metodou spíše doplňkovou,

D. S.

Gvišiani D. M.: Istoričeskij materializm
i častnyje sociologičeskije issledovanija. In:
"Voprosy filosofiji", 1965, Č. 5

Autor vychází z koncepce, považující histo
rický matertalísmus za marxistickou socio
logii. Histmat zkoumá zákonitosti vývoje spo
lečnosti vcelku, Gvišiani však od něho odli
šuje dílčí sociologické výzkumy, které zkou
mají zákonitosti těch či oněch stránek života
společnosti. Odmítá pro ně termín "konkrétní
sociologické výzkumy". Na rozdíl od výzku
mů, prováděných speciálními společenskými

vědami, jde podle autora o komplexní socio
logickou analýzu jednotlivých aspektů spole
čenského života. (Pojmy "dílčí" a "komplexní"
si tu ovšem odporují.) V reálném životě

existuje mnohotvárné proplétání ekonomic
kých, politických, právních, uměleckých aj.
vztahů a procesů. Tuto jednotu spoleěensko

historického procesu v měřítku celé společ

nosti jako sociálního organismu studuje híst
mat. V omezeném měř ítku, tj. ve svém pro
jevu v jednotlivých podstatných procesech,
se stává předmětem dílčího sociologického
výzkumu, Ten by měl konkrétněji .vyjasnit
rozpory mezi výrobními silami a výrobními
vztahy, zahrnujícími též vztahy různých spo
lečenských skupin, vztah osobních a spole
čenských zájmů aj. Gvišiani dále zdůrazňuje

nutnost integrace různých věd při studiu např.

městské výstavby či problémů kriminologie.
Za důležitou metodu výzkumů objektivních
základů sociálních jevů považuje sociologický
experiment, jejž vidí v systematickém studiu
reálných důsledků uskutečnění určitých ná
vrhů a projektů, v ověřování', nakolik se sku
tečně realizují, jaké [sou jejich vlivy a efek-
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tivnost. Závěrem autor kritizuje ty filosofy,
specializující se na histmat, kteří se vyhýbají
výzkumům. Podle jeho názoru právě filoso
fové mají řídit sociologické výzkumy, účast

nit se jejich plánování i provedení.
D. S.

Konstantinov F., KeIle V.: Istoričeskij

materializm - marksistskaja sociologija. In:
"Kommunist", 1965, č. 1

Autoři člení společenské vědy do 3 skupin:
1. vědy historické; 2. společenské vědy spe
ciální; 3. sociologie, za jejíž předmět považují
společnost jako historicky se vyvíjející celek,
zákony výměny společensko-ekonomických

formací, vrntřrn souvislosti různých stránek
a jevů společenského života. Historický mate
rialismus mohl řešit filosofické problémy spo
lečenského vývoje teprve když určil vlast
nosti společenského bytí a specifičnost dialek
tiky historického procesu, když odkryl sociální
podstatu člověka, tj. když vystoupil jako věda

sociologická. Vědecký komunismus obsahuje
sociologickou stránku, ale týká se podle auto
rů především problémů sociálně politických.
Poukazují přttom mj. na teorii socialistické
revoluce, aniž vysvětlují, proč právě ona by
nerněla mít sociologickou povahu. Není pře

svědčivé ani jejich odmítání speciálních so
ciologických disciplín, které považují za pří

znak pouze buržoazní sociologie. Sociologické
výzkumy pokládají autoři za specifický druh
výzkumů sociálních, kterými se mají zabývat
i speciální společenské vědy. Kritizují skuteč

nost, že výzkumy se v SSSR ještě nestaly
nutnou součástí vědeckého řízení společnosti.

V partii o metodice rozebírají zejména po
třebu sociálních experimentů a užití kvantita
tivních metod v sociologii. Stručný náčrt

hlavních otázek, které se stávají předmětem

konkrétních výzkumů, uzavírají autoři tím že
ve středu pozornosti marxistické sociologie stojí
člověk ve svém poměru ke skutečnosti a
v mnohotvárnosti svých reálných souvislostí
a vztahů.

D. S.

Kuzminov J.: Socialističeskij proizvodstvennyj
koIlektiv. In: "Kommunist", 1965, č. 4

Přední sovětský ekonom zdůrazňuje význam
vědeckého zpracování problému pro zvýšení
operativní samostatnosti, iniciativy a odpo
vědnosti pracovních kolektivů. Jde o základní
buňky socialistické pracovní kooperace. Nový
charakter společenského kontaktu se projevil
vzájemnou pomocí uvnitř kolektivů i výmě

nou výrobních zkušeností mezi nimi. Autor
zdůrazňuje takové projevy jednoty institucio
nálních a pospolitostních vztahů, jako funkci
plánu při soudružské spolupráci, boj samot
ných kolektivů proti narušování disciplíny,
účast pracujících v plánování a normování
atd. Hlubší přístup by však předpokládal

jasně vyznačit rozdílnosti v těchto vztazích
a příčiny vzniku konfliktů mezi nimi. Velmi
podnětná je partie o vývojových procesech
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. v pracovních kolektivech. Výměny pracovní
ků narušují stabilizovanou soustavu vnitřních

svazků, Stabilita je podmínkou úspěšné čin

nosti kolektivu. Zapojení nového pracovníka
neprobíhá automaticky, jde o složitý proces.
Závěrečná část se zabývá problematikou so
cialistické soustavy výrobních kolektivů.

D. S.

Kučera, M.: Metody výpočtu rodin a domác
ností po sčítání lidu.
Demografie, 7, 1965, č. 3, s. 224-231

Znalost počtu a složení rodin a domácností
je }:ezby,tntm p~edpokladem sociologie rodiny
a životní urovne obyvatelstva. Dosavadní vý
počty mezi sčítáním lidu se opíraly o metodu
aplikace procenta vdanosti na věkové složení
ž~n. Tato ~etoda poskytovala poměrně přesné
vysledky (Jak ukazalo poslední sčítání a po
ro,:nání s bil~ncemi mezi rokem 1950 až 1961),
avsak pro vsechny typy domácností se ne
hod~. M. Kučera proto ukazuje na výhody
nove metody nyní stále častěji užívané v ci
zině (head-ship-rate) a uvádí prvá data vypo
čítaná po sčítání lidu v r. 1961 do konce roku
1963. Uvádí také, že je nutno revidovat počet

rodin•. a don:ác.no,stí oficiálně vykazovaný
v našich statistikách, a to proto, že např.

v 1':.1961 u nás bylo 3345,1 tisíc ženatých
muzu a 3349,1 tis. vdaných žen (na ktere
číslo máme pak vlastně počítat rodiny?) že
však 30,6 tis. ženatých mužů a 31 1 tis. ';da
ných žen žilo ve svazku s jiným' partnerem
než se svým manželem. Kromě toho 51 2 tis.
neženatých mužů a 47,7 tis. nevdaných žen
žilo v dalším typu faktického manželství. M.
Kučera dochází kombinováním různých typů

svazků k počtu 3365,7 tis. manželských resp.
kvasimanželských svazků. Domácností bylo
v r. 1961 4397,6 tis. Ročně přibývá u nás
43,7 tis. domácností, z toho 30,1 tis. domác
ností úplných rodin (s oběma manžely v ro
dině), 5,3 tis. neúplných rodin (jeden rodič

s dětmi), 7,7 tis. domácností jednotlivců

(v tom i domácnosti podnájemníků) a 600
vícečlenných nerodinných domácností.

Robinson, N.: La population juive dans le
monde
Revue Dispersion et unité, Jérusalem, 1964

Néhémie Robinson, ředitel Ústavu pro židov
ské záležitosti Světového židovského kongresu
(Congrěs juif mondial), shromáždil data
o počtu Židů ve světě. Jeho celkový odhad
dosahuje 13,7 mil. osob. Data převzatá z Po
pulation, 20, 1965, č. 2, je dělí podle území
takto:

Spojené státy a Kanada
Sovětský svaz
Izrael . ..
Francie a Velká Británie
Rumunsko
Argentina a Brazílie .
Ostatní země.

Pro evropské země odhadl N. Robinson tyto
počty: Maďarsko 75-80000, Belgie 35000, Itá-

lie 30 000, Polsko 25 000, Nizozemí 22 000, SVý~
carsko 19000, Ceskoslovensko 12000 atd. Fran
cie má asi 500000 a Velká Británie 450000
Židů.

v. S.

Václav Lamser: Jak sociální zabezpečení

stimuluje ekonomiku JZD
Tiskové oddělení Státního úřadu sociálního
zabezpečení, Praha 1965

Výzkumně materiálová studie o poměrne uz
kérn sociálním problému, jejž se však autor

.snaží vidět z hlediska širších společenských

vztahů. Osvětluje jej proto pomocí obecněj

ších sociologických kategorií (formální, quasi
formální a neformální vztahy, sociální hod
noty aj.), což je přínosné, i když to místy
vyznívá z hlediska daného užšiho problému
samoúčelné. Význam sociálního zabezpečeni

je zjišťován u vybraného souboru JZD pře

devším na základě úředního statistického ma
teriálu, ale též zvláštním autorovým výzku
mem, který u záměrně vybraného souboru
200 družstevníků zjišťoval místo sociálního
zabezpečení mezi řadou sociálních hodnot

(odměnou, pracovními podmínkami, společen

ským postavením aj.), Zajímavé jsou úvahy
o vztazích mezi ekonomickou stabilizací a so
cíálníJntegrací družstev. Stimulující působení

sociálního zabezpečení předpokládá určitou

úroveň stabilizace členské základny JZD a
současně samo ovlivňuje vztahy mezi členy,

družstvem a společenským celkem. Přitom je
nutné, aby se stalo sociální hodnotou a slož
kou pracovní motivace. Autorův výzkum uká
zal, že do popředí sociálních hodnot se so
ciální zabezpečení dostává u žen až po 55. ro
ce, u mužů již dříve, vysoký index vykazuje
již u věkové skupiny mužů 25-39 let. Je však
otázkou, nakolik tyto rozdíly mužů a žen
plynou z poměrně malého empirického ma
teriálu, na který upozorňuje sám autor. Me
todicky je důležitý jeho požadavek vypraco
vat komplexní typologii JZD, která by vedle
výrobních oblastí přihlížela též ke stavu pra
covních sil a k jiným sociálním problémům.

I jinak je studie metodicky podnětná, ph
čemž některé její přístupy (např. stavění růz

ných věkových skupin - u mužů do 24 let a
u žen do 19 let apod. - jako souřadných)

jsou silně diskutabilní. .
D.S.
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