
•••••••••••••••••••••••••••••••••Anotace
zkoordinovat práci drobných bibliografických
a dokumentačních pracovíšt ve vědeckých

institucích a vědeckých knihovnách a ve spo
lupráci s nimi vybudovat dostatečně široký
bibliograficko-informační fond, zejména ve
formě kartoték, a vydávat bibliografické pe
riodikum Novinky literatury - Společenské

vědy.

Po překonání mnoha potíží, mezi jiným
i počáteční nedůvěry, rozrostl se počet spolu
pracujících a těch, kdož byli ochotni zapojit
se do jednotné sítě bibliografických pracovišf
natolik, že Bibliografické středisko mohlo již
roku 1964 rozšířit řady vydávaného periodika
z původních 3 na 9 pro obory filosofie, socio
logie a vědecký komunismus, dále pro ekono
mické vědy, právo, obecné dějiny, politiku a
mezinárodní vztahy, psychologii, pedagogiku,
jazykovědu a literární vědu a vědy o umění.

V některých oborech, v nichž byla biblio
grafie zvlášť opomíjena, nebo které se začaly

u nás nově rozvíjet, jako sociologie, nernělo

Bibliografické středisko možnost získat dosta
tečný počet spolupracovníků a musí proto
většinu literatury zpracovat samo.

Tímto způsobem se podstatně rozšířila bi
bliografická informace. Např. pro obor socio
logie se na základě zpracovávání asi 95 filo
sofických a sociologických zahraničních i do
mácích časopisů nashromáždilo vice než 4000
záznamů o nové knižní a článkové literatuře.
Tyto záznamy jsou pořádány do jmenných a
systematických kartoték, které jsou navíc do
plňovány záznamy z bibliografií uveřejněných
ve významných sociologických dílech. Na zá
kladě této excerpce je založena a průběžně
doplňována i kartotéka sociologických a obo
rově příbuzných časopisů, která již obsahuje
na 500 záznamů. V příštím roce je plánováno
založení kartotéky domácích a zahraničních
sociologických bibliografií. .

Tímto rozšířením bibliografické informace
nejsou ovšem ještě zdaleka vyřešeny všechny
problémy společenskovědní speciální biblio
grafie. Řešení těch nejzávažnějších a nejob
tížnějších je teprve před námi. Především je
třeba ve většině oborů vytvořit takovou kon-
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cepci bibliografické práce, která by byla
v souladu jak s bezprostředními vědeckový

zkumnými úkoly, tak s potřebami rozvoje
vědecké disciplíny, která by zajistila propor
cionální informaci o zahraniční literatuře při

plném využití zahraničních informačních

zdrojů i zpracovávání domácí literatury pro
vlastní potřeby i pro informaci o naší lite
ratuře v zahraničí.

Velmi diskutovaným problémem v současné

době je bibliografická klasifikace v souvis
losti s prudkým rozvojem věd a vznikem
nových vědních oborů a v souvislosti s po
třebou zvládnout pomocí mechanizace a ze
jména automatizace to velké množství infor
mací a zabezpečit vědci, že z tohoto množství
obdrží jen ty informace, které skutečně po
třebuje. Větší nároky, které dnes klade věda

na bibliografii, vyžadují i prohloubení její
teorie a metodologie na základě konkrétních
výzkumů, zejména jejího významu a adres
nosti v jednotlivých vědách a v souvislosti
s její mechanizací a automatizací. Bude nut
né ujasnit si též vztah bibliografie a doku
mentace a místo bibliografie v souboru vě

deckých informací.
Problematická je ještě sama organizace

bibliografie společenských věd. Po dosavad
ních zkušenostech se jeví účelným centrálně

řídit a koordinovat nejen společenskovědnou

bibliografii vcelku, ale vytvářet řídící centra
- oborová střediska- i pro jednotlivé obory.
Otevřená je otázka mezinárodní spolupráce

při zpracovávání literatury a vydávání bi
bliografií, zejména socialistických zemí, která
se už úspěšně rozvíjí např. v technice.

Má-li bibliografie skutečně uspokojovat vě

dy, má-li být skutečně platnou složkou v or
ganizaci vědecké práce, je nutné, aby všechny
tyto problémy byly řešeny za úzké spoluprá
ce vědeckých a bibliografických pracovníků.

Doporučení presídía ČSAV ke zprávě akade
mika J. Filipa o současném stavu bibliogra
fických prací v oboru společenských věd vy
tváří dobré předpoklady pro tuto spolupráci.

Božena Šimáčková

MILLER, S. M.: Comparative Social Mobility

Curr. Sociol. 9, 1960, č. 1: 1-89

Srovnávací sociální mobilita. Studie sociální
mobility; četné údaje převzaty z různých

starších studií a statí, uvedených v biblio
grafii, jež obsahuje 138 literárních pramenů.

Projevy sociální mobility empiricky zjištěné

doloženy hojnými příklady: Austrálie, Dán
sko, Finsko, Francie, Holandsko, Indie, Itálie,
Japonsko, Maďarsko, Norsko, Portorico,
SSSR, USA, Velká Británie, Záp. Německo.

Výklad doplněn řadou extrapolačních tabu
lek.

BIRNBAU, Norman: The Sociological Study
of Ideology (1940-60)

Curr. Sociol. 9, 1960, č. 2: 91-172

Sociologická studie ideologie. Souborné pojed
nání o sociologických studiích ideologie; dis
kutován též empirický přínos sovětských au
torů, jakož i marxistická teorie vůbec. Biblio
grafie, jež obsahuje celkem 702 utříděných

anotaci, je uspořádána takto: I. Teoretické a
metodologické studie: 1. Obecný přístup a
zprávy o vývojových trendech (59); 2. Teore
tické základy analýzy ideologie (29); 3. Obec
ná sociologická teorie se závěry pro analýzu
ideologie (8); 4. Přínos filosofie (13); 5. Přínos

sociální a kulturní antropologie (20); 6. Přínos

psychoanalýzy (16); 7. Přínos sociální psycho
logie (16); 8. Přínos psychologie poznání (9);
9. Přínos jazykovědy (8); 10. Metody analýzy
ideologie (14); ll. Problémy metody v sociál
ních vědách (všeobecně - 7); 12. Problémy
metody v sociologii (27); 13. Metodologické
problémy v ekonomice (4). II. Marxismus:
1. Marxismus (kritické studie - 28); 2. Mar
xismus (ortodoxní - ~2). III. Základní studie
(všeobecně): 1. Interpretace západní průmys

lové společnosti (32); 2. Práce zabývající se
jinými společnostmi (31); 3. Běžné výzkumy
a šetření spadající do rámce politické socio
logie (17); 4. Masové sdělovací prostředky
(12); 5. Masová kultura a její problémy (11);
6. Sociologte umění (12); 7. Sociologie litera
tury (32); 8. Sociologie hudby (4); 9. Některé

novější historické studie (38). IV. Ideologie
ve svém specifickém sociálním kontextu: 1.
Třídní vědomí (všeobecně - 11); 2. Ideologie
elit (10); 3. Ideologie střední třídy (6); 4. Ideo
logie dělnické třídy (14); 5. Intelektuálové a
inteligence (34). V. Studie [ednotlívých ideo
logií: 1. Politické ideologie (všeobecně - 19);
2. Konzervatismus (8); 3.-4. Komunismus (kri
ticky - 36); 5. Fašismus (4); 6. Liberalismus
(7); 7. Nacismus (12); 8. Socialismus (16); 9.

Imperialismus (5); 10. Iracionalismus (6); ll.
Nacionalismus (13); 12. Rasismus a antisemi
tismus (6); 13. Ideologie vyšších tříd (21); 14.
Lidová hnutí (8); 15. Utopické myšlení (13).

LANDHEER, Bart: The Coneept of "Social
Change" in Sociological Theory

lnt. J. Compar. Sociol. 1, 1960, č. 1: 76-88

Pojem "sociální změny" v sociologické teorii.
Tento pojem lze vztahovat jednak 1. na změ

ny v sociální adaptaci, které probíhají dlouho
době, jednak 2. na záměrná opatření, jejichž
cílem je přivodit sociální změnu. V druhém
případě třeba rozlišovat mezi změnami v so
ciální realitě (např. vzrůst populace) a změ

nami v systému hodnot. Sociologické teorie
zabývající se dlouhodobými změnami se opí
rají o teorii sociální evoluce. Stane-li se so
ciální adaptace adekvátnější, vytvoří se pří

znivá situace pro vznik široce a lépe integro
vaných sociálních skupin, avšak příčiny lepší
adaptace museli bychom pravděpodobně hle
dat ve sféře biologické a psychické. Poslední
příčina tkví v evolučním procesu člověka sa
motného a změn v jeho psychické struktuře,

o nichž dosud nemáme uspokojivé teorie.
V přítomnosti se zdá, že se nacházíme v pře

chodném období: vývoj směřuje od národních
společenství k velkým skupinám regionálních
společenství; a posléze - k univerzální spo
lečnosti. Faktor sociální změny týká se spíše
vnitřní než vnější změny, avšak dnešní regio
nální i národní společenství stále kladou větší

důraz na vnější stránku, podobně jako v mi
nulých stoletích, ačkoliv tento vývojový stu
peň je podle autora již překonán.

THURNWALD, Richard: Problems
of Empirical Sociology

Sociologus 10, 1960, č. I: 1-17

Problémy empirické sociologie. Historický vý
voj sociologie, zejména v Německu, je cha
rakterizován dvěma hlavními hledisky: Na
jedné straně se setkáváme s názory zatížený
mi afektem (sociální kriticismus, utopie), na
druhé straně s únikem do čistě teoretického
pojmového myšlení, což posléze vedlo k zá
věru, že pojmy mají hodnotu reality a že
sociologie je induktivní vědou. Aby se stala
vědou empirickou, musí se sociologie zbavit
tohoto nazírání. Zhruba řečeno: realita se
projevuje analyticky oddělitelnými na sebe
navazujícími dimenzemi fyzickými, chemický
mi, biologickými, psychickými a sociálními.
Všechny jsou navzájem spjaty v tomto pořa

dí: Podmínky nižších, základnějších dimenzí

185



Pozn.: U stati M. Jodla "Tčlnniesova dichotomie a její vztl.:h ke koncepcím elity", uveřejněné v 1.
čísle Sociologického časopisu, bylo opomenuto datum napsáni této stati, totiž rok 1963.

Vymezují možnosti vyšších dimenzí, které
jsou uspořádány tak, že mohou zpětně ovliv
ňovat nižší dimenze. Pro analýzu té které
dimenze jsou zvláště důležité podmínky nej
bližší nižší dimenze. V případě sociálního ži
vota jsou to především podmínky psychické
ho života. Sociální procesy jsou vytvářeny

z akcí a reakcí jednotlivců. Sociologie však
naprosto není závislá na individuální psycho
logii. Psychický život vyššího řádu je nemož
ný bez života sociálního. Ve srovnání s indi
viduálním životem sociální život představuje

novou dimenzi se specifickými empirickými
zdroji, zejména jevy a procesy uvnitř lid
ských skupin všech druhů a velikostí. Mate
riál lze najít v historických vědách, hospodář

ském zeměpise, ekonomice, statistice a etno
logii. Zdá se, že je uspořádán nikoliv ve for
mě "zákonů", nýbrž ve formě vztahů, vzá
jemných závislostí, spojení (jako např. zákon
nabídky a poptávky v ekonomice; mateřské

právo v etnologii apod.). Primárním požadav
kem sociologie nejsou pojmy, ale adekvátní
metodologie. Třeba vycházet z indukce, tj.
empirických jevů a teprve potom přejít ke
generalizaci a vytváření pojmových symbolů.

I v indukci je určité minimální množství spe
kulace. Pojmy mohou být používány jako
heuristické pomůcky, ale musí být neustále
kontrolovány empiricky. V sociologii, jakožto
vědě obecné, mělo by být vedoucí zásadou:
Kritický přístup jak při zkoumání, tak i
v kombinování a třídění empirických jevů.

MUKHERJEE, Ramkrishna: Some Consider-
ations on Social Research

East. Anthropol., 13, 1960, Č. 3: 121-131

Několik úvah o sociálním výzkumu. Autor
pojednává o cílech a problémech sociálního
výzkumu, jenž podle něho má odpovídat na
3 základní otázky, jež se týkají předmětu,

který zkoumáme: "Co je to?", "Jak je to?"
a "Proč je to?". Ale "to, co rozumíme sociál
ním výzkumem", závisí konec konců na na
šem pojetí společnosti a přesná definice spo
lečnosti stále ještě chybí. Sociální vztahy lze
klasifikovat jako: 1. "mezi skupinami uvnitř
společnosti", 2. "mezi jednotlivci uvnitř sku
piny" a 3. "mezi jednotlivci přecházejícími
z jedné skupiny do druhé následkem vzájem
ného působení faktorů vztahujících se ke
změnám uvnitř skupin a mezi skupinami".
Další problém: jak utřídit a uspořádat ma
teriál. I když k třídění dat nepřistupujeme
doktrinářsky, nesmíme je nicméně pouštět ze
zřetele: "Základem pro uspořádání a výběr

jevů pro sociální výzkum by měla být před

pověď (prediction) vzhledem k příslušné spo
lečnosti a lidem, kteří jsou předmětem úva
hy". To vyžaduje vědomou koordinaci našich
apriorních poznatků s naším pojetím společ

nosti jako živé a pohybující se entity. Autor
podotýká, že základní výzkum v dané spo
lečnosti se bude zabývat charakteristikami
její organizace vzhledem k výrobě a přivlast
ňování zboží a služeb; asociací této formy
organizace s ostatními formami ve společ

nosti, zejména s těmi, o nichž se předem

soudí, že mají velký vliv na život lidí; rela-

tivním pořadím důležitosti "sociálních vzta
hů" spjatých s touto forJ??u. organizace ve
srovnání s těmi vztahy, Jez JSou vytvareny
jinými formami organizace.

Schwarzweiker K. H.: Education, Migration
and Economic Life Changes of Male Entrants

to the Labor Force from a Low-Income
Rural Area

Rural Sociology, 29, 1964, č. 2: 153-167

(Výchova, migrace a změny v ekonomickém
životě absolventů, nastupujících do práce,
z chudých zemědělských oblastí.) V letech
1950-1960 byla v Kentucky studována popu
lace mladých mužů ze zemědělských oblastí
s nízkým příjmem, kteří po skončení různých

stupňů odborného studia se zařazovali do
pracovního procesu. Sledování vztahů mezi
stupněm vzdělání, oblastí, bydlištěm, životní
úrovní a agilností při získávání a změnách

pracovíšt s tendencí zvýšit si životní a eko
nomickou úroveň, přičemž průmysl není nej
atraktivnějším odvětvím. Vliv místní tradice
na migraci. Autor považuje za velký nedo
statek své práce ne dost podrobný rozbor
výchozí hospodářské situace mladých mužů.

6 tab.,
-cy-

Suchman, A. Edw.: The Comparatíve Method
in Social Research

Rural Sociology, 29, 1964, Č. 2: 123-137

(Srovnávací metoda v sociálním výzkumu.)
Historie srovnávací neboli "cross-cultural"
metody počínaje E. Durkheimem (1897), přes

E. Westermarcka (1891), F. Boarse (1896), L.
T. Hobhouse (1906) atd. k Ackerknechtovi
(1954). Vzájemná spolupráce sociologů venko
va z různých států neustále vzrůstá a je tře

ba sjednotit terminologii i metodický postup.
Problematika srovnávacího výzkumu a roz
díly v metodikách, používaných v USA, opro
ti metodám, které používají sociologové ji
ných států. Potřeba a požadavky jednotné
metodiky: problém srovnávacího výzkumu 
cíl, teorie a praxe metodiky, jednotka srov
návacího studia. Pojem skupiny obyvatelstva,
metodologické a logické problémy, problémy
administrativní a technické. Problém genera
lizace. Cas a prostor jako kritéria sociálního
klimatu. Technika použití srovnávací metody.
1 tab.,

-cy-

Wagner H. R.: Displacement ol Scope:
A Problem ol the Relationship. between
Small-Scale and Large-Scale Sociological
Theories

The American Journal oi Sociology 69, 1964,
Č. 6: 571-584

(Vymezení oboru: problém vztahu mezi
mikro- a makrosociálními teorierní.) Přehled

a srovnání názorů a metod klasických socio
logů (Durkheim, Sorokin, Simmel, Weber)
s moderními, především americkými sociolo
gy. Mikrofunkcionalismus a makrofunkciona-
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lismus. Interpretativnf sociologie a teorie
symbolické interakc~. Obor m~derní. so.ciol?
gie byl rozdělen na :adu o~boru, z ronch z n~J~
pronikavější byl~ dlferencl~ce n~ J~dnotl~ve
obory sociologie Jako takove. Vzmkle hramce
mezi mikro- a makrosociologií jsou tak vy
hraněny že vzniká dojem, jako by vzájemně

nesouvi;ely.Je třeba vyvinout nové, velmi
podrobné sociologické teorie, jež by byly
vhodné jak pro míkro-, tak i pro makrofeno-

. meny, a jež by byly dostatečně empiricky
ověřeny.

10 bibl.,

Copp J. H.: Perceptual Influences on Loyalty
in Farmer Cooperative

Rural Sociology 29, 1964, Č. 2: 169-180

(Vliv lojality ve farmářském družstvu.) Socio
psychologické aspekty loajality v organizova-

ných seskupeních a sociokulturní aspekt loa
jality jejich členů. Předpokladem zdárné exis
tence družstva je zájem a účast členů na čin

nosti družstva, dále faktické znalosti, zkuše
nosti a aktivní zařadění do pracovního oboru
družstva a nakonec vzájemný vztah družstev
níků a vzájemný postoj družstevníků a funk
cionářů, to [e ' vědomí sounáležitosti všech.
Metodika zkoumá především indikátory věr

nosti družstevníka, jež jsou odstupňovány

takto: 1. Nikdy neopustím družstvo, i kdyby
se naskytla příležitost. 2. Nemyslím, že bych
chtěl opustit družstvo, kdyby se naskytla
příležitost. 3. Vím, co chci dělat, kdyby se
naskytla příležitost. 4. Nevadilo by mi opustit
družstvo, kdyby se naskytla příležitost, 5.
Jsem definitivně rozhodnut opustit družstvo.

7 Tab., 12 lit.,
-cy-
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