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cionalismu.
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-----------------Anotace
Anton Jurovský: Kultúrny vyvm mládeže
Slovenské pedagogické nakladatelství, Bra

(t slava 1965)

'd~iha pojednává o výzkumu kulturních zá
Knl a činností ve volném čase, který byl
pI"Q"'eden za účasti autora dotazníkem v do
bě )"yučování u 11-18Ietých žáků a žákyň
středních všeobecně vzdělávacích a odbor
ných škol v jednom velkoměstě, jednom mě

stě a dvou vesnicích. Spolupráce mladých
respondentů byla příkladně dobrá.

Jurovský zahrnul všechny činnosti ve vol
ném čase do sedmnácti kategorií (např. ta
nec, zpěv, poslech rádia, televize, biograf
atd.). Žáci pak u každé kategorie zaznamená
vali častost výskytu, která se s rostoucím
věkem pochopitelně měnila. Skutečnost, že
skóry respondentů z měst i vesnic byly při

bližně stejné, svědčí podle Jurovského o
"kulturní revoluci". Autor předpokládá, že
mladý člověk v malém městě je vystaven
většímu společenskému nátlaku, aby se zúčast

nil přednášek nebo koncertů, než ve velko
městě, kde také hraje roli přemíra rozptylu
jících stimulů.

Jedním z nejdůležitějších přínosů tohoto
výzkumu je závěr, že jsou významné roz
díly mezi chlapci a dívkami ve všech věko

vých kategoriích, přestože kulturní možnosti
jsou otevřeny všem stejně.

Kromě toho byli respondenti požádáni, aby
uvedli názvy a krátká zhodnocení kulturních
událostí, jichž se zúčastnili. Na základě těch

to údajů byl sestaven index retence informa
ci a byla provedena srovnání věkových, se
xuálních a dalších kategorií. Dívky v někte

rých kategoriích se zúčastnily kulturních čin

ností méně často, retence však byla u nich
větší než u chlapců. Kulturní události mimo
domov utkvěly v paměti daleko silněji než
události, které proběhly doma. Respondenti
si také pamatovali podstatně méně o spor
tovních událostech, tanci a podobných čin

nostech než o filmech, divadelních hrách <9

knihách. -Mj-

Antropologie
V. Fetter a kol., Academia, Praha 1967 
704 str., 554 obr., 2 příl.

Na konci minulého roku vyšla dlouho očeká

vaná vysokoškolská příručka a základní
kompendium o biologii člověka - Antropo
logie. Je dílem devíti členů pražské antro
pologické školy, žáků prof. J. Malého, a před

stavuje dosud nejobsáhlejší moderní učebnici

fyzické, etnické a prehistorické antropologie

v ČSSR. Zahrnuje kapitoly o fylogenezi a
ontogenezi člověka, o studiu variability tě

lesné stavby a o fyziologických zvláštnostech
člověka, základy etnické antropologie světo

vé, jakož i kapitoly věnované demografickým
a genetickým otázkám v antropologii aj.

Zvláště cenným přínosem je úvodní část,

shrnující podrobně základní antropologícké
metody a technické zkušenosti při jejich u
platňování. Autoři této kapitoly, S. Titelba
chová, J. Suchý a M. Prokopec, patří k vý
znamným představitelům fyzické antropolo
gie u nás a jsou sami autory některých spe
ciálních metod, které byly již zavedeny také
v zahraničí.

Jednou z nejvýraznějších předností této
náročné publikace, vydané pečlivě a na ja
kostním papíře nakladatelstvím ČSAV Aca
demia, je praktické zaměření vědy o člově

ku - antropologie při jejím využití v prů

myslu, technice, sportu, lékařství a zdravot
nictví (kapitoly věnované aplikované antro
pologii, ergonomice, tělesné výchově a spor
tu).
Závěrečné kapitoliy z etnické a historícké

antropologie zpracoval vedoucí autorského ko
lektivu Vojtěch Fotter, vedoucí katedry an
tropologie KU v Praze a zároveň vedoucí
představitel české antropologické školy. Tato
škola fyzické antropologie má proslulou ba
datelskou tradici, která začíná v minulém
století u Jana Ev. Purkyně a pokračuje dí
lem Jindřicha Matiegky, Aleše Hrdličky, Ji
řího Malého a Vojtěcha Fettera. V současné

době sdružuje kolem čtyřiceti badatelů, ve
směs žáků prof. V. Fettera, a přibližně stej
ný počet spolupracovníků z jiných oborů.

Kniha je sice určena hlavně studentům a
pracovníkům přírodovědeckých a pedagogic
kých oborů, ale bude nesporně zajímat i lé
kaře, psychology, sociology, filosofy a bada
tele dalších společenskovědních oborů, Škoda
jen, že tato první česká moderní učebnice

antropologie v poválečné době vychází pouze
v nákladu dvou tisíc výtisků a škoda, že
nezahrnuje také společenskovědní problema
tiku antropologie, zejména otázky kulturní a
sociální antropologie, které jsou v současné

době v zahraniční antropologii středem zájmu
i badatelské činnosti a představují spolu
s psychologickými a filosofickými problémy
antropologie zcela nové integrační pokusy a
směry, uplatňované již řadu let také v Čes

koslovensku při rozvoji antropologie jakožto
vědy o člověku a jeho činnosti v přírodě i
ve společnosti.

J. W.



P. H.

Jaroslav Kudrna: Machiavelli a Guicciardini:
K typologii historicko-poIitického myšlení
pozdní italské renesance
Vydala Universita J. E. Purkyně, Spisy čís.

130, Brno 1967.

Autor nepřístupuie k této studii nepřípra

ven. Již r. 1964 vydal práci, věnovanou sta
tu a společnosti v raně renesančním italském
myšlení (Stát a společnost na úsvitě italské
renesance nakladatelství ČSAV), v níž sle
doval mj: otázku raně buržoazní ideologie,
jejího vzniku, jejího sepětí s ideologií a na;
zory pozdně středověkého měšťanstva. Nova
Kudrnova práce je očividně logickým pokra
čováním zmíněné práce předchozí. Macchia
vellim a Guicciardinim totiž vrcholí jedna
z nejvýznamnějších etap vývoje pochopení ~
představ o uspořádání státu a společnosti.
Kdo se jednou zabýval počátky této etapy,
musí dříve nebo později přistoupit ke zkou
mání myšlení představitelů závě~ečné, epo
chy téhož období. Kudrnova nova pr<l;ce )e
také dokladem - řekněme rovnou, ze uspes
ným - oživení zájmu čes~~ hi~toriografi.: na
poli, které bylo v poslední řadě let notne~a
nedbáno, ne-li rovnou zakleto do schematic
kých formulí.

Kudrnova práce sleduje podle mého soudu
tři podstatné okruhy: 1. vývoj interpretací,
názorů na Macchiavelliho a GUiÍcciardiniho ve
starší i novější historiografii, 2. vlastní pro
blematiku politického, historického a filoso
fického myšlení obou italských.autorů, ~. ~e
smírně zajímavou problematiku mozneho
vztahu kategorií renesan,čního myšlení k filo
sofii dějin, politickému a hí~totickém~ m{'š
lení nové doby, tedy zejmena ,k nazorum
velké a rozsáhlé literatury z počatku 19. sto
letí, z éry "velkého dějepisectví".

Prvý a druhý z uvedených okruhů vyniká
velkou autorovou erudicí, jež může být beze
sporu prohlášena za příkladnou. Třetí a zá
věrečný z okruhů, do nichž se Kud~ova
práce soustřeďuje je po mém soudu přede
vším cennou a podnětnou orientací, jež by
mohla podstatně obohatit bádání o vývoji po
litického myšlení vůbec. Metodicky se Kudrno
va práce hlásí k mode}u stru~tur,ál~í biogra
fie, jak se o ni s velkym a zas~uznym úsilím
pokusil svého času francouzsky badatel Lu
cien Goldmann a to svou studií o vztahu
Pascala a Raci~a (Le dieu caché, Paříž 1955).
Ne náhodou se KudI1Da této práce dovolává
a sám se konkrétně pokouší ukázat, že Ma
chiavelliho a Guicciardiniho filosofie dějin a
politické akce je přímým důsledkem a sou
časně nedílnou částí oné společenské totality,
jejímiž příslušníky oba italští autoři byli.
Kudrna však u svých autorů sleduje pouze
jejich produkci, zatímco jejich život omezuje
do prostoru, který je jeho analýzou díla Ma
chiave1liho a Guicciardiniho vymezen. Pod
titul Kudrnovy práce K typologii historicko
politického myšlení pozdní ital,s,ké. renesanc~
ukazuje zcela jasně, kam s'~e;~Je, alespo~
v této práci, Kudrnův hlavní zajern, Domm
vám se že je to škoda, neboť živoucí osob
nosti Machiave1liho a Guicciardiniho jsou
takto zatlačeny do pozadí, a tím se v práci

ztrácí to co je na historické bibliografii nej
přitažlivější. Jelikož, autor, sám, upozorňuje
(na str. 8, a opětně v nemeckem resumé)
na důležitost některých životních dat v osu
dech Machiavelliho, na vytváření jeho poli
tické filosofie a obdobně upozorňuje na úz
kou souvislost života a díla Guicciardiniho,
lze se domnívat že vědomé opomenutí ryze
biografické strá~kY bylo podmíněno přede
vším malým rozsahem studie (98 stran vlast
ního textu); že je jen dočasné a že jí bude
v blízké budoucnosti učiněno zadost.

Zatím nám tedy poskytuje Kudrnova práce,
která trpí určitou uspěchanos~í vý~la~u, př~
devším příklad historicko-soclOloglcke studie
politických idejí, kterých nen~ v. české pro
dukci právě mnoho a zasluhuje Sl proto, ale
nejen proto, naší pozornosti.

Mieczyslaw Maneli:Sztuka polityki

Iskry, Warszawa 1967, 396 s.

Další svazek známé a dobře redigované edice
"Co to je?" Jeho autor - významný pols~ký
teoretik a historik státu. a pr.av~ - v ~e~
populárně, leč na velmi s~lIdm teo,retI~k~
úrovni vysvětluje problematlk~" kter~. bYV,~
souhrnně označována jako umem polIt.lk~ Cl
umění vládnout. VÝ'klad jde po dvou Iírriích:
historické a věcné. První část se zabývá po
jetím politiky ve starém Řecku, ~teré je d~
monstrováno na myšlenkách z del Demokri
tových, Platónových a Aristotelových. Dru?~
část nazvaná Empirismus a poltttka, vychází
z názorů F. Bacona. Třetí část, která roze
bírá otázku politických záruk, jimiž by měl
disponovat občan každé společnosti, analy
zuje především myšlenky Lo~~0".Y' ~?n,tes
quieuovy a Rousseau~. V C,:~tI Vas~n a
politika jsou předmetem zajmu nazory
G. W. F. Hegela, a to především z ~eho .před
nášek o fídosofií dějin. Problematlka Iíbera
lísmu v politice je demonstrována na.m~
lenkách Smithových a Millových. V knize Je
rovněž samostatná kapitola zabývající se
vztahem politiky a morálky, kde jsou vylo
ženy názory N. Machiave1liho ar., Kant~.
V rámci této kapitoly je pozorubodným zpu
sobem analyzována problematika známé zá
sady "účel světí prostředky".

K nejzajímavějším částem patří, kapitol~
nazvaná Imperialismus - expanze statm mom
a manipulace masami. Vychá~eje z dě~ t~
kových významných soudobých myslitelů,

jako byl C. W. Mills a jako jsou W. Lippmann,
K. Jaspers, B. Russel, B. G. Hitchner ~
W. R. Harbold, ukazuje Man~li,. jak původní
principy buržoazní de:ndkracle JS?U v ;noder
nich masových spolecnostech stale VIce nll;
hrazovány manipulací, a to jak veřejným ml-:
něnírn tak voliči. Rozborem vztahu mezi
parlan'Jentem a exekut~vou dci~~uje" že t~.
parlamentní demokraCIe se s~ava sta.le ;'IC~
iluzí. Neméně zajímavá a I po hterarn~
stránce brilantně napsaná je, 1Jředposl~n~
část, nazvaná politika jako u;nem do~ahe;va"!'t
možného, kde je řada bystrých postřehů ~y
kajících se právě toho, co Je na pohtl~e
uměním, Kniha je uzavřena :oz~áhiou '~mI.Jl
tolou zabývající se marxístíckvm pOJetlm

politiky, jež však ve srovnání s předchozími

částmi - jak už to často u podobných publi
kací, ne ovšem vždy pouze vinou autora, bý
vá - působí dosti suše a nevýrazně. Kniha
je doplněna slovníčkem nejdůležitějších ná
zvů, termínů a pojmů. -js-

Jean Fourastié: Essais de morale prospectíve

Mition Gonthier, Paris 1967, 200 s.
Práce významného francouzského autora, kte
rý působí na l'Ecole pratique des hautes étu
des a zároveň se už dlouhá léta podílí na
práci státních plánovacích orgánů ve Fran
cii, je pokusem o srovnání morálky minu
losti a morálky dneška s morálkou, jež by
měla být v souladu s tím, co Fourastlé na
zývá "vědeckou společností", tj. se společ

ností vybudovanou na vědeckých základech.
Východiskem úvah o morálce vědecké spo

lečnosti je mu rozbor "tradiční morální at
mosféry", jak jej podává v první části, kde
se nejprve zabývá některými fakty z oblasti
manželství, rodiny, života dětí, sexuality a
podobně, poté analyzuje principy tzv. tradiční

morálky a uzavírá tuto část paragrafem, v
němž ilustruje zmíněnou morálku výňatky

z děl takových francouzských spisovatelů,

jako byli Morrtaigne, Claudel a Sairit-Exu
péry.

Ve druhé části se zabývá "atmosférou sou
dobé morálky". Uvádí a analyzuje některé

empirické údaje týkající se kriminality, ro
dinného života, sexuálních mravů, mládeže a
postojů lidí. Zvláštní paragraf je věnován

proměnám ekonomických, biologických a psy
chologických podmínek lidského života. Autor
rovněž analyzuje poměr dnešních lidí k lásce
a smrti. Závěrečný paragraf této části opět

ilustruje zmíněné problémy výňatky z děl

André Gida a Alberta Camuse.
Poslední část, nazvaná Materiál k morálce"

jež by byla v sauladu s vědeckou společnostf.

obsahuje čtyři paragrafy, obecný závěr a za
končení. První paragraf je věnován proble
matice role a metody morální reflexe, druhý
se pokouší o určitou klasifikaci různých typů

zla. Třetí paragraf si všímá morálky jako
faktoru rozhodování a jsou zde aplikovány
některé pojmy z teorie informace. Čtvrtý

paragraf pak rozebírá vztah morálky k vě

deckému experimentálnímu duchu. V závěru

se autor snaží přispět 'k teoretickému řešení

některých klíčových otázek naší doby. Kniha
je doplněna stručnou informací o autorovi a
přehledem jeho knižních publikací.

-js-

Smelser N. J.: The Sociology of Economic
Life

(Sociologie ekonomického života) New Jersey,
Prentíce-Hall, ,Inc., Englewood Clíffe 1963,
str. 120.

Práce je na rozmezí dvou disciplín. V pěti

kapitolách ekonomům připomíná důležitost

sociálního prostředí, v němž se odehrávají
ekonomické jevy, a sociologům spojitost so
ciálního dění s ekonomickým.

Z mnoha dílčích prací sociologů, ekonomů,

psychologů, antropologů aj. poznenáhlu vy-

rústá nová díscíplfna - ekonomická socio
logie. Předmětem jejího studia se stávají pří

činné vztahy mezi ekonomickými a mimo
ekonomickými aspekty sociálního života.

Publikace je autorovým pokusem pohle
dět na daný předmět z několika různých zor
ných úhlů: historického, metodologického,
systematického, ekonomického dění a sociál
ních změn.

Počátek ekonomického myšlení autor klade
do 17. století, kdy v pracích některých filo
sofů, politiků, právníků a spisovatelů se ob
jevují úvahy, které v dalším století vykrys
talizovaly v učení známé pod jménem mer
kantilismus. Ve zkratkovitém přehledu dal
ších ekonomických směrů věnuje autor po
měrně nejvíce místa Keynesovi a jeho kriti
kům. Ze sociologických škol si všímá jen
těch myslitelů, v jejichž dílech jasně vystu
pují ekonomické aspekty. Avšak jak ekono
mické, tak sociologické myšlení vycházelo
z vývoje západních civilizací, a proto gene
ralizace z něho vyvozované jsou přinejmen

ším ukvapené.
Porovnávat obě disciplíny lze dvojím způ

sobem: popisně a analyticky. V prvém pří

padě se ekonom táže, proč je vyráběno urči

té zboží, jakým způsobem je distribuováno
a za jaké částky kupováno, kdežto sociologa
zajímá stratifikace, třídy a vztahy velkých
komplexních společností. Analytický přístup

pak spočívá ve snaze postihnout podstatu a
funkce závisle proměnných, příčinnost nezá
visle proměnných a jejich vzájemné vztahy.
Za základní ekonomické závisle proměnné

autor považuje produkci, organizaci zdrojů a
distribuci bohatství; za nezávisle proměnné

tlak nabídky a poptávky. V sociologii jsou
závisle proměnnými variace sociální struktu
ry a variace v chování vzhledem k dané
struktuře; nezávisle proměnnými pak jsou
zdroje napětí, reakce na ně a pokusy Q kon
trolu těchto reakcí.

Výzkumné metody obou disciplín pak jsou:
experimentální, statistické, srovnávací, mate
matické modely a případové studie (case
studíes), hojně používané zvláště sociology.

Ekonomickou sociologii autor definuje jako
aplikaci obecného složení vztahů, proměn

ných a vysvětlujících sociologických modelů

na komplex činností vzhledem k produkci,
distribuci, směně a spotřebě zboží a služeb.
Předmětem jejího studia jsou: ekonomická
aktivita, vztahy mezi sociologickými pro
měnnými promítnutými do ekonomického
kontextu nebo jejich projevy v mimoekono
mických oblastech, a to buď uvnitř daných
ekonomických jednotek anebo mezi nimi a
jejich sociálním prostředím. V tomto smyslu
pak jsou jejími částmi tzv. sociologie zaměst

nání, práce, organizace, spotřeby, podniková
a průmyslová sociologie, vedle mnoha dal
ších. Poněvadž však člověk není jen "homo
economicus", všímá si ekonomická sociologie
také psychických činitelů, zvláště postojů a
jejich účinku v daném kontextu.

V další části své práce se autor snaží po
stihnout předmět ekonomické sociologie re
společenské roviny. Společnost lze pokusně

rozčlenit na řadu subsystémů a sledovat čin

nost ekonomických a mímoekonomíokých pro-



měnných ve vzájemné interakci; ta pak je
řízena hodnotami, normami a s~uhJ~se1?
rozmanité interakce mezi produkcí, distrí
bucí a spotřebou. Jiným přrkladem so
ciálního subsystému je politická oblast" k~e
interakce probíhá mezi dvěma sťru'kturál'ní
mi komplexy z nichž jeden rozhoduje a
v druhém svá rozhodnutí uplatňuje.

Pro rozbor vztahů ekonomiky a sociálních
subsy,stémů autor klade tyto otázky: .1. Ja
kou důležitost mají pro ekonomlku Ideolo
gie a kulturní hodnoty? 2., Jak je :kop.ami
ka politicky spjata se svym vp;ostredlmv
pracujícími, vlastníky produkčních prostřed
ků vládou atd.? 3. Jaká je ekonomlcka vy
zn~mnost rodů a etnických skupin?
Odpovědi nelze získat bez spec~~ických prů

zkumů jejichž směr autor v dalším vytyčuje,

Po ro~boru sociální stratifikace a životního
stylu obrací zřetel od vztahů mezi ekonomic
kýrni a mimoekonomickými proměnnýmio v
rovině společnosti jakožto celku ke vztahum
na mikroskopické rovině ekonomiokých pro
cesů, které však uvažuje ze sociologického
hlediska. v

Pro rozbor zásahů sociologických promen
ných do EJkonomického rozvoje pov:;žuje au;tor
2Ja vhodný Nurksův model "zacarovaneho
kruhu" rozvojových zemí.

Zhruba řečeno strukturální diferenciace v
čase směřuje ~d původní mnohoúčelnosti
k specializaci a jako typický příklad autor
uvádí přechod od domácké výroby k prů
myslové. Je to proc~, v ně~ž jedn,a úl.oha
nebo nrganizace se dlferencuJe do vice úloh
nebo organizací daleko efektivněji v: nových
podmínkách. Nové sociální jednotky JSou ;oz
dílné ve své struktuře, ale vcelku JSOU
funkčním ekvivalentem původní jednotky.

Vliv náboženství na ekonomický rozvoj se
velmi různí - někde je podnětem, jinde
překážkou, ale podobně se proje~ují !, ~ů~né
formy nacionalismu. Obecně moz~o rici jen
tolik že náboženství se postupné sekularí
zuje 'a ostatní sféry se vymaňují z y~t:0 vliv,u.

Novým způsobem se za ekonomlckeho roz
voje uplatňuje také integrační činit~l. J~
ním z průvodců postupující dělby yr,:~~, (di
ferenciace) je růst 'koordinace a tesnejsí in
terakce mezi osobami různých zájmů,.a '!ý
vojový proces se st~vá .kolbiŠt~:n. m~:m díře
renciací a íntegrncí, sJednocuJlcl díferenco
vané skupiny na nové základně.

Podnětnou práci autora lze zhruba vystih
nout asi takto:

Z analytických důvodů je možno sociální
život rozdělit na různé, "aspekty" a studovat
je odděleně. Oproti ekonomům, kteří s~ce
svoje sféry studují také izolovaně, e~onomlc
ká sociologie si všímá interakcí mezi ekono
mickými a mimoekonomiokými aspekty. 
Autor se o to pokusil následovně:

1. Systematicky porovnal ekonomiku a s.o
cioLogii. Vymezil předměty a způsoby studia,
styčné plochy, přerůstání jednoho pole v
druhé a ukázal možnost jejich spojení.

2 Uvážil hlavní aspekty sociálního života
[ako subsystémy společnosti a uved~, [ak
každý z nich ovlivňuje elronomiku a Jak Je
jí ovlivňován.

3. Ukázal, jak mimoekonomické pryměnné
ovlivňují produkci, distribuci a spotreb.u.v

4. Vymezil způsoby vzájemnéh? ~vhvno
vání ekonomických a mimoekonomlck~ch pro
měnných během údobí sociálních zmen. . ••

Tak lze zjistit co již je známo a co [eště
nikoli, a usměrňovat další výzkumy potřeb
ným směrem. B. P.

Man in Society
Doubleday & Company Inc., Garden City,
New York 1964, s. 367.

Jde o jeden z dílů veliké, populární, bohatě
ilustrované encyklopedie (The Doubleday
Pictorial Library) s podtitulem Patterns of
Human Organization (Vzory lidské organi
zace). Na rozdíl od obvyklých encykl.oped!í
není uspořádání tohoto úvodu do sociologie
abecední ale systematické. Tak v 9. kapitole
spisu p~jednává F. G. B a i 1e y o právu"
zvyku a mravnosti, při~emž celk~m ;'ýsti~ě
uvádí různé funkce 'Orava - mj. ma pravo
také určovat ve kterých případech lze užít
násilí k udržení dané společenské skladby.
V závěrečné 16. kapitole se D. G. Ma c R a e
zabývá teoriemi o společnosti a podává ~á
stín dějin sociologie. Marxovu t~oru tnd.r:lc~
bojů neuznává současně se vsak domnívá,
že jde o nejlepší. příklad teo:!~, jež se stal~
skutkem tím, že jí masy uvenly '~ podle ni
jednaly ("self-fulfilling" kind of, socI~l th~ory,
názor podobný myšlence zastavane chicag
ským filosofem Northr~pem).. z.atímco k .;'Ý;
kladu počátků a koncu. stall~llsmu pouzľ\:a

Paretovy teorie o kolobeh~ ellt (s. 309). vNe
které obrázky jsou vhodně voleny, napr. v
kapitole o právu fotografie rehabilitace A.
Dreyfuse z r. 1907, fotografi~ válečných na
cistických zločinců před Nonmberskym sou
dem anebo ve stati o sociologii obrázky K.
Mar~e A. Comta, H. Spencera i Maxe We
bera 'označeného za největšího německého
soci~loga. Přiléhavá jsou však i jiná vyobra
zení, např. různých forem ~ni~iace (s.. 76),
různých společností bez statm org~m.za~e
(s. 158) anebo únosu nevěsty australskyrm di
vochy (s. 325). Cel:kem je v knize na 80~ fo~o
grařií, barevných i čer~ýcvh •.reprod::k~l, dia
gramu a kreseb, z nichz vets1D1! pondll. H~.r:~
Erni a jež jistě pomohou knize ,splm~ její
poslání. Snad i my se v dohle,dn~ do?e d.o
čkáme takové ilustrované popularm socíologíe.

Fo P.

Hospodářství a politika,

doslovně Odzbrojeni a rozvoj (I?ésarmen:,ent
et développement), tvoří tematlk~.. 28. clsla
VII. svazku revue Tiers-Monde (nJe~-p~o:
sinec 1966). Soubor je uveden poselstvím, Jez
napsal prof. Henri L a u g i ~ r (Sorb~~na) ~
jež vybízí vědce celého sveta k bojí proti
vměšování do osudů cizích národů a pr?tl
dodávkám zbraní rozvojovým zemím, kterym
je třeba poskytovat ~ír~vou ~ec~nickouvp~=
moc. Laugier odSUZUJe lmpena~lsmus, SOVl
nísmus, kolonialismus, nacionallsmus a pa-
ternalismus. v v

V prvé stati Odsouzeni ží! s~ol~cne ~
planetě, jež se stala malou zduraznuJe Emlle

B e n o i t (Kolumbijská universita) vzajem
nou závislost všech zemí kapitalistického
i socialistického bloku a zemí rozvojových,
danou novou válečnou technikou ("všechny
země jsou poplatný rozumu, duchu logiky
a duševní rovnováze vůdců ostatních náro
dů"), překonáním prostoru a času, zhoršová
ním ovzduší průmyslovými emisemi, nekon
trolovanou natalitou, možností měnit i pod
nebí sousedních zemí, pokroky technologie,,'
ekonomie i organizace (plánování, statistiky,
kybernetiky). Tento trend umožňuje "depo
larizaci", tj. určité překlenutí rozdílů mezi
oběma bloky, projevující se větší centralizací
plánování na Západě a opačnou tendencí na
Východě. vývoj směřuje k hospodářské spo
lupráci, jejíž formou už nebude tradiční

výměna zboží a služeb, ale "koprodukce"
(např. automatických textilních strojů brit
skou společností Callaghan a Kdyňskými

strojírnami nebo obráběcích strojů americ
kou firmou Simmons a Škodovkou). Ideolo
gické rozdíly nejsou na překážku této obou
stranně výhodné spolupráci, jež může zmír
ňovat i politické napětí a prospívat rozvo
jovým zemím, Jednou z podmínek rozvinutí
koprodukce je zajištění plné zaměstnanosti

na Západě.

V další studii o světových nákladech na
národni obranu Harold Lub e II (Kolumbij
ská universita) a Sylvia S c h u man o v á
odhadují úhrn světových ročních výdajů na
zbrojení na 133 miliard dolarů (přepočty na
základě kupní síly měnových jednotek).
Z toho by připadalo na USA 51, na SSSR 42,
na Velkou Británii a Čínu po 5, na NSR 4
a na Francii 3 miliardy. Ve skupině zemí
s výdaji nad 1 miliardu se ocitá Kanada
Itálie, ČSSR, Polsko, Švédsko a Japonsko:
Z celkových nákladů připadá na platy a
mzdy příslušníků armád 40, na výzbroj rov
něž 40 a na ostatní výdaje 53 miliard.

V pojednání o koexistenci a rozvoji vy
světluje Angus Ma d d i s o n veliký vzestup
hrubého národního důchodu Japonska (v le
tech 1955-1964 průměrně o 10,3 % ročně,

v USA v téže době o 3,1 '%, v západní Evro
pě o 4,9 % a v SSSR o 6 %) mj. i nízkými
náklady na zbrojení (1 % nár. důchodu)
zčtyřnásobením vysokoškolských technických
kádrů (1950-63) a velikými rezervami pra
covních sil v zemědělství (3 milióny). Z těch
to hledisek posuzuje i vývoj v SSSR, ovliv
něný i poměrně nízkou zemědělskou pro
dukcí a zkrácením pracovní doby ačkoli
opět na druhé straně mu napomáhá péče
věnovaná školení technických kádrů, a v po
slední době i lepší využívání tržního me
chanisrnu.

V úvaze Odzbrojení a hospodářský a so
ciálni vývoj podává Jacques Vel' n a n t,
generální sekretář Studijního střediska za
hraniční politiky v Paříži, nástin zrodu a
vývoje myšlenky využít částek uspořených

na zbrojení ve prospěch rozvojových zemí
které potřebují záruky nezávislosti a stálé
režimy, jež by se neopíraly o armády. Podle
zprávy sovětské vlády z r. 1962 by stačila
pětina nynějších nákladů na zbrojení na
povznesení úrovně průmyslu rozvojových
zemí na úroveň zemí kapitalistických za

jedno pokolení (20-25 let). Autor však ne
věří, že by kapitalistické země byly schopny
podobné politiky.

V další práci (Dissuasion et industriali
sation) .se zabývá André B e a u f r e, ředitel

Ústavu strategických studií, zastrašováním
zvýšeným zbrojením, a dále rozvojem ne
průmyslových zemí. Uvažuje o silné mezi
národní výkonné moci zaručující jejich ne
závislost, a o vytvoření neutrálních pásem,
v nichž by bylo vyloučeno použití jaderných
zbraní. Rezignace těchto zemí na atomové
zbraně by mohla být kompenzována finanční

pomocí nukleárních mocností. Přes uvolnění

napětí mezi USA a SSSR je autor zatím
pesimistou, avšak nevylučuje další zlepšení
do deseti let. Uznává do jisté míry "Si vis
pacem, para bellum", ale ještě větší důraz

klade na polttíku zmírňování napětí.

Posléze v krátké úvaze o možnosti při

způsobeni válečného průmyslu řešeni vnitř

nich problémů dospívá americký diplomat
Arthur W. Bar ber k závěru, že zbrojní
průmysl v USA je způsobilý přispět 'k řešení

nejožehavějších otázek a jako příklad uvádí
rozvětvenou činnost Lockheed Aircraft Com
pany a společnosti Federal Electric, jež svým
Job Corps pečuje o zvyšování kvalifikace
pracovníků.

Stati, o nichž se zmiňujeme, jsou v pod
statě cenným příspěvkem k chápání součas

né světové situace. Koprodukci rozebíranou
Benoitem nazýváme výrobou v licenci; do
chází k ní i mezi státy uvnitř bloků a
opačně, našich vynálezů se užívá i na Zá
padě. Vzestup hrubého národního důchodu,

komentovaný Maddisonern, je ovšem značně

jednostranným ukazatelem vývoje. Pokud
jde o situaci rozvojových zemí, naše hospo
dářská politika jim věnovala mnoho pozor
nosti a také jim pomáhá dodávkami za
příznivých podmínek. Od určité doby si i na
Západě politici a učenci všímají těchto

problémů a jejich funkčních vztahů a 
jak ukazují tyto studie - počínají si uvě

domovat, že industrializace rozvojových zemí
je úzce spjata s otázkami odzbrojení a za
chování míru. I když mnoho závisí na spo
lupráci atomových velmocí,zdá se, že klíč

k své budoucnosti mají zaostávající národy
ve svých rukách. Nastíněné světové pro
blémy zřejmě nejsou jenom hospodářské, ale
i - a především - politické povahy.

Fo P.

Jaroslav Kolář: Sociologie podniku
Práce, knižnice Člověk a práce sv. 2, 1968,
144 stran,
Jde o první soubornou práci tohoto druhu
v Československu, která se opírá o přední

světovou literaturu z tohoto oboru i o vlastní
autorovy výzkumné práce. Je to komplexní
studie o sociálním systému a sociální mo
bilitě v průmyslovém podniku.

Obsahem knihy je především rozbor pod
niku jako sociálního systému. Jeho součástí

je analýza formální a neformální organizace,
rozbor hlavních pozic a rolí (ředitele, spe
cialisty a mistra) a sociálního klimatu pod
niku. Značná pozornost je věnována stylu
řídící práce a studiu vztahů mezi hospodář-
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--------------Sděleníredakceským vedením, stranickou a odborovou
organizací. . "

Druhá část práce VOJednava. o s?~iá~ní
mobilitě v podniku (fluktuaci, sociálním
vzestupu, vnitropodnikové kariéře, atd.).

-F-

František Kutta: Clověk, práce, technika
Práce knižnice ekonomiky práce sv. 20,
1968 '196 stran, 19 obr.
V 'knize jsou na základě komplexního r.oz
boru vyloženy revoluční i evoluč;l.l zmer:y
v obsahu, charakteru a povaze pr.ace v d~
sledku technického rozvoje, a z nich vyplý-
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vajici změny v kvalifikační, 'prot~slOnaml a
odvětvové struktuře prac?;rm~h Sll., ."

Dílo je rozvrženo do tn základních částí,

První vykládá hlavní pozna~kY o te;natu,
druhá pojednává o podstatnych vztazlc~ a
souvislostech mezi technickým rozvC;Jen;,
dělbou práce, kooperací ,a str1!k!ur~u kadru.
V třetí části se provád~ statrstrc:ky makro:
rozbor změn v odvětvové struktuře p~acovm

síly (přesuny ze. zem~děl~tví do prum'yslu,
z výrobní do nevýrobní sféry, at?\ a. mlkro
rozbor změn v obsahu prace delmku a ve
doucích v průmyslu.

Cyklus lidové university Sociologie města

V Pražském středisku mimoškolního vzdělá
vání .v Praze 1, Pařížská ulice 11, bude
10. října 1968 zahájen cyklus Lidové univer
sity Sociologie města, připravený dr. Jiřím

Musilem CSc. z Výzkumného ústavu výstavby
a architektury v Praze.

Cyklus je určen jak sociologům, architek
tům a pracovníkům správy měst, tak i širší
odborné veřejnosti, ikterá se dostává do styku
s otázkami řízení a plánování našich měst.

*
o specifických rysech hudebního života
v průmyslovýchl centrech

bude pojednávat sympozium, pořádané ve
dnech 31. 10.-1. 11. 1968 v Ostravě Krajskou
organizací Svazu čs. skladatelů spolu s orgá
ny Krajského národního výboru Severomo
ravského kraje. Jádrem jednání sympozia
bude problematika hudebního života v no
vých ucelených sídlištích, vybudovaných v
souvislosti s velkými průmyslovými aglome
racemi, analyzovaná v širších kontextech
s otázkami sociální, věkové a národnostní
struktury obyvatel sídlišť, urbanizace, stylu
života v sídlištích a využívání volného času.
Zároveň půjde o konfrontaci se situací v růz

ných tYiPech průmyslových center s větší či
menší kulturní tradicí v' různých krajích
CSSR a v zahraničí, případně v městech re
lativně méně průmyslových.

Zájemci o účast na sympoziu si mohou vy
žádat přihlášku na sekretariátě Krajsik:é or
ganizace Svazu čs. skladatelů v Ostravě, Hra
bákova 1.

*
Líterárni soutěž k 200. výročí zahájení čin
nosti Soukromé S),lolečnosti nauk

Ceskoslovenská akademie věd vypisuje lite
rární soutěž k 200. výročí zahájení činnosti
Soukromé společnosti nauk, které bude celá
naše vědecká veřejnost oslavovat v r. 1971.

I. Posláním soutěže je dát podnět k vytvo
ření vědeckých studií, esejí, úvah a člán
ků o závažných námětech z dějin naší
vědy na jedné straně a z oblasti vědecké
politiky, filosofie vědy, ekonomie vědy,
sociologie vědy a vědeckého řízení na
straně druhé.

Soutěž se tedy vyhlašuje pro díla ve
dvou kategoriích:
1. v oblasti dějin české vědy;

2. v oblasti filosofie vědy, ekonomie vědy,
sociologie vědy, vědecké politiky a vě
deckého řízení.

Tato koncepce soutěže umoznujs účast
nejrůznějším odborníkům, kteří věnují
svou pozornost dějinám a tradicím naší
vědy v široké škále oborů a disciplín, a
rovněž vědeckým pracovníkům, kteří se
v posledních letech věnovali studiu mo
derní problematjky vědy o vědě a socio
logie vědy.

Cílem soutěže je, aby souhrn nejlepších
prací ukázal význam vědy v dějinách na
šich národů v současnosti a s souvislos
tech s vědou světovou.

II. Soutěžní díla musí být buď původní, do
předložení v soutěži nezveřejněná, nebo
publikovaná v r. 1968-1970.

III. Soutěžní díla posoudí a o udělení cen
rozhodne odborná porota, jmenovaná pre
sídiem CSAV. Členové poroty se ne
zúčastní soutěže svými díly v oboru,
který posuzují. V každé z vyhlášených
dvou kategorií udělí porota tyto ceny:

I. cena 10000,- Kčs

II. cena 8 000,- Kčs

III. cena 5000,- Kčs

IV. Porota může některou z cen neudělit ne
bo. ji rozdělit, případně udělit několik cen
téže kategorie. Dalším úspěšným dílům

může udělit zvláštní odměnu. Výsledky
soutěže budou vyhlášeny u příležitosti

oslav 200. výročí zahájení činnosti Sou
kromé společnosti nauk v roce 1971.

V. Soutěže se může zúčastnit každý občan

CSSR. Soutěž je veřejná, neanonymní.
VI. Soutěžní díla se předkládají do 31. břez

na 1971 sekretariátu presidia CSAV, Pra
ha 1, Národní tř, 3, odd. pro kulturně

politickou a ediční činnost. Soutěžící

předloží práce ve dvou výtiscích a ozna
čí je jménem a adresou autora. Soutěžní

díla budou autorům vrácena do čtyř mě

síců po vyhlášení soutěžních výsledků.

VII. Československá akademie věd zajistí v
rámci svých edičních možností vydání
nebo jiné zveřejnění vítězných soutěžních

prací, pokud nebyly již publikovány.

*
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