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ÚVOD 

 

Dnešná spoločnosť je často krát označovaná synonymom turbulentnosti, pre ktorú sú 

typické časté spoločenské zmeny. Je náročné orientovať sa v udalostiach každodennosti. 

Štúdium sociológie na Fakulte verejnej správy má priniesť absolventovi spoločenskovedné 

poznatky, pretože systém verejnej správy a jeho realita je súčasťou existujúcej spoločenskej 

reality.  

Milí študenti, ani si možno neuvedomujete, ako významne sa vás sociológia v živote 

dotýka. Sociológia sa snaží odpovedať na otázky bežného života. Do štúdia sociológie spadajú 

oblasti ako napríklad sociológia rodiny, sociológia kultúry, sociológia práva, sociológia 

náboženstva či sociológia umenia. Oblasťou štúdia sociológie sú napríklad aj menšiny, ale i 

demografické procesy, ako je napríklad migrácia či starnutie populácie. Bežní ľudia tieto veci 

vnímajú len obmedzenou optikou, no študent Fakulty verejnej správy sa na ne dokáže pozrieť 

aj zo strany ekonomickej, politickej, právnej či sociálnej a navrhnúť riešenie problémov, ktoré 

sú s nimi spojené. Štúdium predmetu sociológia k pochopeniu rôznych typov sociálneho 

jednania, sociálnych procesov, vzťahov a problémov.  

Vysokoškolské učebné texty sú preto venované teoretickej problematike sociologických 

aspektov pre potreby študentov študijného programu verejná správa a študijnému programu 

európska verejná správa. Publikácia sa vo svojej prvej kapitole venuje pozornosť sociológie 

z hľadiska jej predmetu a vzťahu k iným vedným disciplínam. Druhá časť je tvorená kapitolami 

dva až päť a je venovaná histórii sociológie a najvýznamnejším postavám sociológie od jej 

vzniku až po súčasnosť a vývojovým smerom klasickej a súčasnej sociológie. Tretí okruh sa 

venuje systematickej sociológii. Z množstva sociologickým tém, paradigiem a problémov je 

táto časť publikácie zostavená tak, aby študentom poskytla základné poznatky z vybraných 

sociologických aspektov pre potreby ich štúdia.  
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1. PREDMET A ŠTRUKTÚRA SOCIOLÓGIE AKO VEDNEJ 

DISCIPLÍNY 

 

1.1. Vznik sociológie  

Sociológia je veda o spoločnosti, je jednou z novodobých spoločenských vied, zaoberá 

sa životom ľudí v spoločnosti. Sociológia sa snaží spoločnosť popísať a vysvetliť. Celá história 

so svojimi úsiliami, zápasmi, vynálezmi, zmluvami a so svojou každodennosťou (rodinný život, 

odpočinok, práca, ...) je prejavom a výsledkom ľudského správania. Je zaujímavé hľadať, čo 

viedlo ľudí k istému správaniu, aké očakávané i neočakávané dôsledky takéto správanie 

vyvolalo.  

Počiatky sociológie sú späté s prevratmi, ktorými európske spoločnosti prešli na prelome 

18. a 19. storočia (Veľká francúzska revolúcia - 1789, priemyselná revolúcia vo Veľkej Británii 

a Holandsku). Sociológia teda vznikla ako reakcia na meniace sa spoločenské pomery a 

dôsledkom revolúcie boli zmeny (vznikala moderná spoločnosť):   

 Spoločenských pomerov. 

 V priemysle, poľnohospodárstve. 

 Vznik kapitalizmus. 

 Migrácia obyvateľstva z vidieka do rozvíjajúcich sa miest. 

 Urbanizácia. 

 Socializácia obyvateľstva – zmena sociálnych rolí. 

 Zmena nárokov na vzdelanie. 

 Spoločnosť sa stáva zložitejšou, ťažko sa riadi. 

 Naštrbila sa stabilita spoločnosti, ktorá bola závislá na mocenských štruktúrach a cirkvi 

(náboženstve). 

 Mení sa hodnotový systém spoločnosti. 

 Ateizmus ako masový jav. 

 Tradičné inštitúcie (cirkev) prestali plniť svoju funkciu – v spoločnosti vládol 

neporiadok a staré normy prestali plniť svoju funkciu. 

 Vtedy tradičnú spoločnosť striedala moderná spoločnosť. Charakteristiky tradičnej 

spoločnosti môžeme vymedziť nasledovne:  
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 Istoty a inštitúcie založené na náboženstve, cirkevná hierarchia, moc panovníka, 

dominuje kresťanský pohľad na život. 

 Nie každý ľudský jedinec mal v tradičnej spoločnosti takú hodnotu ako je tomu dnes 

(ako je tomu v modernej spoločnosti (liberálna ideológia). 

 Rodina bola v tradičnej spoločnosti spravidla veľká (v porovnaní s dnešnou 

„nukleárnou“ rodinou), zahrňovala niekoľko generácií a príbuzenstvo. 

 Ľudia necestovali – horizontálna mobilita nízka – prežili svoj život na mieste, kde sa 

narodili – prevažne vidiek. 

 Počas života jedinec vykonával prácu, ktorú dedil po svojich predkoch, od nich sa ju 

naučil. 

 Väčšina obyvateľstva zastávala to postavenie, do ktorého sa narodili – vertikálna 

mobilita bola nízka - spoločenský statusu človeka bol pripísaný nie získaný. 

Vznik sociológie je spätý s víťazstvom a vplyvom buržoáznych revolúcií 

a s definitívnym presadením kapitalistických spoločenských vzťahov. Prechod od tradičnej 

spoločnosti k modernej bol sprevádzaný radom otrasov vo všetkých oblastiach spoločenského 

života – situácia označovaná ako kríza. Staré normy, postupy, vzory správania a myšlienkové 

stereotypy prestávali platiť a nové sa ešte nezrodili. 

Filozofi dospeli k názoru, že treba vytvoriť novú vedu, ktorá by nastolila poriadok do 

„novej spoločnosti“. Ideológia bol postavená nie na náboženskom základe, ale vedeckom – 

zakladateľom bol Auguste Comte a nazval túto novú vedu pojmom sociológia. Tá mala byť 

položená na odhaľovaní zákonov fungovania spoločnosti, mala tieto zákony presadzovať 

v spoločnosti. Tvorcom pojmu sociológia ako ho dnes poznáme bol teda Auguste Comte, ktorý 

ho prvýkrát použil vo svojom diele Kurz pozitívnej filozofie v roku 1839. 

Od čias Augusta Comta sa sociológia menila. Samotné vymedzenie sociológie ako vedy 

v priebehu jej vývoja vykazovalo a i v súčasnosti prezentuje celý rad odlišných prístupov 

jednotlivých sociológov, čo je dané ich metodologickým prístupom a prevládajúcou vedeckou 

orientáciou. Na základe toho sa stretávame s celou škálou rôznorodých vymedzení sociológie: 

Gabriel Tarde – sociológia je veda o spoločenských javoch; 

Georg Simmel – sociológia je veda o sociálnych vzťahoch a ich formách; 

Charles Horton Cooley – sociológia je veda o vzájomnom pôsobení ľudí – interakcii; 

Émile Durkheim – sociológia je veda o sociálnych faktoch; 

Max Weber – sociológia je veda o sociálnom konaní jednotlivcov; 
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Sociológia je výsledkom úsilia mysliteľov 19. storočia vytvoriť rozsiahle teoretické 

systémy, v ktorých sa snažili formulovať zákony vývoja spoločnosti (A. Comte, M. Weber, K. 

Marx, É. Durkheim). Súčasní sociológovia (Y. F. Fukujama, P. Berger, Z. Bauman,...) sa síce 

nevzdávajú teoretického skúmania, ale kladú si skromnejšie ciele a zároveň konkrétnejšie – 

preskúmať určitý aspekt spoločenského systému a potom ho znova vsadiť do globálneho rámca. 

Na začiatku sa sociológia zaujímala o také globálne sociálne procesy, ako je industrializácia, 

urbanizácia (na urbanizácii postavila Chicagská sociologická škola svoj základ) a zrod nových 

foriem sociálnej organizácie. Postupne sa sociologické skúmanie čoraz viac sústreďovalo na 

ľudské správanie a rozmanité prejavy každodenného života. Preto je dnes záujem sociológie 

taký široký, že skúma náhodné stretnutia ľudí na ulici, problémy rodinného života, životné 

osudy, sociálnu deviáciu, alkoholizmus, sociálnu štruktúru, globálne procesy, dnes už aj 

globalizáciu, migráciu, internetový priestor, návrat k tradičným hodnotám, multikulturalizmus. 

Aj napriek týmto prejavujúcim odlišnostiam sa prijalo označenia sociológie ako vedy 

o spoločnosti. 

 

1.2. Pojem sociológia 

Pojem sociológia pochádza z latinského slova „societas“ (spoločnosť) a z gréckeho 

slova „logos“ (učenie). Z etymologického (etymológia - jazykovedná disciplína, ktorá skúma 

pôvod, prvotný význam a históriu slov) hľadiska predstavuje sociológia učenie, vedu 

o spoločnosti.  

 

Predmet sociológie bezprostredne vychádza z jej etymologickej stránky. Najčastejšie je 

sociológia charakterizovaná ako veda a spoločnosti, čím sa nepriamo vymedzuje jej predmet. 

Sociológia je vedou ktorá sa zaoberá skúmaním všeobecných, spoločných vlastností sociálnych 

javov a vzťahov medzi týmito javmi. Skúma spoločnosť ako celostný, totálny komplexný jav 

vo vývine ľudskej histórie. Sociálnymi javmi rozumieme formy, v ktorých ľudia v spoločnosti 

žijú a organizujú sa: spoločenská deľba práce, sociálne skupiny, sociálne vzťahy, sociálne 

procesy, fungovanie inštitúcií a pod. 

 

Predmetom sociológie je jednak spoločnosť ako celok, jednak parciálne časti, aspekty 

spoločenskej reality (sociálne javy a procesy). Samotný pojem spoločnosť možno chápať 

minimálne v dvojakom význame: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jazykoveda
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1. Spoločnosť ako synonymum pre ľudské pokolenie, ľudský rod vo vzťahu k nižším 

živočíchom.  

2. Spoločnosť ako spoločenstvo ľudských jedincov, funkčne zorganizovaných 

a spojených vzájomnými vzťahmi a väzbami. Toto chápanie dokumentuje, že 

jednotlivec a spoločnosť nestoja voči sebe, vzájomne sa nevylučujú, ale naopak, 

nerozlučne k sebe patria, pretože tak ako je spoločnosť nemysliteľná bez jednotlivcov, 

tak aj jednotlivca nachádzame vždy iba v rámci konkrétnej spoločnosti. „Spoločnosť je 

súhrn indivíduí konajúcich s ohľadom na konanie druhých, v určitom historickom, 

priestorovom, kultúrnom a sociálnom kontexte“ (Keller, 2002, s. 11) .  

 

Pojem spoločnosť je jedným z najširších, najvšeobecnejších pojmov v sociológii.  

 Označuje sa ním celé ľudstvo.  

 Pod pojmom spoločnosť v sociológii budeme rozumieť súhrn ľudí na usporiadaných 

určitým spôsobom, resp. ide o istú formu spoločenského zriadenia (feudálna 

spoločnosť, socialistická spoločnosť...). 

 Je teda rozdielne definovaný pojem používaný na označenie rôznych sociálnych 

zoskupení vzťahov a ľudí a sociálnych skupín a v nich prebiehajúcich sociálnych 

činností.  

 Rozumie sa pod tým konkrétna spoločnosť, ktorá je ohraničená konkrétnymi 

hranicami, alebo vymedzená na základe iného kritéria – ekonomika, kultúra.  

 

1.3. Vzťah sociológie k iným spoločenským vedám 

Vieme, že spoločnosť je predmetom skúmania viacerých spoločenských vied. Oblasti ich 

záujmu sa často prekrývajú, a tak nemožno presne určiť hranice predmetu jednotlivých vied. 

Špecifikum skúmania spoločnosti sociológiou je iné a iné je skúmanie spoločnosti inými 

vednými disciplínami. Sociológia často využíva ich poznatky resp. skúma ich vplyv na 

spoločnosť v jej sociologickom chápaní. 

 

Psychológia sa orientuje na skúmanie jednotlivca, skúma psychologické charakteristiky 

ľudí: pamäť, myslenie, vnímanie. Tieto charakteristiky sú podmienené spoločnosťou, v ktorej 

človek žije a naopak, človek nimi ovplyvňuje spoločenské procesy. Psychológia a sociológia 

sa vo svojom predmete skúmania (spoločnosť) stretávajú a vytvárajú hraničnú vednú disciplínu 

- sociálnu psychológiu, ktorá skúma aspekty, kde sa psychológia a sociológia stretávajú.  
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Sociálna psychológia skúma vzťahy jednotlivca a skupiny, pôsobenie sociálnej skupiny na 

jednotlivca. 

Politológia sa zaoberá len určitou časťou a to uplatňovaním moci v spoločnosti, no 

nezaoberá sa, ktorá stránky vplývajú na politický systém, ani ako vplýva na ostatné stránky 

spoločenského života, napríklad ako mocenské rozhodnutia vplývajú na verejnú správu. Tým 

sa zaoberá hraničná disciplína – sociológia politiky, tiež aj verejná politika. 

Ekonómia skúma výrobu, rozdeľovanie, spotrebu tovarov v spoločnosti – skúma istý 

výsledok zo spoločenského života. Sociológia s ekonómiou vytvárajú hraničnú disciplínu - 

ekonomická (hospodárska) sociológia - sa pozornosť sústreďuje na spoločensko-kultúrne 

bohatstvo, napríklad na poznanie a jeho obmedzenosť (informácie), na ašpirácie ľudí, na 

ťažkosti, ktoré sú spojené s kontrolou dodržiavania zmlúv a vymáhaním ich plnenia, teda na 

faktory politickej povahy. Dôvodom skúmania je aj to, že samotný ekonomický systém 

ovplyvňuje vzdelávanie, sociálnu štruktúru spoločnosti. Preto je existencia hraničných disciplín 

nutná,  prihliada na tieto vplyvy.  

 

1.4. Štruktúra sociologického poznania v horizontálnom a vertikálnom 

zmysle 

Vymedzením predmetu a vzťahu sociológie voči iným vedám a vedným disciplínam 

však nie je táto veda dostatočne odlíšená od iných vied, rovnako sa zoberajúcich spoločnosťou 

(história, sociálna antropológia, etnológia/etnografia). Pri riešení vzťahu predmetu sociológie 

k predmetu iných spoločenských vied sa stretávame od vzniku sociológie s troma typmi 

názorov: 

a) pôvodné chápanie (univerzalistické) – vníma sociológiu ako vše obsiahlu sústavu 

spoločenských vied; postavenie iných spoločenských vied mimo rámca sociológie je 

popierané – Auguste Comte;  

b) sociológia je chápaná ako syntéza výsledkov odborných spoločenských vied, ich 

všeobecný teoretický základ, čím sa oprávnenosť samostatnej existencie týchto vied 

nepopiera – Herbert Spencer; 

c) súčasný stav predstavujú koncepcie, ktoré pokladajú sociológiu za jednu z odborných 

spoločenských vied, ktorá sa od iných vied (ktoré sa rovnako zaoberajú spoločnosťou) 

odlišuje svojimi špecifickými hľadiskami a prístupom ku spoločenskej skutočnosti - 

teoreticko-empirický prístup. 
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Z obsahového hľadiska je predmetná časť sociológie vymedzená demograficky, 

psychologicky a skupinovo (kolektívne), štrukturálne a kultúrne. Obsahovo práve z týchto 

hľadísk, pretože to sú aspekty, ktoré nachádzame v každodennom živote.  

 demografický aspekt – sociológia pri skúmaní konkrétnej spoločnosti musí vychádzať 

z konkrétneho obyvateľstva ktorého sa daný jav týka (vek populácie). 

 psychologický aspekt – sociológia pri skúmaní rôznych sociálnych javov, problémov 

musí vychádzať z toho, že ich aktérmi sú konkrétny ľudia, ktorí majú konkrétne 

psychologické vlastnosti a môžu ich ovplyvňovať.  

 skupinový aspekt – všetky sociálne javy, procesy uspokojovania ľudských potrieb 

prebieha v ľudských skupinách, bez toho by dnešný človek nemohol nič dosiahnuť. 

 štrukturálny aspekt – sociológia pri skúmaní musí vychádzať zo skutočnosti že javy, 

procesy neprebiehajú izolovane, ale vo vzájomnej spätosti s inými skupinami, 

inštitúciami. 

 kultúrny aspekt – sociológia musí prihliadať na to že spoločnosť resp. jej časti sú 

tvorené systémami rôznych hodnôt, noriem, vzorov správania, poznatkov, vierovyznaní 

a sociálnych inštitúcií, spôsobov života, rôznych kultúr – tie v spoločnosti existujú.  

Aj keď sociológia nie je jediná veda, ktorá sa zaoberá spoločnosťou, má isté špecifikum, 

ktoré iné vedné disciplíny nemajú. Snaží sa odhaľovať vývinové tendencie, tiež príčiny, 

súvislosti spoločenských javov a procesov. Spoločnosť skúma aj z hľadiska zmien ku ktorým 

v spoločnosti dochádza. Aby to skúmať mohla, musí sociológia z gnozeologického hľadiska 

nazerať na spoločnosť z 3 základných  gnozeologických rovín sociológie ako vednej 

disciplíny: (horizontálne hľadisko) 

1) Všeobecná sociologická teória - základné poznatky o štruktúre spoločnosti, 

o procesoch ktoré v rámci sociálnych štruktúr prebiehajú, o vývine jednotlivých foriem 

spoločenského života. O faktoch ktoré ich ovplyvňujú sa nezaoberá konkrétnejšie. 

2) Odvetvové hraničné disciplíny - vytvorené sociológiou, skúmajú javy, ktoré iné 

disciplíny neskúmajú, napr. sociológia mládeže, rodiny, voľného času. V každodennom 

spoločenskom živote existujú také oblasti, ktoré nemajú vytvorenú vlastnú vedu (rodina, 

mládež, armáda, kriminalita...)  a práve tie pokrýva sociológia. Nazerá čo 

najkomplexnejšie a najširšie na danú problematiku. 
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3) Empirický sociologický výskum – je nevyhnutný, lebo spoločnosť sa neustále mení 

a úlohou sociológie je zachytenie týchto zmien v spoločenskom živote. Získava fakty 

a štatisticky ich spracúva, dáva do vzájomných vzťahov a odhaľuje zákonitosti 

spoločnosti, ktorá prešla vývojom, prenáša poznatky do hraničných disciplín. 

 

Vzťah medzi tromi gnozeologickými rovinami sociológie je taký, že sociológia musí 

vždy vychádzať z predchádzajúceho poznatkového aparátu všeobecnej sociológie 

a odvetvových a hraničných sociologických disciplín. Sociológia má históriu tvorenú rôznymi 

sociologickými koncepciami a teóriami, má aj metodológiu vďaka ktorej je schopná 

obohacovať sa o nové poznatky o spoločnosti, ktorá sa neustále mení. 

Spoločnosť a aj sociálne skutočnosti skúma sociológia v dvoch rovinách skúmania: 

(vertikálne hľadisko) 

Mikrosociologické skúmanie:  

 skúma každodenné správanie, sociálne interakcie jednotlivcov v malých skupinách. Je 

zamerané na zisťovanie postojov ľudí, názorov, správania, interakcie, komunikáciu, 

sociálne roly. Vychádza z toho, že správanie ľudí môžeme vysvetliť vtedy, ak 

pochopíme zmysel, ciele, motívy činnosti ľudí – prečo tak konajú. Keďže 

mikrosociologická úroveň skúmania sociológie je orientovaná na skúmanie javov 

malých spoločenstiev a spoločenských skupín, možno ňou vysvetliť len malú časť 

sociologického života – je preto nutná úroveň makrosociológie. 

 

Makrosociolgické skúmanie: 

 skúma nadindividuálne javy, skúmanie veľkých soc. skupín (triedy, štáty, národ, 

kultúra), ktorými sa spoločnosť riadi, tiež skúma sociálnu štruktúru spoločnosti, 

sociálnu stratifikáciu – rozvrstvenie spoločnosti na jednotlivé skupiny, mobilitu, 

migráciu, vývojové trendy, ... 

 

Vzťah medzi týmito úrovňami skúmania môžeme označiť ako navzájom na seba 

vplývajúce. Makrosociologické systémy ovplyvňujú každodenný život malých spoločenských 

skupín a aktivity jednotlivých spoločenských skupín môžu ovplyvniť makrosociologické 

systémy. často sa prelínajú. aktivity malých ovplyvnia veľkých. 
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1.5. Charakteristické znaky sociológie 

Sociológia je teoreticko – empirická veda. Je to veda zaoberajúca sa takou stránkou 

sociálnej  reality, ktorá je známa aj v sociológii aj nám. Charakterizuje ju jednota teoretickej 

a empirickej stránky sociologického poznania. Empirický prístup znamená, že sa informácie 

o spoločnosti získavajú sociologickým výskumom od respondentov. Získavať informácie od 

respondentov o spoločnosti je možné dvoma metódami a to: 

1) metóda získavania informácií od respondenta jeho výpoveďou, 

2) metóda získavania informácií od respondenta nepriamo, jeho pozorovaním, analýzou 

jeho dokumentov a pod.  

Sociológia má aj vlastný metodologický prístup. Ekonómovia využívajú kvantifikáciu 

(pokles nezamestnanosti o 3 %). Psychológovia využívajú mimo iného napríklad experiment 

alebo klinické metódy (terapeutická práca s klientom s duševnou poruchou). Sociológia 

využíva najviac zber empirických dát o veľkých súboroch jedincov. 

 

Sociológia sa od iných spoločenských vied odlišuje všeobecnosťou a komplexnosťou – 

prejavuje sa to v tom, že ostatné spoločenské vedy sa zaoberajú predovšetkým vnútornými 

závislosťami medzi javmi (ekonomickými, právnymi a pod.) nie však súvislosťami s inými 

sférami spoločenskej skutočnosti. Predmet sociológie je teda v porovnaní s ostatnými 

spoločenskými vedami rozsiahlejší, komplikovanejší a komplexnejší. Sociálnu realitu sa 

sociológovia snažia zachytiť v celistvom, mnohostrannom a komplexnom zobrazení, 

pochopení a vysvetlení. Sociálne javy považované v bežnom živote za jednoduché, chápe 

sociológia ako javy komplexné, ktoré sa odlišujú od javov ostatných. 

 

Sociológiu je možné charakterizovať vlastnou inštitucionálnou základňou – existujú 

vedci (sociológovia), študenti sociológie, katedry a fakulty sociológie, vydávajú sa časopisy, 

zborníky, organizujú s a kongresy a konferencie.  

 

Je to humanitná veda, pretože skúma javy do ktorých sa môžeme vcítiť. Je vedou 

multiparadigmatickou – prezentuje sa v podobe súperiacich alebo koexistujúcich smerov, 

škôl, paradigiem – teórie konsenzuálne (funkcionalistické) a konfliktualistické.  
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1.6. Paradigmy sociológie 

Existuje teda celý rad pohľadov na spoločnosť z dôvodu jej zložitosti a komplexnosti. Od 

čias začiatkov zrodenia sociológie, skrze jej vývoj a je tomu tak aj dnes, exitujú zároveň aj 2 

základné otázky: 

1. Čo drží spoločnosť pohromade? 

2. Aký je vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou? 

Odpovede na tieto otázky nám dávajú 2 základné koncepcie, každá inak:  

 Teória sociálneho konfliktu 

 Teória sociálneho konsenzu  

 

Teória sociálneho konsenzu: 

 Hovorí o tom, že v spoločnosti existujú vedomé i nevedomé procesy seba regulácie, 

ktoré sú založené na funkčnom prepojení jednotlivých ľudí, sociálnych útvarov a aj 

celej spoločnosti (ja mám svoje potreby, iní majú svoje potreby). Jednotlivci navzájom 

od seba niečo potrebujú a žiadajú protihodnotu.  

 Myšlienka že ľudia sa usilujú o vzájomnú spoluprácu, ktorá je pre nich výhodná a sú 

funkčne prepojený.  

 prijímanie určitých hodnôt a noriem a ich uznanie, aby bol zabezpečený poriadok 

v spoločnosti či štáte. 

 

Teória sociálneho konfliktu: 

 Akékoľvek usporiadanie spoločnosti vyhovuje len časti jej členov prípadne skupín, 

ostatní sú k spolužitiu prinútení. 

 Každá spoločnosť nevyhnutne produkuje konflikt, ktorého aktérmi sú proti sebe 

stojace skupiny súperiace o nadvládu v spoločnosti. 

 Výsledky konfliktu rozhodnú o usporiadaní spoločnosti. 

 

V odpovedi na tieto dve otázky odpovedajú obe koncepcie inak: 

 Stúpenci teórie sociálneho konsenzu tvrdia, že jednotlivci a malé sociálne skupiny sú 

utvárane spoločnosťou. To aká je spoločnosť, takí sú jej členovia, ktorí žijú v medziach 

tých hraníc, ktoré im spoločnosť vytvorila. 

 Stúpenci teórie sociálneho konfliktu tvrdia, že činnosť javov (konfliktných) vytvára 

spoločnosť, spoločenské subsystémy a systémy.  
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Tieto teórie tvoria teoretické a metodologické východiská sociológov – paradigmy – 

ktorými sa skupina sociológov riadi a z ktorých vychádzajú konkrétne sociologické školy. 

Pojem sociologická škola sa používa na označenia skupiny sociológov, ktorí sú vo vzájomnom 

kontakte, riešia rovnakú/podobnú výskumnú problematiku, vychádzajú z jednej teórie, opierajú 

sa o tie isté rešpektované autority, vzájomne sociológovia spolupracujú a používajú taký 

metodologický aparát, ktorý je identický, sú tiež napríklad späté s mestami, kde sociológovia 

žijú alebo pôsobia (sociológia práva, Chicagská sociologická škola, marxizmus, ....) 

Interpretatívna paradigma/paradigma symbolického interakcionizmu  

V súčasných sociologických textoch sa vymedzuje aj tretia základná paradigma 

sociológie. Interpretatívny pohľad presúva záujem spoločnosti od veľkých sociálnych skupín 

aj od veľkých ideológií ku každodennému životu ľudí. Spoločnosť existuje vďaka tomu, že jej 

radoví členovia svojím konaním, stále znovu spoločnosť vytvárajú. Interpretatívny prístup 

kladie značný dôraz na zodpovednosť človeka za svoj svet. Nikto nemá alibi v tom, že svet, do 

ktorého sa narodil, si nevybral. Každý človek aktívne vytvára svoje vzťahy k druhým a každý 

si musí sám vyložiť, čo pre neho svet znamená. Do interpretativní sociológie patrí symbolický 

interakcionalismus a fenomenologická sociológie. Symbolický interakcionalismus hovorí, že 

svet okolo nás je závislý na ľuďoch a ich vyjednávanie podoby reality. Spoločnosť je teda 

tvorená jej členmi a minútu po minúte sa neustále mení. Tento smer sa zaujíma sa predovšetkým 

o dve otázky: "Ako chápu svet svojho každodenného života bežní ľudia?" a "Ako je vôbec 

možné, že ho môžu chápať práve takto?" Fenomenologické sociológie sa orientuje najmä 

každodennou rutinou obyčajných ľudí a ich činností. Zaujímajú sa najmä o ich postoj k svetu, 

pretože ho berú taký, aký je a nepozastavujú sa nad tým, či je skutočne taký, za aký ho považujú. 

Dnešná sociológia sa skladá z rôznych škôl a smerov. Akceptujú predmet sociológie ako 

vedy o spoločenských faktoch a na strane druhej takmer všetky tieto školy považujú sociológiu 

za najkomplexnejšiu spoločenskú vednú disciplínu a to nie z dôvodu, že by bola schopná 

obsiahnuť všetko poznanie o spoločnosti, ale v jej prístupe poznávania spoločenských faktov 

sociálnych javov. 
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2. ZAKLADATELIA SOCIOLÓGIE 

Za vlastných zakladateľov sociológie sú považovaní Saint-Simone a Auguste Comte 

a reprezentanti marxistickej vetvy sociológie Karl Marx a Friedrich Engels. Uvedení 

sociológovia a ich nasledovníci v 19. storočí sa vyznačujú svojou historickou orientáciou 

a úsilím o postihnutie vývojových zákonitosti ľudských spoločností, aj keď v spôsoboch 

riešenia tohto problému sa u nich prejavujú odlišné, ba priam protikladné prístupy a tendencie. 

Niektorými sociológmi je považovaný práve Saint-Simon za zakladateľa sociológie, od ktorého 

sa ďalší vývoj sociologického myslenia člení na dva prúdy: 

 smerom ku Comtovi 

 smerom ku Marxovi 

 

Prvé kroky k vytváraniu vedeckých poznatkov a spoločnosti, jej štruktúre a vývoji sa 

prejavujú v dielach Claude Henri Saint-Simona (1760-1825). V práci Náčrt vedy o človeku 

(Mémoiresur la science de l´Homme, 1813), ktorá dobovo v mnohom predbieha vývoj 

sociálneho učenia, poukazuje, že „veda o človeku bola až do súčasnosti iba vedou, ktorá sa 

dohadovala.“ Preto navrhol, aby bola pozdvihnutá na úroveň pozitívnych vied založených na 

pozorovaní. Podľa Saint-Simona sa ľudská spoločnosť vyvíjala po vzostupnej línii. Predchádza 

štádiom teologickým (antika, feudalizmus) a štádiom metafyzickým (kapitalizmus). Tieto 

názory preberá a ďalej rozpracováva Auguste Comte. Aj napriek tomu, že Saint-Simonove 

názory sa vyznačujú utopickými prvkami a filozofickou špekuláciou, jeho učenie o spoločnosti 

a vývoji ľudských dejín prispelo k vzniku sociológie. Veľkým prínosom bolo jeho zistenie, že 

spoločenský život podlieha zákonitostiam, ktoré má skúmať sociologická veda.  

 

2.1 Pozitivistická koncepcia Augusta Comta 

Väčšinou sociológov je považovaný za skutočného zakladateľa sociológie Auguste 

Comte (1798 – 1857). Tento francúzsky filozof bol zakladateľom nového filozofického smeru 

– pozitivizmus, ktorý preniesol i do ním založenej sociológie. Hlásal, že vo vede možno 

uznávať iba fakty. V roku 1839 ako prvý používa vo svojej práci Kurz pozitívnej filozofie 

(Cours de philosophiepositive) pojem sociológia, namiesto pojmu sociálna fyzika, ktorým 

pôvodne označovali pozitívnu vedu o spoločnosti. Auguste Comte pracoval ako sekretár Saint-

Simona, učenie ktorého naňho veľmi vplývalo.  
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Spoločnosť chápal ako organický celok, ktorého časti sú vzájomne prepojené a môžu byť 

pochopené iba v jednote. Auguste Comte sníval a hovoril o spoločnosti rovných ľudí, ktorí 

spájajú svoje úsilie, aby využili prírodné sily a zvýšili výrobu, aby uspokojovali svoje potreby. 

Spoločnosť v jeho poňatí vystupuje ako organizovaný celok, ktorý je spojený prostredníctvom 

univerzálneho konsenzu (všeobecného dohovoru), v ktorom panuje súlad štruktúr a funkcií – 

súlad medzi jednotlivými zložkami spoločnosti a funkciami, ktoré zložky vykonávajú. Tvrdil, 

že v každej spoločnosti by mala existovať snaha a spolužitie: táto snaha by mala byť 

prirodzeným stavom spoločnosti. Tvrdil, že pokiaľ je v spoločnosti nesúlad, mala by prísť sila 

– vláda , ktorá dosiahne tento konsenzus. Vláda by sa mala opierať o vedecké poznatky. 

Zákony spoločenského života spracoval v diele Systém pozitívnej filozofie (1824). Zákony 

tohto spoločenského života sa podľa neho zakladajú na dvoch axiómach: 

1. axióma znie, že: spoločnosť nemôže existovať bez vlády. Spoločnosť vždy musí niekto 

viesť. 

2. axióma znie, že: žiadna spoločnosť sa nemôže rozvíjať bez kňažstva. Pod pojmom 

kňažstvo rozumel takých teoretikov, časť spoločenskej elity, ktorá vytvára ideológiu, 

ktorou sa spoločnosť riadi. Teoretici,  ktorí sú schopní odhaľovať zákony spoločenského 

života – tie potom vláda prakticky uplatňuje a riadi sa nimi.  

Úlohou sociológie je podľa Augusta Comta odhaľovať zákony, ktoré sú chápane ako 

trvalo sa opakujúce vzťahy medzi ľuďmi. Jeho cieľom bolo vytvoriť vedu, ktorá by bola 

základom znova integrovanej spoločnosti, ktorá bola vtedy v značnom rozklade. Touto vedou 

sa mala stať sociológia. Avšak táto veda v porovnaní s prechádzajúcimi vedami mala byť 

založená striktne na vedeckom základe. Princípom toho vedeckého základu bolo kritérium 

oddelenia vedy od náboženstva a tzv. metafyziky – filozofie, ktorá bola založená na 

špekulatívnych základoch a nepodložených faktoch. Sociológia má byť založená na 

pozitivizme1 a empirickom skúmaní. Úlohou vedy je zisťovať zákony. Skutočnú vedu tvoria tie 

                                                           
1 Pozitivizmus je pokusom o filozofiu modernej vedy. Jeho vznik, začiatok 19. storočia, bol inšpirovaný 

predovšetkým tým, že chcel byť reakciou na špekulatívnu hegelovskú filozofiu. Predstavuje radikálny útok voči 

metafyzickému špekulovaniu. Dôraz sa kladie na empirický pôvod, vychádza z toho, čo je skutočné dané, 

zmyslami poznateľné. Tento filozofický smer vníma všetko okolo nás presne také, aké to aj v skutočnosti je, 

popisuje veci aké sú. Nekladie si otázky na zdôvodnenie existencie sveta či bytia, ale zdôrazňuje to, čo je reálne, 

skutočné, vnímateľné a zároveň to aj popisuje. Základnou myšlienkou klasického pozitivizmu teda je veľká dôvera 

vo vedu.  
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skutočnosti, ktoré sa týkajú empiricky zachytiteľných faktov na základe skúsenosti. Podľa 

Augusta Comta sú zákony stále a trvalé vzťahy medzi rôznymi javmi a faktami. 

Auguste Comte uskutočnil klasifikáciu vied, ktoré rozdelil na abstraktné a konkrétne. 

Abstraktné vedy odhaľujú a skúmajú zákony určitých kategórií javov. Konkrétne vedy 

aplikujú tieto zákony na ďalšie oblasti. Auguste Comte vyčlenil šesť abstraktných vied: 

matematika, astronómia, fyzika, chémia, biológia, ku ktorým priradil najzložitejšiu a súčasne 

pre spoločnosť najdôležitejšiu vedu – sociológiu. Prvých 5 vied existovalo aj pred sociológiou. 

Mali jasný predmet skúmania a ich výskum je postavený na faktoch. Aj vznikajúca sociológia 

musí vychádzať z rovnakých metodologických postulátov ako vychádzali predchádzajúce 

prírodovedecké disciplíny. Javy, ktoré tieto vedy skúmajú, sú buď prírodné (astronómia, 

fyzika) alebo spoločenské (sociológia). Spoločenské javy sú najzložitejšie (vznikajú 

v dôsledku kolektívneho života), ale súčasne závisia od všetkých ostatných javov. V Comtovej 

sústave vied má základné postavenie sociológia, v ktorej sa zhodnocujú príspevky k poznaniu 

toho najdôležitejšieho – ľudskej spoločnosti.  Sociológia mala podľa neho nahradiť v živote 

spoločnosti dovtedajšiu teológiu a podľa neho špekulatívnu filozofiu. Do sociológie zaradil 

všetky javy, ktoré sa týkali spoločenského života. Auguste Comte nadradil sociológiu nad 

dovtedy existujúce spoločenské disciplíny. Sociológia mala zastrešovať všetky vedy. 

Na základe zásad pozitivizmu vytvoril súbor pravidiel, ktoré dnes považujeme za 

vznik sociológie, ako vedy. Sociológia musí byt pozitívna - hypotézu musí dokázať 

experimentálny dôkaz. Sociológia obsahuje iba tvrdenia, ktoré možno potvrdiť, alebo 

odmietnuť na základe faktov, t.j. na základe pozorovania, experimentu, porovnávania a 

logického myslenia.  

Samotnú sociológiu ako vedu rozdelil na: 

Sociálnu statiku 

Teória spontánneho poriadku spoločnosti, ktorá má skúmať konštantné podmienky 

existencie na zákony fungovania spoločenského poriadku; mala by skúmať hlavné zložky 

spoločenského bytia – jednotlivca, rodiny i spoločnosti. Teória sociálnej statiky je teóriou 

sociálneho poriadku, stability, organizácie a harmónie. Jej úlohou je skúmať podmienky 

spoločenskej existencie jednotlivca, rodiny a spoločnosti a vysvetliť stavbu spoločnosti. 

Základnou zložkou spoločnosti  bola pre Augusta Comta rodina. 

 Rodina – základná zložka spoločnosti. Tvorí spojovací mostík medzi jednotlivcom 

a ľudstvom. V rodine rozlišoval vzťahy: 
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 Vzťahy medzi pohlaviami – vytvárajú rodinu.  

 Vzťahy medzi pokoleniami – rodinu spájajú.  

 Jednotlivec, ľudská osobnosť – to aká je z nás osobnosť, je podmienené spoločnosťou 

a socializáciou; osobnosť považoval za spoločenský výtvor. 

Sociálnu dynamiku 

Teória nutného a neustáleho vývoja ľudstva, ktorá sa zaoberá zákonmi sociálneho vývoja 

a zmenami sociálnych systémov. Auguste Comte sa v rámci nej snažil vymedziť faktory, ktoré 

určujú spoločenský vývoj. Vymedzil dva typy faktorov určujúcich spoločenský vývoj: 

 primárne faktory – tie určujú smer a rýchlosť spoločenského vývoja. Považuje za ne 

stupeň rozvoja ľudského myslenia a rozumu. 

 sekundárne faktory – tie určujú len rýchlosť (tempo) spoločenského vývoja, ale 

nepodieľajú sa na smere spoločenského vývoja. Napríklad prírastok obyvateľstva, 

podnebie. Tzn. prírastok ovplyvňuje rast deľby práce obyvateľstva, hustota 

obyvateľstva môže viesť k rozvoju intelektových schopností človeka a veľká hustota 

obyvateľstva núti prekonávať ťažkosti, tým sa podnecuje jeho intelektuálny vývin; 

okrem hustoty obyvateľstva tempo rastu spoločnosti ovplyvňujú a prírodné podmienky, 

podnebie, rasa.  

Stupeň rozvoja ľudskej spoločnosti určoval smer a cieľ spoločenského vývoja. Auguste 

Comte vychádzal tiež z predpokladu, že čím je ľudská myseľ abstraktnejšia, tým je spoločnosť 

na vyššom stupni. Teda od stupňa rozvoja ľudskej spoločnosti a miery abstraktnosti odvádzal 

Comte aj štádia ktorými prešla ľudská spoločnosť - štádium teologické, metafyzické 

a pozitívne. Sociálna dynamika je podmienená „zákonom troch štádií“. Tento zákon troch 

štádií je vlastný ľudskému rozumu a ktorým prechádza nielen celá spoločnosť, ale aj každý 

jednotlivec a každá veda. 

 Teologické štádium – spoločnosť bola pod silným vplyvom náboženstva (starovek, 

stredovek do roku 1300) 

 Obdobie fetišizmu – prvotnopospolná spoločnosť, uctievané neživé predmety 

a javy. Bola ustanovená rodina a spolu s ňou sa začali vytvárať vo vzťahoch 

medzi rodičmi a deťmi aj tie vlastnosti ktoré neskôr umožnili vytvoriť autoritu 

celého štátu. 

 Obdobie polyteizmu – otrokárstvo, vznik prvých miest a teda vznikli prvé formy 

štátu. 

 Obdobie monoteizmu – feudalizmus, viera v jediného Boha.  
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Podľa Comta nastal rozpad teologického štádia s nástupom renesancie a nástupom 

metafyzického štádia. 

 Metafyzické štádium – útlm náboženstva, dôraz kladený na rozum (racio). Ide 

o obdobie novoveku (1300 – 1800). Spája s nástupom osvietenstva a manufaktúr, 

industrializácia spoločnosti. Osvietencom A. Comte nevyčítal obsah myšlienok ale fakt 

že svoje myšlienky neboli schopní aplikovať do spoločnosti a bol presvedčený že obsah 

musia prevziať pozitivisti. A práve toto má robiť nová veda, ktorá má byť na základe 

empirického výskumu a založená na filozofii.  

Teologické a metafyzické štádium nazývame v súčasnej sociológii tradičnou 

spoločnosťou.  

 Pozitívne (pozitivistické) – silný vplyv vedy, vedecké obdobie, pozitívna avedecká éra. 

Spája sa s rozvojom myslenia a toto štádium považoval Comte za vrchol vývoja a je 

poslednou érou ľudských dejín spojená s rozšírením vied, kapitalizmu. Je nazývaná 

modernou spoločnosťou. 

 

Sociológia sa mala pre Augusta Comta stať nástroj na presadzovanie nových poznatkov 

do života a mala nastoliť poriadok do rozvracajúcej sa spoločnosti v období kapitalizmu. 

Rozhodujúcu úlohu pripisoval práve vláde. Comtove myslenie nebolo úspešné a ani jeho cieľ 

podriadiť všetko vláde. Avšak jeho sociológia bola podmienená sociálno-organizačným 

koncepciám, ktorá vznikla na základe hľadenia do minulosti. Auguste Comte chcel z minulosti 

vyzdvihnúť spoločenský poriadok, chcel nastoliť na základe odpozorovania tých skutočností 

z minulosti, ktoré boli charakteristické pre feudalizmus a katolicizmus – teda podriadenosť. 

Omnoho pokrokovejší bol Herber Spencer.  

 

2.2 Naturalistická koncepcia Herberta Spencera 

Herbert Spencer (1820-1903) bol anglický pozitivista a hlavný predstaviteľ teórie 

evolucionizmu. Rozvinul organickú teóriu spoločnosti, ktorej vývoj chápal ako vyššie štádium 

vývoja prírody. Je presvedčeným zástancom jednoty zákonov spoločenských a prírodných 

a odporcom reforiem, socializmu, a zvlášť triedneho boja. Svoju sociologickú teóriu budoval 

na dvoch základných princípoch:  

 na chápaní spoločnosti ako organizmu (teória organizmu); 

 na idei sociálnej evolúcie (evolucionizmus). 
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Teória organizmu 

Spoločnosť pokladá za analogickú s biologickým organizmom, aj keď medzi nimi 

nachádza aj podstatné rozdiely. Podľa Spencera spoločnosť podobne ako organizmus vzniká, 

rastie, zdokonaľuje sa, rozkladá a zaniká. Toto prirovnanie priviedlo Spencera k nasledovným 

záverom: 

 spoločnosť podobne ako organizmus v priebehu existencie objemovo rastie a zväčšuje 

sa; 

 úmerne rastu sa spoločnosť stáva zložitejšou, podobne ako sa stáva zložitou aj štruktúra 

organizmu v priebehu svojho vývoja; 

 v spoločnosti podobne ako v organizme môžu jednotlivé časti ďalej existovať aspoň 

nejaký čas, aj keď život v celku už skončil. 

Podľa Herberta Spencera možno teda spoločnosť v týchto bodoch za analogickú 

s biologickým organizmom. Spencer však medzi živým biologickým organizmom 

a spoločnosťou videl aj 2 podstatné rozdiely: 

 časti organizmu tvoria konkrétny celok, v ktorom sú všetky časti nerozlučne späté, 

zatiaľ čo spoločnosť je taký celok, v ktorom sú jednotlivé prvky viac-menej slobodné. 

 spočíva v tom, že funkcie v organizme (napr. cítenie, myslenie, prežívanie) sú 

sústredené iba v určitých častiach, zatiaľ čo v spoločnosti je vedomie rozložené do celej 

štruktúry spoločnosti. 

Teória evolucionizmu 

Táto jeho teória sa dá porovnať s Darwinovou biológiou. Podľa neho, spoločnosť tak ako 

živé organizmy funguje na zásadách prirodzeného výberu a prežitia najschopnejších  jedincov. 

Z tohto dôvodu sa jeho princípy označujú ako ,,sociálny Darwinizmus". Je autor evolučnej 

hypotézy - evolúcia prebieha vo všetkých oblastiach prírody, ale aj vo vede, v umení, v 

náboženstve a vo filozofii. Akýkoľvek vývinový proces má dve stránky: 

 integráciu 

 diferenciáciu 

Vývin podľa Spencera začína jednoduchým kvantitatívnym rastom (integrácia), ktorá 

následne vyvoláva proces diferenciácie, základom tohto mechanizmu je podľa Spencera deľba 

práce v spoločnosti. 
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Zastával názor, že v prístupe k sociológii (čiže skúmaní sociologickej problematiky sa 

musíme zbaviť našich citov, sympatií či antipatií). Spoločenské javy musíme skúmať nezaujate 

tak, ako prírodné vedy skúmajú javy, ktoré sú predmetom ich skúmania.  

 

Spencer rozlišuje dva typy spoločnosti:  

 militaristický typ - jeho znakom je, že spoločnosť sa opiera o silu, násilie, despotizmus. 

Hovoril, že v tomto type spoločnosti vládne primitivizmus a otroctvo. 

 industriálny typ - opiera sa o demokraciu a mier, v tomto type spoločnosti majú miesto 

vedci, inžinieri a priemyselníci. Spencer sa nazdával že v industriálnom type 

neexistujú vojny a byrokratizmus, hovoril že tieto javy sú charakteristické pre 

militaristický typ spoločnosti. 

 

Vytvoril protipólnu teóriu k Marxovi a Engelsovi. Podal aj kritiku teórie socializmu, 

vypracovanú svojimi súčasníkmi, vyslovil názor, že socializmus je nesprávnou teóriou 

spoločnosti. Teórii socializmu vyčítal, že odstraňuje motiváciu zo spoločnosti a že teoretici 

socializmu nepredpokladajú ďalší kvalitatívny vývin kapitalizmu.  

 

Herbert Spencer bol veľmi dobrý analytik, nahliadol veľmi dobre do budúceho vývoja 

kapitalistickej spoločnosti - tie skutočnosti, ktoré vyčítal teórii socializmu sa neskôr reálne 

potvrdili. Jeho kniha „Princípy sociológie“ je vydávaná a prekladaná do mnohých jazykov ešte 

aj dnes. 

 

2.3. Materialistická koncepcia Karla Marxa a Friedricha Engelsa  

Karl Marx (1818-1883) a Friedrich Engels (1820-1895) boli zakladatelia marxistickej 

koncepcie sociológie. Jej základom je pochopenie spoločenského vývoja ako prírodno - 

historického procesu. 

Karl Marx bol nemecký spisovateľ  žurnalista. Sám seba však vždy pokladal za 

sociológa. Jeho teória predpokladá, že celé dejiny ľudstva, sú dejinami boja dvoch tried, a že 

sú závislé na type hospodárskej výroby. Zjednodušene Marx tvrdil, že socioekonomická 

základňa determinuje ideologickú nadstavbu. To znamená, že „ako žiješ, tak i myslíš“. Celé 

dejiny ľudstva i prítomnosti sú teda dané typom výrobných vzťahov a výrobných síl. Rozpor 

medzi týmito dvoma zložkami vedie k sociálnej revolúcii a k sociálnej zmene výrobných 

vzťahov. Marx a Engels prispeli k vývoju sociologického myslenia aj napriek tomu, že sa 
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nevenovali všeobecným úvahám o spoločnosti a pokroku, ale sústredili sa na vedeckú analýzu 

kapitalistickej spoločnosti.  

Objavovali príčiny a podstatu rozdelenia spoločnosti na triedy a podrobne analyzovali 

triedy kapitalistickej spoločnosti. Vo svojej koncepcii sociológie vychádzali zo zásady, že 

predmetom vedy o spoločnosti sú skutočné indivíduá, ich činnosť a materiálne podmienky ich 

života, ktoré tu už boli pred nimi, a ktoré tieto indivíduá vytvorili vlastnou činnosťou. Ľudia 

prostredníctvom praktickej činnosti, ktorou si získavajú prostriedky nevyhnutné pre prežitie, 

vstupujú do vzájomných vzťahov, do spoločenských vzťahov. Svoju teóriu spol. nazvali 

historickým materializmom - tento názov vyjadroval protiklad idealistickej spoločnosti. Marx 

tvrdil že tvorenie predstáv a myslenia ľudí priamo vyplýva z ich materiálneho postavenia, 

tvrdil: "Nie vedomie ľudí určuje ich bytie, ale naopak, ich spoločenské bytie určuje ich 

vedomie." 

Marx hlásal také zásady vedy, podľa ktorých je vedecké poznanie možné budovať na 

empirickom zistení - v tomto smere sa Marx zhodoval aj so Spencerom aj Comteom.  

Comte a Spencer považovali za faktor spoločenského vývoja intelektuálny vývin a Marx 

považoval za faktor spoločenského vývoja spoločenské procesy a činnosť ľudí (vedomie bolo 

len odrazom spoločenského bytia) - v tomto smere sa Marx nezhodoval so Spencerom a 

Comteom. 

 

Základné body Marxovej koncepcie: 

 veda o spoločnosti v Marxovom a Engelsovom poňatí bola založená na 

materialistickej/protiidealistickej smernici, všetko čo bolo založené na nejakých 

ideách bolo pre nich neprijateľné, z toho dôvodu vyhlásili vojnu akémukoľvek 

náboženstvu. 

 ich veda o spoločnosti bola angažovaná a spätá s ideológiou hlásajúcou odstránenie 

vlády. Marx bol stúpencom myšlienky zlikvidovania všetkých inštitúcií spôsobujúcich 

vykorisťovanie ľudí a to aj vrátane súkromného vlastníctva. 

 Marx predpokladal vytvorenie spoločnosti na princípe prvotnopospolnej spoločnosti 

a hlásal, že socializmus zvíťazí vo všetkých vyspelých krajinách na celom svete, v 

praxi sa nastolil zdeformovaný model teórie Karla Marxa Friedricha Engelsa. 

 



 

24 
 

Delenie vývoja spoločnosti v piatich politicko-ekonomických formáciách: 

1. prvotnopospolná spoločnosť- lov a zber; 

2. otrokárska spoločnosť- otroctvo a deľba práce; 

3. feudálna spoločnosť- otroci sa oslobodili ale nahradili ich poddaní; 

4. kapitalistická spoločnosť- rozhodujúcu moc ma buržoázia.  

O týchto formáciách Marx tvrdil že sú vykorisťovateľské, okrem prvotnopospolnej 

spoločnosti z nej si bral príklad. Marx tvrdil, že v kapitalistickej spoločnosti existujú tí, kt. 

vlastnia výrobné prostriedky (trieda vykorisťovateľská) a tí, ktorí nevlastnia výrobné 

prostriedky (trieda vykorisťovaná). Tvrdil, že tieto triedy je potrebné odstrániť a je potrebné 

vytvoriť novú triedu – robotnícku. Vypracoval podmienky pre robotnícku triedu za účelom 

zvrhnutia kapitalistickej spoločnosti, ktorú má nahradiť: 

5. komunistická/socialistická spoločnosť.  

Marx a Engels kritizovali kapitalizmus. Tvrdili, že sa človek sa odcudzuje sebe samému 

a to prostredníctvom 4 foriem odcudzenia: 

1. človeku sa odcudzuje produkt práce – robotník nadobúda k produktu svjójej práce 

vzťah ako k cudziemu predmetu, ktorý má nad ním moc. Lebo nie je jeho výrobcom. 

V stredoveku mal človek vzťah k tomu čo vyrábal. 

2. človeku sa odcudzuje pracovná činnosť - pretože sa mu javí ako nútená. Odcudzil 

sa mu výrobný proces. 

3. odcudzuje sa mu výrobná podstata - pretože nevlastní výrobné prostriedky a netuší 

čo robí, ostáva mu len veľmi malý priestor na rozvinutie svojich schopností.  

4. človeku sa odcudzí sám človek - pretože ľudia sú chápaní podľa toho aký úžitok 

dokážu priniesť- sú zvecnení a chápaní ako vec.  

 

Marx chcel vybudovať vedecký socializmus. Bola to ucelená predstava ďalšieho vývinu 

spoločnosti vybudovanej na spravodlivejšom prístupe, mala to byť budúcnosť sociálnej 

rovnosti ľudí, postavená na odstránení vykorisťovania jednej triedy druhou. Táto filozofia 

vedeckého socializmu mala byť návodom na premenu sveta.  
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3. VÝVOJOVÉ SMERY SOCIOLÓGIE  

 

3.1 Empirický smer Vilfréda Pareta 

Vilfrédo Pareto (1848 -1923) nadväzoval na Comteov pozitivizmus a na Spencerov 

pozitivistický a naturalistický prístup, ale vyčítal im špekulatívne prvky v teórii o spoločnosti. 

Podľa Pareta je úlohou vedy opisovať fakty a určovať zákonitosti - podľa neho sú zákonitosti 

závislosti medzi jednotlivými faktami. Podľa Pareta je potrebné snažiť sa o kvantitatívne 

vyjadrenie týchto závislostí - a preto je potrebné v sociológii používať matematické metódy, 

iné spôsoby podľa neho hrozia upadaním vedy do metafyziky (špekulácií). Pareto vylučoval zo 

sociológie všetky špekulácie, z vedy chcel odstrániť pojmy absolútny dokonca aj 

pojem kauzálnej súvislosti a to z toho dôvodu, že ju nemožno pozorovať. Skutočne vedecký 

prístup k spoločenským javom videl Pareto vo funkčnom prístupe. Každý spoločenský jav je 

podľa Pareta funkciou mnohých premenných. Sociologická teória musí prihliadať na všetky 

činitele, ktoré pôsobia v spoločnosti, zisťovať medzi nimi prebiehajúce funkčné závislosti 

a tieto závislosti zachytávať vo vzorcoch, ktoré vyjadrujú zákonitosti týchto závislosti. Na 

základe tohto vyjadrenia usúdil, že vecou sociológie nie je zachytiť všetky historické 

podrobnosti, ale len opakujúce súvislosti, ktoré je potrebné matematicky číselne vyjadriť a 

zachytiť to v ukazovateľoch, vo vzorcoch. Zo sociológie sa snažil odstrániť všetky úvahy, 

teórie a učenia, ktoré neboli logicky a experimentálne zdôvodnené.  

Teória spoločnosti a ľudského konania 

Pareto spoločnosť charakterizuje ako systém zostavený z ľudských molekúl, spojený 

zložitými vzájomnými vzťahmi. Ich vonkajšiu podobu určujú podľa neho činitele 

geografického prostredia, akými sú podnebie, pôda, rastlinstvo, ďalej sú to iné susediace 

spoločnosti, predošlé podmienky  historického vývoja.Za vnútorné činitele považoval Pareto 

rasové vlastnosti obyvateľstva, jeho city, záujmy a ideológiu. K vysvetleniu niektorej 

spoločenskej formy je podľa Pareta treba kvantitatívne zachytiť všetky tieto činitele, ktoré 

ovplyvňujú jej kvalitu. Vlastnosti ľudí majú podľa Pareta rozhodujúcu úlohu pre všetky 

sociologické systémy. Pareto usudzoval, že vlastnosti ľudí v rozhodujúcej miere určujú činnosť 

a konanie každého jednotlivca. Ľudské konanie rozdelil na logické a nelogické. Všetky 

ideológie (vedu, umenie, filozofiu) považoval za bezvýznamné odvodeniny stálych vnútorných 

síl človeka (citov, povier, vášní, nevedomých sklonov), teda akýchsi komplexov, ktorým vravel 

„rezíduá“. Pareto  výklad svojho spoločenského systému, založil na analýze nelogického 
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konania človeka, a väčšine ľudí pripisoval nelogické konanie, títo ľudia s dominujúci 

nelogickým konaním musia byť podľa neho vedení ľuďmi, u ktorých dominuje logické konanie.  

 

Vymedzil teóriu kolobehu elít (cirkulácie elít), podľa ktorej je politický proces, ktorý 

je súčasťou dejín, neustálym vymieňaním elít pri moci. K moci sa dostávajú tí, ktorí sú práve 

najspôsobilejší t.j. vládnuca menšina sa stále obmieňa novou vládnucou menšinou, skladajúcou 

sa z odvrhnutých členov vládnucej elity a novej elity z radov ovládaných. Elita musí mať 

výsadné postavenie aj ohodnotenie. Jeho sociologický systém je založený  na zdôraznení 

významných činiteľov - ekonomické záujmy jednotlivcov a skupín ako i heterogénnosť 

ľudských indivíduí a skupín. Tento druhý moment zvlášť zdôrazňuje rôznorodosť a 

individuálne rozdiely, čo má podľa Pareta značný vplyv na spoločenský život - tvrdí, že 

z rôznorodosti pramení sociálna nerovnosť a rozdelenie ľudí na vrstvy a triedy. Všetky teórie 

ktoré tvrdia, že ľudia sú si navzájom rovní, že v demokratickej spoločnosti možno uskutočňovať 

- zásady egalitarizmu, alebo socializmu sú len utópie, vymyslené na zakrytie túžby po moci 

určitých politických elít. 

Každý politický systém si podľa Pareta, nezávisle od hlásanej doktríny, od hlásanej 

ideológie vytvára vládnucu elitu, ktorá vládne silou násilím ba až terorizovaním más. 

Demokracia a rovnosť je podľa Pareta utópia. Túto Paretovu tézu zneužili taliansky fašisti, ktorí 

ňou zdôvodnili vládu otvoreného teroru. V spoločenskej štruktúre majú podľa Pareta výsostné 

postavenie vyššie triedy, v ktorých pôsobia priaznivé vlastnosti ľudí (nazýval ich rezíduá) 

vedúce ich k logickému konaniu. 

Pripúšťal však schopných ľudí i v nižších triedach - od tohto sa odvíja Parettova teória 

kolobeh elít. Tvrdil, že  pokiaľ panujúce triedy umožňujú schopným jednotlivcom z nižších 

vrstiev dosiahnuť ich ciele a uspokojiť ich ambície, čiže pokiaľ ich prijímajú medzi seba a 

zaručujú im miesto vo vládnucej elite a pomocou útlaku udržiavajú na uzde nižšie triedy, 

dovtedy sa tieto vyššie triedy udržiavajú pri moci a nič neohrozuje ich  vládu. Keď sa však 

vyššie triedy uzatvárajú a neumožňujú schopným a ambicióznym ľuďom z nižších tried dostať 

sa medzi privilegovanú elitu, potom sa v nižších triedach sa začínajú zoskupovať silný a 

schopný ľudia -  nová elita, ktorá pre uspokojenie svojich impulzov (vlastností (rezíduí) ktorými 

disponuje) vytvára novú ideológiu - apelujúcu, na vlastnosti (rezíduá) utláčaných más. 

Nová ideológia vplýva na tieto masy  tým, že  má v sebe obsiahnutú ideu slobody, alebo 

spoločenskej rovnosti. Nová ideológia priťahuje masy k novej elite. Nová elita podporovaná  
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masami, vytvára revolučnú situáciu a odstraňuje starú elitu a namiesto nej dosadzuje do vlády 

seba. Akonáhle sa nová elita dostane k moci prestane v praktickej politike uplatňovať hlásanú 

ideológiu skrýva sa za ťažkosti a opäť zavádza starý systém vládnutia – útlakom. Dejiny sú 

podľa Pareta cintorínom aristokracií, ktoré boli zvrhnuté novými aristokraciami. Sú neustálou 

zmenou vládnucich elít, ktoré prechádzajú z nižších tried do vládnych miest a opäť upadajú 

vtedy, kde ich zvrhnú nové elity. Učil, že vládnuca trieda si má udržiavať existenciu tvrdým 

donucovacím systémom. Ak to neurobí, bude vytlačená silnými členmi nižších tried, ktorí sa 

vyšplhajú do jej pozícií.  

 

3.2. Formálna koncepcia Georga Simmela 

K formálnemu smeru v sociológii zaraďujeme všetky tie názory, ktoré predpokladali 

existenciu spoločenských javov, ktoré sú rovnorodé a nemeniteľné. Tieto javy je možné 

nachádzať a skúmať vo všetkých vývinových epochách. Predstavitelia tohto smeru vychádzali 

zo skutočnosti, že napr.: priateľstvo ako istá forma sa vyskytuje vo všetkých historických 

epochách a u príslušníkoch rôznych sociálnych skupín. Priateľstvá majú síce rôzny obsah 

zároveň však majú aj veľa spoločných čŕt. Úlohou sociológie je podľa predstaviteľov formálnej 

sociológie skúmať takéto formy a určovať vzťahy medzi týmito formami. 

Tvorcom formálneho smeru v sociológii bol Georg Simmel (1858-1918). Popri 

sociológii sa venoval filozofii, etike, estetike, literatúre i ekonómii. V oblasti sociológie napísal 

monografie venované problémom veľkomiest, náboženstva, módy, vojny a konfliktov, okrem 

toho koncipoval teóriu čistej sociológie. 

Východiskom jeho teórie takzvanej čistej sociológie bola téza, že faktom ktorý vytvára 

spoločnosť, je vzájomné pôsobenie. Uvádza, že spoločnosť existuje tam, kde určitý počet 

jednotlivcov vstupuje do vzťahov vzájomného pôsobenia. Tieto vzťahy vznikajú preto, že ľudia 

majú určité vrodené impulzy, ktoré ich nútia hľadať spoločnosť iných ľudí, zároveň jednotlivý 

ľudia v snahe uspokojiť svoje potreby, dosiahnuť určité ciele, hľadajú analogické (podobné, 

rovnaké) snahy iných ľudí (čo sa týka tohto druhého momentu, tento považuje za jeden 

z najpodstatnejších faktorov vytvárania spoločenského života aj súčasná sociológia). 

Pojem spoločnosť má podľa Simmela 2 významy, ktoré treba z vedeckého hľadiska jasne 

rozlíšiť: 
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1. spoločnosť je komplex združených jednotlivcov, ktorý je historicky daný a spoločensky 

sformovaným ľudským materiálom. Spoločnosť v tomto zmysle sa rovná všetkým ľudom 

v určitom historickom období, medzi ktorými  existujú vzájomné vzťahy. 

2. Simmelovo chápanie pojmu spoločnosť, spočíva v jej chápaní ako  foriem vzťahov, na 

základe ktorých vznikne z jednotlivých ľudí spoločnosť v pravom slova zmysle, v tomto 

druhom význame spoločnosť - je systémom čistých foriem vzťahov ktoré nadobúdajú vzájomné 

pôsobenia ľudí. Veľké spoločenské systémy sú  podľa Simmela, kryštalizáciami (teda akýmsi 

vyčírením) foriem, aké sa vyskytujú v stálych vzájomných pôsobeniach medzi  ľuďmi. 

Sociológia musí podľa Simmela určovať len zákonitosti vyskytujúce sa medzi 

jednotlivcami, jednotlivými  skupinami , jednotlivými procesmi. Musí teda postupovať ako 

formálna logika alebo geometria.  

 

3.3. Chápajúca sociológia Maxa Webera  

Už pozitivisti aj neopozitivisti si uvedomovali, že spoločenské  javy sú javy iného druhu 

ako javy biologické a chemické a to komplikuje možnosť využívania výskumných metód z 

prírodných vied. Reakciou na túto skutočnosť bol vznik nového metodologického prúdu, ktorý 

začal vystupovať proti pozitivistickej koncepcii a tento smer hlásal, že vedy o človeku sa 

zásadne odlišujú od prírodných vied a vynucujú si celkom iné metódy bádania. Vznik tohto 

smeru je spätý s Wilhelmom Dielthey-om, ktorý tvrdil, že podstatou spoločenských javov je 

ich psychická povaha a k ich poznaniu možno dospieť intuitívnym vcítením. To znamená že 

spoločenské javy stačí pochopiť, z tohto vznikol názov chápajúca koncepcia, je to 

antipozitivistická vetva, ktorá sa rozšírila najmä v nemeckej sociológii a najvýznamnejším 

predstaviteľom bol Weber. 

Max Weber (1864-1920) tvrdil, že predmetom sociologického bádania je sociálne 

konanie ľudí, ktoré je konaním zmyslovým a vysvetliť ho môžeme ak pochopíme 

subjektívny zmysel aký dávajú ľudia svojmu konaniu. Každé sociálne konanie vyvoláva 

nejakú odozvu a úlohou sociológie je študovať reakcie konajúcich osôb. Úlohou sociológie je 

teda skúmať akcie a reakcie = interakcie. 

Weber vysvetlil tri základné formy konania, ktoré sú pre spoločnosť charakteristické: 

 konanie riadené tradíciou – pri ňom jedinec rešpektuje zvyklosti bez toho, aby sa 

pýtal na zmysel konania (obliekanie); 
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 afektívne konanie - reakcia jednotlivca, ktorá je charakterizované ako inštinkt 

(hádka); 

 hodnotovo-racionálne - konanie na základe rozumu a na princípe hodnôt (kapitán 

lode. Racionálne – koordinuje evakuáciu. Hodnotovo – morálka, zodpovednosť – 

opúšťa loď ako posledný).  

Tieto tri typy konania Weber charakterizoval ako typické konania tradičnej spoločnosti. 

Tvrdil že pre modernú spoločnosť je charakteristický  štvrtý typ konania: 

 účelovo-racionálny / logický typ konania - ktorý nahradzuje všetky predchádzajúce 

typy konania. Toto účelovo-racionálne konanie vedie jedinca k tomu, že si vyberá ciele 

a prostriedky, ktorými dospeje k dosiahnutiu cieľa a to čo najrýchlejšie, toto konanie 

ľudí určuje spoločnosť.  

Max Weber sa veľmi zaujímal o politiku a pýtal sa, akým spôsobom možno spoločnosť 

prinútiť, aby akceptovala politickú moc, ktorú nazval panstvo. Rozlišoval tri typy panstva 

(moci): 

 tradičná moc- založená na dodržiavaní zvykov a tradícií napr. dedenie trónu; 

 charizmatická moc - je založená na výnimočných vlastnostiach človeka, človek s 

charizmou vie ovládať ľudí; 

 legálna moc- charakteristická pre modernú spoločnosť, je postavená na predpoklade že 

existujú zákonom postavené pravidlá prevzatia moci bez použitia násilia, opiera sa o 

existujúcu legislatívu. 

Chápal sociológiu ako vedu, ktorá sa snaží interpretovať sociálne konanie, vysvetliť jeho 

priebeh a účinky. Sociálnym konaním nazýva konanie, ktorým sa jednotlivec obracia na 

konanie iných. Sociálne konanie je určujúcim prvkom spoločenskej skutočnosti. 

Východiskom jeho chápania spoločnosti je predpoklad, že hlavnou zložkou spoločnosti je 

konanie jednotlivcov.  

 

3.4. Sociologizmus Emila Durkheima 

Zakladateľ sociologizmu Émile Durkheim (1858-1917) ho definoval ako smer, 

extrémne zameranie sociológie, ktorý predstavuje maximalizáciu sociálneho prístupu, 

respektíve maximalizácie role spoločnosti a sociológie v živote človeka. Sociologizmus 
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zdôrazňuje prvotnosť spoločnosti vo vzťahu k jedincovi a že sociológia vybudovaná podľa 

princípu prírodných vied bude schopná dosiahnuť rovnakej presnosti ako tieto vedy.  

Vychádzal teoreticky aj metodologicky z pozitivizmu a rešpektoval požiadavku, aby bola 

sociológia budovaná podľa vzoru prírodných vied, dosahovala rovnako presné poznatky a aby 

jej závery boli rovnako spoľahlivé a prakticky uplatniteľné. Avšak odmietol podriaďovať 

vysvetľovanie spoločenských javov fyzike, matematike, chémii, biológii a iným vedám, 

vyslovil názor, že podstatu spoločenského javu možno vysvetliť len zo spoločenských 

súvislostí. Požadoval od sociológie prísne vymedzenie jej predmetu a vlastnú sociologickú 

metódu. Definoval sociológiu ako vedu o spoločenských faktoch. 

Podľa Durkheima boli predchádzajúce spoločnosti udržiavané pohromade predovšetkým 

nemateriálnymi sociálnymi faktami – kolektívnym vedomím (súhrn presvedčení a postojov 

u príslušníkov danej spoločnosti). V spoločnosti chápal spoločenské fakty chápal ako stavy 

kolektívneho vedomia, ktoré nejakým spôsobom súvisia s geografickým prostredím, 

zaľudnením a vyvíjajú na jednotlivcov nátlak. Tieto stavy kolektívneho vedomia môžeme 

pozorovať prostredníctvom určitých postrehnuteľných symbolov a inštitúcii, tieto symboly a 

inštitúcie majú svoje hodnoty a o preniknutie k týmto hodnotám sa usiluje kolektívne vedomie.  

Definícia spoločnosti v poňatí Emila Durkheima vychádzala z toho, že ide o systém, 

ktorý vzniká v dôsledku združovania jedincov. Tvrdil že nič kolektívne v spoločnosti sa nemôže 

uskutočňovať, ak neexistuje kolektívne vedomie - táto podmienka je nutná, ale nestačí pre 

vznik spoločnosti. Ešte je potrebné aby vedomia boli vzájomne prepojené a až z tohto 

prepojenia vzniká spoločenský život. Kolektívne vedomie je podľa neho najvyššia forma 

psychického a spoločenského života, pretože to je podľa neho vedomie vedomia. Teória 

kolektívneho vedomia sa neskôr samozrejme neubránila kritike, bolo jej vyčítané, že 

spoločnosť chápala ako nejakú mýtickú bytosť, alebo ako osobitného boha. 

 

Hlavné rysy sociologizmu: 

 spoločnosť je chápaná ako skutočnosť sui generis, nemožno ju chápať len ako 

jednoduchý súhrn jedincov, spoločnosť je chápaná ako zložitá a špecifická syntéza; 

 sociológia má mať svoj vlastný predmet skúmania, odlišný od predmetov ostatných 

vied - z toho, že sociológia má mať uvedený špecifický predmet a vlastnú metódu 

skúmania plynie nielen to že je vedou samostatnou a nezávislou na iných vedách, ale 

dokonca to, že je základnou spoločenskou vedou, ktorej majú byť teoreticky a 
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metodologicky podriadené všetky ostatné spoločenskovedné disciplíny - sociologický 

imperializmus.  

Émile Durkheim ukotvil sociológiu ako akademickú disciplínu. Stal sa prvý profesorom 

sociológie vôbec.  

Durkheim, Comte a Spencer patria medzi idealistov, pretože za zdroj spoločenského 

života a vývoja považujú akési kolektívne vedomie, od ktorého sa vyvíjajú spoločenské vzťahy 

a spoločenský život, nedokázali však určiť odkiaľ to kolektívne vedomie pochádza, za 

kolektívne vedomie označovali všetky skutočnosti ("tzv. pravidlá hry"), ktorými sa 

v spoločnosti riadime - napr. hodnoty, morálku. 
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4. NAJVÝZNAMNEJŠIE SOCIOLOGICKÉ KONCEPCIE 2. POLOVICE 

20. STOROČIA  A ZAČIATKU 21. STOROČIA. 

Sociológia vznikla v Európe, avšak v priebehu 20. storočia sa pevne etablovala na celom 

svete. K jej rozvoju prispeli významne Spojené štáty americké. K veľkému rozmachu 

sociológie dochádza predovšetkým po II. sv. vojne, keď sa presadili dva dominantné prúdy 

súčasnej sociológie – teórie konsenzuálne, teórie konfliktualistické. Obe teórie sa pokúsili 

zodpovedať základné otázky stanovené sociológiou už na začiatku jej vývoja. 

 

4.1. Teórie konsenzuálne a štrukturálny funkcionalizmus Talcotta  Parsonsa 

a Roberta K. Mertona 

Teórie konsenzuálne 

Východiskovým tvrdením týchto teórií je predpoklad, že základom sociálneho poriadku 

je nepísaná zmluva, v ktorej sa ľudia vedome aj nevedome zaväzujú, že budú dodržiavať 

pravidlá, ktoré im umožnia vzájomne spolunažívať, pretože sú na seba vzájomne odkázaní 

v spolužití (vedome aj nevedome) a snažia sa maximalizovať výhody a minimalizovať 

nevýhody, ktoré z tohto konsenzu plynú. Najvýznamnejším smerom v konsenzuálnych teóriách 

je štrukturálny funkcionalizmus. 

Štrukturálny funkcionalizmus 

Ak sa vymedzí obdobie 50 rokov 20.storočia („päťdesiate roky“), má to v rôznych 

krajinách rozličný význam. U nás išlo o obdobie budovateľského nadšenia, politických 

procesov a utužovanie komunistickej moci. Západné Nemecko sa zasa dvíhalo z trosiek 

a začínalo prežívať hospodársky rast. Spojené štáty americké sa síce cítili ohrozené expanziou 

komunizmu, avšak hospodársky a sociálne prechádzali jednou zo svojich najstabilnejších etáp 

prosperity. V tomto období začala veľká sociologická teória kladúca dôraz na sociálnu stabilitu  

- štrukturálny funkcionalizmus. 

Východiskovým pojmom je pojem funkcia. Sociológia je na základe toho definovaná 

ako disciplína študujúca funkcie, ktoré plní určitý sociálny jav z hľadiska sociálnej štruktúry, 

napr. rodina, jednotlivec, priateľstvo- všetko plní funkcie. 
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Štrukturálny funkcionalizmus je jedna z najprepracovanejších teórií v sociológii. Na 

spoločnosť sa pozerá ako na celok a za najdôležitejšiu vlastnosť spoločnosti považujú 

vzájomnú súvislosť ľudí a častí. Vzájomná súvislosť je daná existenciou vzťahov medzi 

ľuďmi a časťami, ktoré spoločnosť tvoria. Tieto súvislosti medzi časťami tvoria poriadok v 

spoločnosti a ten sa vyznačuje tendenciou k sebazáchove a prejavuje sa v podobe rovnováhy 

spoločnosti.  

Talcott Parsons (1902-1979) je zakladateľom a predstaviteľom štrukturálneho 

funkcionalizmu. Snažil sa vypracovať všeobsiahlu sociologickú teóriu. Chcel pochopiť 

fungovanie spoločnosti a mal záujem zistiť, akú rolu hrá v spoločnosti individuálne konanie. 

Pri snahe vytvorenia všeobsiahlej sociologickej teórie si stanovil vysoké ciele, nepodarilo 

sa mu ich naplniť a jeho nasledovník Robert Merton neskôr skritizoval túto snahu svojou 

teóriou stredného dosahu. 

Jednotlivcov chápal ako sociálnych aktérov snažiacich sa uspokojiť svoje duchovné a 

materiálne potreby, toto uspokojenie podľa neho dosahujú takým spôsobom, že si určia 

konkrétne ciele a definujú si čo najúčinnejšie prostriedky na dosiahnutie cieľov.  

Sociálne konanie chápal ako konanie, ktoré je postavené na konkrétnych voľbách 

jednotlivcov a na význame, ktoré týmto voľbám jednotlivci priznávajú. Súbor týchto volieb je 

však istým spôsobom obmedzený: 

 materiálnymi obmedzeniami (napr. príjem); 

 obmedzeniami symbolickými - hodnoty a normy, ktorými sa konanie jednotlivcov 

riadi, jednotlivec síce môže tieto hodnoty a normy odmietnuť, je to však málo 

pravdepodobné, pretože si ich už v procese socializácie osvojil.  

Konanie podľa neho plní konkrétnu funkciu, niečomu slúži a je zároveň užitočné pre celú 

spoločnosť - základnou funkciou sociálneho konania je skutočnosť, že integruje jedinca 

do spoločnosti, ale zároveň aj prispieva k zachovaniu spoločnosti (založenie rodiny – 

zachovanie rodu – zároveň aj zachovanie celej spoločnosti).  

Spoločnosť chápal ako zložitý celok skladajúci sa zo vzájomne závislých prvkov, ktorých 

základnou funkciou je integrovať jednotlivcov do spoločnosti, každá časť spoločnosti plní 

určitú funkciu, je spätá s ostatnými javmi a spolu s nimi plní svoju úlohu pri fungovaní 

spoločnosti ako celku, preto je podľa neho na spoločnosť nazerať ako na sociálny systém, ktorý 



 

34 
 

je určitým spôsobom usporiadaný a v ktorom všetky procesy a vzťahy plnia určitú funkciu - 

cieľom plnenia týchto funkcií je udržať spoločnosť v rovnováhe a stabilite konsenzus a 

kontinuita sú základné črty spoločnosti. 

Ústrednú úlohu každej spoločnosti zohrávajú hodnoty, ktoré sú uznávané členmi 

spoločnosti a ktoré orientujú konanie jednotlivcov - v hodnotách sú vyjadrené najvyššie ciele, 

ktoré dávajú individuálnemu aj sociálnemu životu zmysel. Hodnotový konsenzus je 

nevyhnutný predpoklad fungovania spoločnosti a akýkoľvek konflikt a nesúlad hodnôt je 

chápaný ako odchýlka a nežiaduci stav, patologický jav. 

 

Robert King Merton (1910-2003) ako pokračovateľ Parsonsa usudzuje, že ešte 

nenastala doba pre veľké teórie a preto je nutné postupovať menšími krokmi a formulovať 

teóriu stredného dosahu (teórie čiastkových problémov v spoločnosti - napr. teória 

deviantného správania, teórie byrokracie spoločnosti, teórie rolí v spoločnosti, teória skupín). 

Parsonsovi vyčítal precenenie integračných funkcií, pretože tvrdil, že niektoré druhy 

konania (napr. náboženské) môžu byť skôr príčinou konfliktov než integračným činiteľom. 

Okrem pojmu funkcia rozoznáva aj pojem dysfunkcia a pri štúdiu modernej spoločnosti 

si musíme byť vedomí aj tendencií, ktoré vedú k dezintegrácii spoločnosti (napr. náboženstvo). 

Merton rozlišoval dva typy funkcií: 

 manifestačná funkcia – prejavená, vystupuje navonok v neskrytej podobe (napr. 

škola- socializačná funkcia, začleňovanie jednotlivcov do spoločnosti); 

 latentné funkcie – skrytá, nepostrehnuteľná (škola plní aj latentnú funkciu, vytvára 

nerovnosti medzi jednotlivcami).  

Tvrdil, že sociológia stratí svoju prestíž pokiaľ sa bude obmedzovať len na skúmanie 

manifestačných funkcií. Rozlišovanie manifestačných a latentných funkcií podľa neho 

umožňuje pochopiť tie formy konania, ktoré sú na prvý pohľad nevysvetliteľné, práve analýza 

latentných funkcií rozširuje naše poznanie spoločnosti najviac. 

Z hľadiska skúmania ľudského konania je zaujímavý jeho názor, že ľudia nekonajú podľa 

toho aký je svet, ale ako si ho vykladajú. Pokiaľ je určitá situácia definovaná ako reálna - stáva 

sa reálnou vo svojich dôsledkoch. Napr. politici veria, že bude vojna, začnú zbrojiť a tým sa 

samotná možnosť zvyšuje, alebo ľudia majú podozrenie nesolventnosti banky, začnú vyberať 



 

35 
 

úspory, banka začne krachovať lebo prichádza o kapitál- tieto prípady nazýva seba 

naplňujúcim proroctvom. 

 

4.2. Teória konfliktov v poňatí  Charlesa W. Millsa a Ralfa Dahrendorfa 

Teórie konfliktualistické 

V 50. rokoch 20 st. sa ako opozícia voči štrukturálne funkcionalistickej analýze formujú 

teórie konfliktualistické. Ich stúpenci sa domnievajú, že akákoľvek forma ľudského spolu 

nažitia vyhovuje vždy len časti zúčastnených, ostatní sú k účasti na danom sociálnom poriadku 

donútení. Podľa tejto verzie každý sociálny poriadok isté skupiny ľudí privileguje, iné 

diskriminuje. Rôzne spoločnosti sa líšia iba kritériom, na základe ktorého sa rozhoduje, kto 

a nakoľko bude privilegovaní a kto bude na nútené spolužitie doplácať. Odlišné záujmy 

spôsobujú strety a konflikty, ktoré sú hlavným symptómom danej spoločnosti, príčinou jej 

vývoja, zmeny či zániku. Podľa teórie konfliktu dochádza ku sociálnej zmene v dôsledku 

stretávania sa odlišných záujmov rôznych skupín v rámci tej istej spoločnosti, poprípade 

v dôsledku konfliktu medzi dvoma rôznymi spoločnosťami. Predstavitelia týchto teórií 

(ovplyvnení Marxom) zdôrazňovali, že sociálne konflikty sú všade prítomné.  

Zatiaľ čo štrukturálny funkcionalizmus sa pýta, akej funkcii slúži daná inštitúcia, 

tak stúpenci teórie konfliktov sa pýtajú, komu daná organizácia a funkcia slúži. 

 

Základným východiskom teórie konfliktov je neodstrániteľná protikladnosť záujmov. 

Stúpenci hlásajú ideu, že konflikty sú dôsledkom nedostatkov osti majetkov, o ktorý sa aktéri 

usilujú a odlišnosť hodnôt, aké aktéri uznávajú. 

Charles Wright Mills (1916 – 1962) podrobil kritike hlavne americkú spoločnosť po II. 

sv. vojne a tiež ideály, ktorými sa táto spoločnosť riadila. Vo svojich prácach tvrdil, že 

v modernej americkej spoločnosti sa nepodarilo uplatniť ani ideály liberalizmu, ani socializmu, 

ktoré prinieslo 19. storočie. V koncepciách liberalizmu a čiastočne aj socializmu sa 

predpovedalo že rozum uplatnený v ekonomických oblastiach bude spoľahlivo garantovať 

prosperitu a ekonomický rast spoločnosti. Rovnako, sloboda v politike mala garantovať 

demokratickú formu rozhodovania a spravovania vo veciach verejných. Vývoj modernej 

americkej spoločnosti sa podľa Millsa vzdialil do týchto vízií.  
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Hovoril o: 

 iracionálnej manipulácii s prírodou a ľuďmi; 

 deformovanej slobode v technickom a masovom prostredí – konzumná spoločnosť; 

 existencii racionality, ktorá človeka neoslobodzuje, ale odsudzuje sa jemu samému; 

 ohrození bežných ľudí chudobou a vojnou; 

 rozpadajúcich sa rodinách žijúcich v skepse; 

 odsudzujúcej podobe výroby; 

 strate tradičných hodnôt; 

 zániku stabilizujúcich komunitných štruktúr. 

To sú všetko faktory, ktoré podľa Millsa vedú k ohrozeniu spoločnosti, faktory, ktoré 

vedú k tomu, že sa človek stáva ľahko manipulatívny. Človeku hrozí, že môže ľahko podľahnúť 

sektárskym ideológiam alebo ideológii totalitných režimov. Obavy Millsa sa do značnej miery 

prejavili pri vzniku amerických siekt – aj hnutie hippies. Vyzýval, aby sa americká spoločnosť 

vrátila k tradičným hodnotám. Mills videl hlavnú a jedinú úlohu sociológie v systematickom 

poukazovaní na skutočné korene týchto problémov. 

Raf Dahrendorf (1929-2009) bol predstaviteľom teórií konfliktov v Európe. Snažil sa 

zbaviť teóriu konfliktov od funkcionálneho poňatia spoločnosti. Snažil sa vysvetliť, ako je 

možné, že vyspelé krajiny neprešli výraznými ekonomickými a sociálnymi krízami – ich 

spoločensko-politický systém sa nezrútil. Skúmal podmienky plynulého rozvoja 

v demokratických štátoch, ktoré ich ochránili pred totalitnými režimami. 

Z metodologického hľadiska tvrdil, že každý konfliktný model spoločnosti musí byť 

založený na polarite dvoch konfliktných síl. Zdroje skupinových záujmov podľa Dahrendorfa 

neležia v oblasti vlastníctva výrobných prostriedkov ako tvrdil Marx. Rozpor medzi vlastníkmi 

je čiastkový prípad univerzálneho prípadu medzi tým, ktorí kontrolujú výkon moci a tými, ktorí 

sú z výkonu moci vylúčení. Tento všeobecný protiklad je podľa Dahrendorfa rozhodujúcim 

kritériom pri rozdelení tried ako nositeľov sociálnych konfliktov. Ten, kto súkromne vlastní 

má podľa Dahrendorfa istú formu moci, no zďaleka nie každý držiteľ moci svoju moc 

odvodzuje od súkromného vlastníctva. Pripúšťa, že v klasickom kapitalizme 19 st., existuje 

jednota súkromného vlastníctva a mocenskej kontroly – vlastníci výrobných prostriedkov mali 

aj politickú moc. Avšak 20 st., poukázalo, že významnejším zdrojom sociálnych konfliktov je 

participácia na moci (jednota vlastníctva a riadenia sa rozpadla).  
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Pri tom vychádzal z analýzy 2 problémov: 

 Problémov manažérov 

 Problémov reálneho socializmu 

Problém manažérov spočíva v tom, že manažér patrí k námezdnej (pracuje za mzdu) 

pracovnej sile, preberá moc z rúk vlastníkov výrobných prostriedkov (z rúk kapitalistov). Moc 

teda ide do rúk odborníkov a v konfliktom systéme sa ocitajú tí, ktorí riadia a tí ktorí sú riadení. 

Problém socializmu spočíva v tom, že v komunizme neexistuje súkromné vlastníctvo – 

no existuje konflikt medzi riadiacimi a riadenými. Moc bola delegovaná prostredníctvom 

komunistických straníkov, ktorí mali vedúce miesto v spoločnosti – dochádza k sociálnemu 

konfliktu.  

 

4.3. Fenomenológia a interpretatívna sociológia 

Interpretatívna sociológia 

O interpretatívnej sociológii sa začalo hovoriť na počiatku 60. rokov minulého storočia. 

Označenie interpretatívnej sociológie sa používa pre sociologické prístupy (fenomenologická 

sociológia, etnometodológia, symbolický interakcionizmus, dramaturgická sociológia 

a sociológia vedenia), ktoré sa domnievajú, že spoločnosť neleží pred človekom ako hotový 

fakt, ale ľudia musia spoločnosť neustále interpretovať. Pýtať sa  na vnútorný zmysel sociálnej 

skutočnosti nie je len úlohou profesionálnych spoločenských vedcov, ale v skutočnosti to robí 

úplne každý človek. 

Objekt svojho záujmu presúva od veľkých sociálnych skupín a veľkých ideológií ku 

každodennému životu ľudí. Sociológia nemá podľa predstaviteľov interpretatívnej teórie 

vytvárať veľké abstraktné teórie, ale má vychádzať z konkrétnych situácií a popisovať ich 

(interpretovať). Hlavný záujem venuje interpretatívna sociológia tomu, ako sa formuje zmysel 

konania v každodennom živote človeka i spoločnosti, pričom v porozumení a interpretácii 

tomuto zmyslu vidí hlavnú úlohu sociológie. Interpretatívny prístup kladie značný dôraz na 

zodpovednosť človeka za svoj svet. Nikto nemá alibi v tom, že svet, do ktorého sa narodil, si 

nevybral. Každý človek aktívne vytvára svoje vzťahy k druhým a každý si musí sám objasniť, 

čo pre neho svet znamená. K interpretatívnej sociológii zaraďujeme symbolický 

interakcionizmus a fenomenologickú sociológiu. 
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Symbolický interakcionizmus 

Základnou myšlienkou symbolického interakcionizmu je, že ľudia si konštruujú svoje 

predstavy o svete i o sebe samých v priebehu interakcií s inými ľuďmi. Interakcionizmus sa 

vníma ako „domácka sociológia“, ktorú zaujíma, ako sa správa človek, keď sa cíti najviac sám 

sebou. Zisťuje, že k tomu potrebuje byť „medzi svojimi“. Svet každodenného človeka sa utvára 

v skupinách dôverne známych ľudí.  

Najvýznamnejší reprezentant symbolického interakcionizmu bol Američan Charles 

Horton Cooley (1864-1929). Je tvorcom koncepcie Zrkadlového ja (the looking-glass self). 

Podľa nej si človek buduje svoju mienku o sebe tak, že sa snaží pozerať na seba očami druhých. 

Pre budovanie vlastnej identity sú teda smerodajné názory sociálneho okolia. Záväzná je pritom 

mienka predovšetkým tých, s ktorými sa človek stretáva bezprostredne, teda mienka členov 

primárnych skupín. Pri formovaní osobnosti sú podľa autora najvýznamnejší členovia troch 

typov primárnych skupín: rodiny, skupiny vrstovníkov a susedov. Dieťa sa stáva sociálnou 

bytosťou tým, že sa učí spĺňať očakávania členov týchto skupín voči sebe.  

Fenomenologická sociológia 

Vznikla v Nemecku začiatkom 20. storočia, nadväzujúc na idealistickú filozofiu 

Edmunda Husserla (1859-1938), ktorý je považovaný za zakladateľa fenomenológie. 

Fenomenologická sociológia upozornila na význam podstatnej roviny sociálneho života – na 

každodenné a rutinné úkony. Skúma svet každodennosti (lebenswelt), svet bežných aktivít 

ľudí. Predmetom sociológie je svet ako niečo vopred dané a v priebehu socializácie utvárané. 

Iba vtedy, ak sa udeje niečo neočakávané (nečakaná udalosť), zabuduje túto udalosť do svojho 

každodenného sveta. Iba vtedy ak je to nemožné (prežitie veľkej osobnej tragédie) je človek 

nútený sa nad svojimi typizáciami zamyslieť. Nemožnosť prekonať vzniknutý rozpor môže 

viesť k samovraždám, podľahnutiu drogám, psychickým chorobám, vstupom medzi sekty 

a pod.  
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5. POSTMODERNIZMUS V SOCIOLÓGII 

Sociológii ako vede sa nikdy nepodarilo naplniť jej ideu, kvôli ktorej vznikla – nepodarilo 

sa jej stať vedou, ktorá by bola nástrojom na riešenie problémov v spoločnosti. Ukázalo sa, že 

sociológia nie je schopná v plnom rozsahu prognózovať ani ďalší spoločenský vývin. 

Sociologické smery posledných desaťročí poukazovali skôr na negatíva modernej doby – napr. 

v dielach Ch. W. Millsa. Spoločenský optimizmus sociológov vystriedala skepsa a sklamanie 

zo smerovania spoločenského života. 

Predstavitelia rôznych sociologických koncepcií najmä v osemdesiatych 

a deväťdesiatych rokoch minulého storočia začali intenzívnejšie poukazovať na rast 

negatívnych javov týkajúcich sa industriálnej a postindustriálnej spoločnosti. Poukazovali na 

devastovanie životného prostredia,  na prehlbovanie priepasti medzi rozvojovými a vyspelými 

krajinami, poukazovali na vyčerpávanie surovinových a energetických zdrojov, na rozširujúce 

sa globálne problémy s tým súvisiace, poukazovali na kultúrne a morálne zaostávanie istých 

zložiek, istých častí obyvateľstva, poukazovali na rast štrukturálnej nezamestnanosti, ďalej 

poukazovali na celkový nárast výskytu sociálno-patologických javov v spoločnosti. Minimálne 

sa dá konštatovať, že optimizmus  v nazeraní sociológov na spoločenský život  bol vystriedaný 

vytriezvením pri posudzovaní stavu a perspektív spoločenského vývoja. Sociológovia 

poukazovali na skutočnosť, že procesy prebiehajúce v modernej spoločnosti, ktoré pre euro-

severoamerický priestor prinášali prospech, v krajinách takzvaného tretieho sveta (alebo ináč 

rozvojového sveta) so sebou prinášajú skôr kultúrny, morálny, ale svojím spôsobom aj 

materiálny úpadok. Napr., taký jav ako urbanizácia, rast miest ako predpoklad civilizačného 

pokroku v Európe, Severnej Amerike, či Austrálii prinášal pre drvivú väčšinu ľudí úžitok. 

V krajinách tzv. tretieho sveta urbanizácia spojená s nárastom veľkomiest (do ktorých sa 

sťahuje predovšetkým chudoba, ktorá tu kultúrne, morálne ešte viac upadá) prináša skôr 

negatívne ako pozitívne dôsledky. 

Procesy modernizácie negatívne ovplyvnili vzťahy medzi ľuďmi a to i vzťahy medzi 

ľuďmi v modernom svete. Problematickou v modernom svete sa stáva kríza rodiny. Kríza 

rodiny okrem iného predznamenáva i negatíva vo vývoji demografického potenciálu 

predovšetkým vo vyspelých krajinách (napr.: západná Európa predpokladá, že k udržaniu 

kontinuity spoločenského vývoja bude potrebovať v nasledujúcich 20-tich rokoch  asi  

20 000 000 pracovníkov, z iných oblastí sveta). Moderná doba svojím spôsobom zničila aj 

náboženstvo ako symbolickú oporu človeka. 
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Všetky uvedené procesy vedú sociológov k tomu, že začínajú vyzývať ľudí k formovaniu 

multikultúrnej spoločnosti, vzájomne tolerujúcej rozdiely medzi ľuďmi. Vyzývajú k iným 

cestám modernizácie, najmä v krajinách takzvaného tretieho sveta, vyzývajú k optimálnemu 

využívaniu existujúcich surovinových a energetických zdrojov. Zároveň vyzývajú k tomu, aby 

sa spoločnosť navrátila k tradičným hodnotám, pretože odcudzenie, ktoré zasiahlo americkú 

spoločnosť v 60-70 rokoch,  síce s istým oneskorením, ale predsa zasiahlo aj iné spoločenstvá 

moderného sveta. Dochádza k značnému odcudzeniu medzi ľuďmi a tento problém sa do 

nekonečna nebude dať prehliadať. Iná cesta ako návrat k intímnejšiemu spoločenskému životu, 

ktorý bol typický pre život v malých komunitách  predindustriálneho obdobia, zrejme nie je. 

V sociológii významne prispeli k sformovaniu ideí postmodernizmu J. Habermas, Z. 

Bauman, A. Gidens, F. Fukujama., tiež P. L. Berger.  

 

5.1. Jürgen Habermas 

Jürgen Habermas  (1929-) je nemecký sociológ a v dnešnej dobe sa vyjadruje 

k aktuálnym politickým otázkam. Jeho najvýznamnejšia teória, zároveň nesie aj názov jeho 

diela je teória komunikatívneho jednania. Habermas po roku 1989 unikal pozornosti 

v slovenskom a českom prostredí. Ako predstaviteľ Frankfurtskej školy bol totiž považovaný 

za marxistu a ľavicovo zmýšľajúceho človeka a vzhľadom k tomu, že sa u nás začala rodiť 

demokracia, jeho názory neboli považované za také, ktoré by mali príliš podporovať vtedajšiu 

politickú situáciu na našom území. 

Teória komunikatívneho jednania  

V ľudskej spoločnosti je nepredstaviteľné, že by fungovala bez každodennej 

medziľudskej interakcie. Ľudia spolu komunikujú vo všetkých sférach života, v politike, počas 

riadenia hospodárstva, počas vzdelávania ale tiež napríklad na ulici. V dnešnej dobe sa však 

medziľudská komunikácia mnohokrát neuberá správnym smerom. Spoločenské subjekty 

usilujú o získanie moci či nadvlády, dosiahnutie čo najväčšie zisky a často sa zabúda na 

individuálne záujmy. Ľudia nevedia príliš dobre používať reč na to, aby sa presadili, nepracujú 

s dobrými argumentmi, ale skôr ťažia zo svojho vyššieho majetkového postavenia. Toho 

všetkého si pred niekoľkými rokmi všimol Jürgen Habermas a pravdepodobne práve na základe 

toho sa pokúsil návody na zlepšenie tejto situácie sformulovať do svojej teórie 

komunikatívneho jednania. Každý kto komunikatívne jedná zaisťuje „reprodukciu“ sveta 

a sociálnu integráciu spoločnosti. Jeho predpoklad o participácii na komunikácii je príliš silný 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1929
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
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a podfarbený jeho liberalizmom, lebo neráta s tými, ktorí sú z účasti na komunikácii a tvorbe 

konsenzu a porozumenia vylúčení – buď v dôsledku handicapu (autisti, ľudia trpiaci 

demenciou, Alzheimerovou chorobou, nedostatkom či obmedzením kognitívnej alebo 

komunikačnej kompetencie), alebo v dôsledku sociálnej marginalizácie („ neviditeľní“, a teda 

bez „hlasu“, nezamestnaní, bezdomovci, etnické skupiny). Je otázne, či stotožňovanie 

jazykovej komunity so spoločnosťou a predpoklad ideálnej neporušenej komunikácie 

predstavujú adekvátny model.  

Popísal človeka ako od prírody nedokonalú bytosť. Vzhľadom k svojej telesnej sile, 

senzorickým a motorickým schopnostiam a k schopnostiam adaptácie. Preto je nútený vyvíjať 

technické produkty, technické poznatky a pomocné technické prostriedky a tie môžu byť 

v konečnom dôsledku použité k ovládaniu a k manipulovaniu ľudského správania. 

 

5.2.  Anthony Giddens 

Anthony Giddens (1938-) je britský sociológ známy svojou teóriou štrukturácie, 

modernitou spoločnosti, časopriestorom a vyviazaním sociálnych vzťahov. V súčasnej 

dobe je považovaný za jedného z najvplyvnejších moderných autorov, napísal viac ako 30 kníh 

a stal sa jedným z najčastejšie citovaných autorov v humanitných odboroch. V rokoch 1997-

2003 pôsobil ako riaditeľ prestížnej London School of Economics, kde je v súčasnosti 

emeritným profesorom. Je autorom knihy Sociológia (1989 prvé dielo, posledné aktualizované 

vydanie v 2013) v ktorej prehľadne zhrnul a zrozumiteľne vysvetlil základné sociologické témy 

(štát a násilie, modernita, identita, intimita, globalizácia, rizika demokracie). Verejne známym 

sa stal vo funkcii poradcu britského premiéra Tonyho Blaira. 

Teória štrukturácie  

Teória štrukturácie je sociálna teória pojednávajúca o vzniku a reprodukciách sociálnych 

systémov. Giddensova teórie štrukturácie akceptuje a rozpracováva Marxov výrok, že "ľudské 

bytosti síce tvoria históriu, nie však za podmienok podľa ich vlastnej voľby". Snaží sa spojiť 

dva základné prístupy - tzv. objektivizmus, ktorý zdôrazňuje úlohu veľkých ekonomických a 

sociálnych štruktúr ovplyvňujúcich činnosť jedinca a subjektivizmus, ktorý naopak presadzuje 

potrebu pochopiť subjektívnym pohnútkam aktéra. Giddens v teórii štrukturácie poukazuje na 

komplementárnosť oboch pohľadov - tzv. dualita štruktúry.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
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Ľudské prostredie je vytvárané identifikovateľnými/rozpoznateľnými aktérmi, ktorí sa 

pohybujú a konajú v špecifickom spoločenskom kontexte - štruktúrach. Vzťah medzi aktérom 

a štruktúrou je sprostredkovaný cez sériu inštitúcií, ktoré buď umožňujú alebo obmedzujú 

aktivity aktéra. Štruktúry zahŕňajú dlhodobé, hlboko zakorenené sociálne praktiky, ktoré 

riadia a určujú každodenný život (patrí sem napr. právo, rodina, apod.). Inštitúcie predstavujú 

fenomenálny formy štruktúr (napr. štátny aparát). Aktérmi sú potom ovplyvniteľné ľudské 

bytosti, ktorí určujú a vyvolávajú výsledky sociálnych interakcií. Platí, že naše správanie ako 

aktérov je obmedzené a smerované v rámci štruktúr, na druhú stranu však toto konanie tieto 

štruktúry neustále mení a prestavuje. 

Teória modernity 

Súčasná éra je pomenovaná radom prívlastkov. Iba niektoré z nich sa snaží súdobú 

spoločnosť definovať pozitívne - napr. informačná spoločnosť, konzumná spoločnosť, 

znalostná spoločnosť. Rad ďalších názvov je vymedzená negatívne voči doznievajúcemu 

spoločenskému a ekonomickému usporiadaniu - postindustriálna éra, postmoderná spoločnosť, 

postkapitalizmus. Aby bolo možné charakterizovať postmodernú spoločnosť je teda najprv 

nutné poznať modernitu/modernú spoločnosť, ku ktorej sa postmodernita vymedzuje. Ak v 

tomto kontexte používame slovo spoločnosť, máme ho väčšinou za voľne zameniteľné s 

pojmom národný štát. Žiadne z predmoderných spoločnosti neboli natoľko geograficky 

previazané v daných teritoriálnych hraniciach ako národné štáty. Giddens tvrdí, že preto aby 

sme pochopili niektoré črty modernity je potrebné skúmať ako, sú jednotlivé inštitúcie 

spoločnosti, t.j. národného štátu zakotvené v čase a priestore.  

Oddelenie času a priestoru  

Všetky predmoderné kultúry mali svoj spôsob počítania času. Čas bol však až do 

vynálezu hodín nutne spájaný s miestom – t.j. nebolo možné priblížiť kedy bez súčasného 

popisu kde. Dnes však hovoríme o vyprázdnení času a priestoru. V predmoderných 

spoločnostiach bola priestorová dimenzia spoločenského života vždy spojená s 

lokálnymi/miestnymi aktivitami. V modernom svete je dianie v mieste výrazne formované 

spoločenskými vplyvmi, ktoré sú od miesta značne vzdialené. Oddelenie času a priestoru tak 

prerušuje vzťahy medzi spoločenskými aktivitami a ich lokálnym kontextom. 
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Vyviazanie sociálnych vzťahov  

Na problematiku časopriestorového rozpojenie úzko nadväzuje tzv. vyviazanie 

(vytrhnutie z miestnych kontextov interakcie). Giddens pritom vymedzuje dva typy 

vyvažujúcich systémov:  

 symbolické znaky; 

 expertné systémy. 

Medzi zrejme najdôležitejšie symbolické znaky prispievajúce k formovaniu modernej 

spoločnosti patria peniaze. Peniaze umožňujú výmenu čohokoľvek za čokoľvek, bez ohľadu na 

to, že by jednotlivé druhy tovaru či ich majitelia zdieľali nejaké spoločné vlastnosti. Vo svojich 

ranných formách boli peniaze stotožňované s dlhom a predstavovali jeho uznanie. Až moderný 

štát bol schopný zaručiť ich hodnotu a zmeniť transakcie so súkromnými dlhy do podoby 

štandardných platobných prostriedkov. Peniaze sú prostriedkom časového odloženia, vo 

chvíľach kedy bezprostrednej výmena produktov nie je možná. Vytrhávajú teda transakciu z 

určitého prostredia, umožňujú transakcie medzi aktérmi, ktorí sú oddelenia tak v čase, tak v 

priestore. Všetky vyvažujúce mechanizmy sú však založené na dôvere. Dôvera je však vkladaná 

do peňazí ako takých, nie do osôb s ktorými sú vykonávané transakcie. 

Expertnými systémami Giddens rozumie technické či iné odborné systémy, ktoré 

organizujú veľké oblasti fyzického a sociálneho priestoru, v ktorom žijeme. Náš každodenný 

život v modernej spoločnosti je založený na používanie takýchto systémov, ktorým síce bezo 

zvyšku nerozumieme (automobily, výťahy, počítače, telekomunikácie, a pod.), však 

dôverujeme expertnému poznaniu, ktoré bolo do nich vložené. Expertné systémy sú 

vyvažujúcim mechanizmy, pretože opäť vytláčajú sociálne vzťahy z ich bezprostredného 

kontextu (dom nie je niečo, čo som si postavil vlastnými rukami, ale expertným systémom, 

ktorému bezo zvyšku nerozumiem, ale dôverujem). 

 

5.3. Peter. L. Berger 

Peter Ludwig Berger (1929- 2017) bol americký sociológ a luteránsky teológ. Jeho asi 

najznámejšia práca nesie názov Sociálna konštrukcia reality (1966). 
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Sociálny konštruktivizmus 

Sociálny konštruktivizmus je skupina sociologických smerov, ktoré tvrdia, že sociálna 

realita nie je jedincovi objektívne daná ako fakt, ale je neustále znovu konštruovaná v procese 

sociálnej interakcie a komunikácie. Pri konštrukcii sociálneho sveta (pri formulácii tejto teórie 

bol ovplyvnený Husserlom) hrá veľkú úlohu jazyk, ktorý svet nielen zobrazuje, ale aj 

spoluvytvára. Významy nie sú v objektoch vopred a pevne dané, ale sú na ne kladené 

sociálnymi aktérmi a môžu sa teda meniť. Ťažiskovým bodom sociálneho konštruktivizmu je 

odhaliť, akým spôsobom je vytváraná sociálna realita a jednotlivé sociálne fenomény. Teória 

sociálneho konštruktivizmu vychádza z predpokladu, že realita nie je nemenná, ale je vytváraná 

prostredníctvom sociálnych procesov. Berger tvrdí, že myšlienky, postupy a presvedčenie 

získavajú v procese sociálnych výmen postupne status reality. Teória sa zaoberá procesom 

vytvárania významov, ich inštitucionalizovaním a ich prenášaním z generácie na generáciu 

prostredníctvom tradícií a procesu socializácie.  

Napríklad: Kým pohlavie je termínom biologickým, gender je pojem psychologicko-

kultúrnym. Veľa rodových teoretikov potom nahliada na gender práve optikou sociálneho 

konštruktivizmu, teda jedným z možných pohľadov skúmania rodovej problematiky. Teória 

tvrdí, že významy pojmov "muž" a "žena" nie sú objektívne a nemenné, ale že sa tieto pojmy 

vždy utvárajú či konštruujú v určitom kultúrnom a spoločenskom kontexte a ich obsah sa 

premieňa, a síce vždy vo vzájomnom vzťahu. Gender a jeho definícia, pojem "muž" a "žena" a 

to, čo si pod nimi ľudia predstavujú, sú teda vždy závislé na spoločenskom kontexte, v ktorom 

sú prezentované, na spôsobe, akým sú prezentované, a tiež na tom, kým sú prezentované. 

Sociálna konštrukcia reality je tiež často spájaná s médiami. Média do značnej miery konštruujú 

spoločenskú realitu a hlavné rysy normality pre potreby verejného, zdieľaného a spoločenského 

života, slúži aj ako rozhodujúci zdroj štandardov, modelov a noriem. Rad teoretikov sa 

domnieva, že médiá a ich rozvoj a rozšírenie za posledné desaťročie sú výrazným hýbateľom 

spoločenských zmien. Médiá ako tvorcovia sociálnej reality sú často spájané s feministickou 

revolúciou v 60. rokoch 20. storočia. Rapídne rozšírenie televízneho vysielania v tejto dobe 

malo prispieť k upevňovaniu identity a k premenám mužských a ženských stereotypov a k 

následnému šíreniu feministickej revolúcie. 

Americký sociológ Peter Berger poukazuje tiež na skutočnosti, že moderné technológie 

rodia anonymné vzťahy, racionalizácia a byrokratizácia priniesli zo sebou nezáujem 

o individualitu. Anonymita ľudí sa však chápala a chápe ako nevyhnutnosť pre fungovanie 

daného spoločenského systému. 
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5.4. Francis Y. Fukujama 

Yoshihiro Francis Fukuyama (1952-) je americký spisovateľ, politológ a filozof 

japonského pôvodu. Preslávil sa predovšetkým dielom Koniec dejín a posledný človek (1992), 

ktoré je považované za protiklad diela tiež amerického spisovateľa Samuela P. Huntington. 

Kým ten predpovedá neustály spor základných civilizačných celkov (napr. západného, 

pravoslávneho, islamského či budhistického), Fukuyama tvrdí, že pádom tzv. železnej opony 

dejiny v podstate skončili, lebo síce stále budú "prebiehať udalosti a vychádzať noviny, ktoré o 

nich budú písať", ale demokratický a ekonomicky liberálny svetový poriadok svoju úspešnú 

expanziou ukazuje, že je jediným možným a finálnym štádiom sociálno-kultúrneho vývoja 

ľudstva a ľudskej vlády. 

Totalitné štáty a diktatúry ako napr. Kuba, či Bielorusko sú len prežitkom a je otázkou 

času, kedy aj v nich zvíťazí západný model fungovania spoločnosti. Fukuyama porovnáva svoje 

myšlienky s Marxovými tak, že Marx považoval dejiny ukončené komunizmom, Fukuyama za 

ich koniec považuje práve dosiahnutie liberálnej spoločnosti, voľného trhu a západného 

životného štýlu. 

S menom Fukujama býva spájaný pojem „koniec histórie,“ jeho koncepcia sa však na 

prvý pohľad zdá byť v protiklade myšlienkam presadzovaným teoretikmi postmodernizmu. 

Namiesto zrútenia modernizmu, Fukujama ohlasuje jeho celosvetové víťazstvo vo forme 

kapitalizmu a liberálnej demokracie. Podľa Fukujamu znamenali revolúcie v komunistických 

krajinách v r. 1989, že ideologické boje, ktoré viedlo ľudstvo sa vlastne skončili. Jeho koniec 

histórie je koncom všetkých alternatív k liberálnej demokracii. Liberálna demokracia dnes 

podľa Fukujamu nemá konkurenta. Liberálna demokracia, podľa neho, poskytuje rámec pre 

vyjadrenie rôznych názorov a záujmov. Liberálna demokracia nešpecifikuje ako sa máme 

chovať, žiada od nás len to, aby sme rešpektovali názory ostatných. Z  tohto dôvodu, je podľa 

Fukujamu zlučiteľná s pluralizmom životných štýlov a postojov a z tohto dôvodu je liberálna 

demokracia  schopná  postaviť sa aj proti globalizácii spoločenských pomerov, spoločenských 

podmienok, globalizácii životného štýlu, atď. Fukujama akoby pozabudol, že socializmus 

v jeho vyhrotených podobách ešte stále existuje, pozabudol však zrejme i na to, že okrem euro-

severoamerického priestoru, je pre 5/6 ľudstva liberalizmus cudzou ideológiou –  napr. 

moslimský (islamský) svet. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1952
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5.5. Zygmunt Bauman 

Zygmunt Bauman  (1925-2017) bol poľsko-britský sociológ. Bol známy pre svoju 

analýzu súvislostí medzi modernitou a holokaustom a úvahami o 

podstate postmodernej konzumnej spoločnosti. ZygmuntBauman sa preslávil prácami o 

modernizme a holokauste, postmodernizme a konzumerizme, tekutom čase a tekutej modernite. 

Jeho najznámejšie práce sa venujú súčasnej spoločnosti, pre ktorú používa označenie „tekutá 

modernita“, z dôvodu jej rozvoľnenosti a nestálosti. 

Zygmunt Bauman a jeho sociologická teória „tekutej“ modernity najčastejšie 

poukazuje na tieto činitele: 

 Narastajúca individualizácia - tradičné a univerzálne sociálne útvary, ako napr. 

komunity či cirkvi už ľudí nelákajú. Funkcie, ktoré tieto univerzálne útvary plnili, 

prevzali v modernite rôzne subsystémy plniace špecifické úlohy.  

 Narastajúca racionalizácia - spoločnosť sa usporadúva tak, aby bol jej vývoj ľahšie 

predvídateľný a ovládateľný.  

 Nedôvera a protikladný postoj voči tradícii. 

 Industrializácia. 

 Kapitalizmus. 

Konzumerizmus a problém vlastnej identity 

V dôsledku presadzovanej individualizácie je podľa Baumana človek tekutej modernity 

chytený do siete neosobných vzťahov. Jeho identita je preto rozkúskovaná do množstva 

„subidentít“, ktoré ale v konečnom výsledku nikdy nevytvoria kompletnú osobnosť. V každej 

z týchto našich menších identít je podľa Baumana zastúpená iba malá časť nášho ja a my hráme 

akési roly, ktoré zodpovedajú istému miestu, času a okoliu. Sme zamestnanci, študenti, 

manželia, manželky, cestujúci vo vlakoch, ale ani v jednom okamžiku nie sme úplne sami 

sebou. Dnešná spoločnosť teda neponúka isté zakotvenie vo svete pre jednotlivca. Zanikajú 

tradičné sociálne väzby ako aj samotné tradície, a najdôležitejším procesom sa stáva voľba. Či 

už je to voľba životného štýlu, náboženskej príslušnosti alebo aj voľba vlastnej identity. 

Osobnosť človeka sa musí nielen vytvárať, ale aj pretvárať oveľa aktívnejšie ako kedysi. To čo 

je pasívne a statické sa považuje za slabšie a neefektívne. Cení sa flexibilita a schopnosť čo 

najlepšie sa prispôsobovať zmenám.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1925
https://sk.wikipedia.org/wiki/2017
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust
https://sk.wikipedia.org/wiki/Postmoderna
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Religionizita 

Bauman hovorí k náboženstvu v dnešnej západnej spoločnosti nasledujúce: Tradičné 

cirkvi stratili svoj význam, pretože o ich hlavnú funkciu (riešenie fundamentálnych a morálnych 

otázok). Väčšina ľudí nemá záujem, navyše sa nimi propagovaný životný štýl nezlučuje s 

konzumne orientovanou mentalitou súčasnosti. Vedľa toho síce existujú hnutia, ktoré môžu 

vzdialene pripomínať náboženské skupiny, ale svojou orientáciou na spotrebu de facto 

duchovno popierajú. Náboženstvo sa v podmienkach postmodernity stalo marginálnym. 

 

Na záver k postmodernizmu  

Je málo pravdepodobné, že by sa história  úplne zastavila ako to predpokladajú niektorí 

postmodernisti, predovšetkým z umeleckých kruhov, aby sa zastavila z toho dôvodu, že 

ľudstvo  vyčerpalo všetky svoje alternatívy vývoja. Nikto nevie a nikto si netrúfa povedať čo 

prinesie nové storočie,  čo prinesie súčasná informačná revolúcia. Čo sa týka pluralizmu ten je 

a bude dôležitý v ďalšom vývoji ľudstva, ale ľudstvo má aj spoločné problémy, ktoré je treba 

riešiť, a na ktorých riešení sa musí ľudstvo dohodnúť. 

 sú to ekonomické problémy - ľudstvo musí odstrániť rozdiely medzi chudobnými a 

bohatými krajinami, ak sa to nepodarí budú tieto problémy prerastať do permanentných 

konfliktov. Ich prvé prejavy môžeme vidieť už v súčasnosti. 

 problémy ekológie – neprimerané zásahy do prírody, otepľovanie podnebia, 

znečisťovanie ovzdušia. 

  problémy súvisiace s globalizáciou ktoré nie je možné tiež úplne zastaviť a preto 

napriek tendencii k pluralizácii spoločenského života, vždy budú pôsobiť faktory 

podmienené globalizačnými procesmi. 

 

Súčasná  sociológia  dospela  k logickému záveru, že nemôže byť všeliekom na všetky 

bolesti ľudstva. Niektoré jeho problémy však predsa len môže napomôcť riešiť. 
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6. SPOLOČNOSŤ A ZÁKLADY SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA 

Spoločnosť v sociologickom chápaní je systém, v ktorom dochádza vždy k určitému 

historickému spôsobu interakcie – vzájomného pôsobenia medzi jednotlivcami a skupinami, 

ktoré tento systém vytvárajú. V širokom globálnom systéme sa však nevytvárajú predpoklady 

pre jediný spôsob interakcie, spravidla ide o taký sociálny systém , ktorý sa skladá z množstva 

sociálnych štruktúr pomocou, ktorých jednotlivci a skupiny vstupujú do vzájomných vzťahov. 

Sociológia je komplexná veda orientujúca sa na poznávanie súvislostí ľudských činností, na 

vývoj spoločnosti, na odhaľovanie príčin, zmien ku ktorým v spoločnosti dochádza, na 

poznávanie charakteru spoločnosti ako celku, ako i na isté predpokladanie smeru vývoja 

spoločnosti.  

Spoločenský život vznikol na istých základoch spoločenského života, čo podmienilo 

samotnú kvalitu spoločenského života. Základy spoločenského života tvoria biologické 

predpoklady pre spoločenský život, demografické podmienky, geografické podmienky, kultúra 

a ekonomika, resp.  hospodárstvo ako základ spoločenského života. 

 

6.1. Biologické  základy spoločenského života  

Medzi biologické základy spoločenského života ľudí zaraďujeme vlastnosti ľudského 

organizmu, vlastnosti fyziologických procesov, ktoré v ňom prebiehajú, mechanizmy  

dedičnosti, pudy, sklony a potreby vyplývajúce z vlastností organizmu a fyziologických 

procesov. Človek aby uchoval svoju existenciu musí uspokojovať pud hladu a smädu, pohlavný 

pud, atď. Vzniká tu otázka, ktoré zo životných procesov, a aké potreby človeka majú vplyv na 

spoločenský život? Každý ľudský organizmus disponuje určitými vlastnosťami, ktoré vplývajú 

na spoločenský život, k týmto vlastnostiam patrí: 

 vzpriamená postava, táto anatomická vlastnosť umožňuje človeku zrakom lepšie 

ovládať okolie, uvoľňuje mu horné končatiny, čo mu umožňuje pracovať, 

 ruky majú pohyblivé prsty a ohybný palec, čo človeku umožňuje vykonávať 

komplikované a jemné činnosti, 

 zrak smerujúci dopredu umožňuje človeku trojrozmerné videnie a tým i lepšiu 

organizáciu v priestore, 

 veľký mozog a zložitý nervový systém umožňujú človeku rozvoj intelektu, 
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 dlhá závislosť detí na rodičoch, spätá s dlhým biologickým dozrievaním vedie k dlhej 

dobe socializácie a učeniu, čím je spoločnosť zložitejšia, čím je spoločenský život 

zložitejší tým viac sa  doba socializácie predlžuje,  

 zložitý hlasový mechanizmus, štruktúra hrtana a pery umožňujú rozvoj reči, 

 plastickosť vrodených pudov a potrieb, vytvára možnosť prispôsobiť potreby 

prostriedkom, ktoré sú k dispozícii - to znamená, že človek môže prežiť  za severným 

polárnym kruhom, ale  i na rovníku (toto umožňuje človeku  prispôsobiť sa rôznym 

druhom prostredí), 

 trvalosť sexuálneho pudu ovplyvňuje formy rodiny a celý rad iných spoločenských 

javov – človek v podstate ako jediný živočích, disponuje  trvalým sexuálnym pudom, 

to znamená, že sexuálne aktivity neuskutočňuje len za účelom rozmnožovania sa, ale 

sex sa stal u človeka prirodzenou súčasťou života a do značnej miery predurčuje jeho 

formy rodinného života. 

Vlastnosti organizmu sú potomstvu odovzdávané biologický dedením podľa zákonov 

dedičnosti. Ešte donedávna bol aktuálny spor o tom, či aj rozumové vlastnosti a schopnosti sú 

dedičné podľa rovnakých zásad ako vlastnosti fyzické, a či zdedené vlastnosti môžu byť 

zmenené prostredím a výchovou. Tento problém bol do istej miery objasnený výskumom 

jednobunkových dvojčiat, ktoré majú rovnaké zdedené dispozície a žili v rôznych sociálnych 

prostrediach t.j., že boli vychovávané v rôznych rodinách. Na základe výskumov sa dospelo 

k záveru, že u dvojčiat sa pod vplyvom prostredia rozvinuli rôzne vlastnosti. To však ešte samo 

o sebe neznamená, že vlohy a schopnosti sa človeku neodovzdávajú dedením. Dedením sa 

odovzdávajú, avšak rozvinúť sa môžu len v prípade keď sa prostredníctvom socializácia, 

prostredníctvom výchovy rozvíjajú. 

Táto skutočnosť potvrdzuje, že pre človeka je nevyhnutný spoločenský život, že 

človek sa bez spoločnosti nestáva ľudskou osobnosťou. Potvrdzujú i skúseností  detí, ktoré 

vychovávali zvieratá, resp.  detí žijúcich v úplnej izolácii, ktoré boli nájdené, ale neboli schopné 

plne rozvinúť svoje ľudské vlastnosti. 

 

6.2. Geografické základy spoločenského života 

Prírodné prostredie je pre človeka základným zdrojom uspokojovania potrieb 

nevyhnutných pre jeho existenciu. Vychádzajúc z tejto podstaty prírodného prostredia, 

musíme dospieť k záveru, že vlastnosti geografického prostredia sa významne podieľali na 
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charaktere ľudského spoločenstva. Bezprostredné okolie človeka ovplyvňuje hospodársky 

život, poskytuje nevyhnutné suroviny pre rozvoj priemyslu. Podnebie má vplyv na aktivitu 

človeka, napr. príliš horúce podnebie ochromuje aktivitu človeka, chladné prostredie núti 

venovať príliš veľa energie boju o záchranu existencie. Vieme tiež, že také fakty ako tlak 

vzduchu, trvanie slnečného svitu, sú dôležitými faktormi podmieňujúce zdravie. 

Geografické podmienky majú vplyv na rozmiestnenie ľudstva na zemskom povrchu, 

často plnia i ochrannú úlohu (napr. Švajčiarsko). Vzhľadom na tieto skutočnosti je aktuálna 

otázka, do akej miery siaha vplyv geografického) prostredia na charakter spoločenstva a či 

môžeme hovoriť o jednoznačnej geografickej determinácii - teda o jednosmernej závislosti 

medzi geografickým prostredím a psychickými vlastnosťami ľudí, procesmi ich spoločenského 

života a ich kultúrnej tvorivosti. Človek disponuje tvorivými schopnosťami, ktoré mu 

umožňujú pretvárať dané prostredie a to v súlade s jeho potrebami. Okrem toho je človek 

v kontakte s inými spoločenstvami a kultúrami, ktoré sa vyvíjajú v rôznych prostrediach a teda 

cestou výmeny vnášajú ľudia do svojho života kultúrne elementy nezávislé od vlastného 

bezprostredného okolia. 

Geografické podmienky aj pri súčasnom stupni rozvoja civilizácie, spojeného 

predovšetkým s vedecko-technickým pokrokom, naďalej pôsobia na spoločnosť v daných 

podmienkach, v ktorých žije. Geografické podmienky nútia človeka prekonávať ťažkosti, alebo 

mu uľahčujú prácu a rozvoj hospodárstva: 

Príliš vhodné geografické podmienky sa napr. môžu stať zdrojom zaháľania a brzdou 

spoločenskej zmeny. Podmienky menej vhodné nútia prekonávať problémy a tým i posúvať 

dopredu stupeň civilizačného vývoja, menej vhodné prostredie núti človeka výraznejšie na sebe 

pracovať ako prostredie optimálne. Človek sa v priebehu svojho vývoja do značnej miery 

osamostatnil od prírodného prostredia. Tento proces osamostatňovania ovplyvnil charakter 

spoločenského života. Nepriaznivé podmienky viedli často k rozvoju nových originálnych 

kultúr. Geofyzikálne prostredie tvorí prirodzení základ spoločenského života, ale neurčuje 

jednoznačne jeho priebeh. Môžeme potvrdiť na prípade Japonska, existuje v nepriaznivom 

prírodnom podnebí bez dostatku prírodných surovín, ľudia sú neustále ohrozovaní 

zemetraseniami, je tu vysoká preľudnenosť a napriek tomu táto krajina dosahuje jednu 

z najvyšších životných úrovní na svete. Na druhej strane sú krajiny, kde majú optimálne 

prírodné podmienky, bohaté surovinové zdroje a ich obyvatelia žijú v chudobe. 
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6.3. Demografické základy spoločenského života 

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu spoločenského života sú 

demografické základy spoločenského života. Patria sem také javy ako je plodnosť, prirodzený 

prírastok obyvateľstva, rastúca úloha zaľudnenia, veková skladba obyvateľstva, úmrtnosť 

a pod. Tieto faktory majú vplyv na celý rad ekonomických a spoločenských procesov – výrobu, 

ponuku pracovnej sily, štruktúru zamestnanosti, môžu spôsobovať migráciu obyvateľstva. 

Hustota osídlenia istého priestoru môže viesť k vojnám i k zmenám  foriem využívania pôdy. 

Môže posilňovať konkurenciu, núti k častejším kontaktom medzi jednotlivcami a skupinami. 

Priaznivo ovplyvňujú obeh ideí, zintenzívňujú vynaliezavosť a sú faktorom kultúrneho rozvoja 

Na druhej strane sa ukazuje, že nadmerný prírastok obyvateľstva udržiava hospodársku 

zaostalosť a sťažuje rast životnej úrovne. 

Demografické faktory teda pomerne významne spolu určujú spoločenský život. 

V súčasnosti najmä Európa, predchádza demografickou krízou. Napriek tomu, že obyvateľstvo 

západnej Európy dosahuje značne vysokú životnú úroveň, zaznamenáva sa výrazný pokles 

natality. V západnej Európe aj v bývalých socialistických krajinách klesá zložka ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva, spoločnosť starne. Ohrozený je trvalo udržateľný ekonomický rast. Na 

jednoduchú reprodukciu obyvateľstva je potrebná pôrodnosť 2,1 dieťaťa na jednu ženu. U nás 

je to v súčasnosti  len 1,2 dieťaťa. 

 

6.4. Ekonomické základy spoločenského života 

Človek a výroba 

Rozdiel medzi človekom a ostatnými predstaviteľmi živočíšnej ríše je možné vidieť 

v existencii vedomia, náboženstva ako i v celom rade ďalších vecí. Z genetického hľadiska sa 

však ľudia začali odlišovať od zvierat keď začali vyrábať prostriedky k svojmu životu. Kým 

medzi zvieraťom a prírodou existuje bezprostredná výmena látok a zviera je včlenené do 

prírodného prostredia, medzi človeka a prírodu sa dostal sprostredkujúci článok ktorým je 

výrobný proces, čiže pretváranie prírody podľa ľudských potrieb. Vonkajšie prostredie 

človeka stráca svoj čisto prírodný charakter a je postupne pretvárané výrobou. 

Ľudia však pri pretváraní prírody menili zároveň i seba. Bolo to podmienené tým, že 

novovytvorené prostredie formovalo ľudské vlastnosti ako i tým, že zavádzali nový spôsob 
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života v oblasti vzájomných stykov vznikajúcich vo výrobe. Výrobným procesom teda 

človek: 

 mení prírodu;  

 poznáva prírodu;  

 nadväzuje základné spoločenské vzťahy;  

 uvedomuje si svoju spoločenskú odlišnosť;  

 uvedomuje si svoju závislosť na prírode. 

Výroba a spoločenské vzťahy 

Ľudia pri výrobe nevytvárajú iba umelý materiálny svet, ale i svet vzťahov. Každý 

výrobný proces má totiž 2 stránky:  

 vzťah človeka k prírode, tvoriacej predmet jeho výrobnej činnosti; 

 určitý vzťah medzi ľuďmi, účastníkmi výrobného procesu, ktorý vždy v tej 

najjednoduchšej podobe vyžaduje nejakú kooperáciu a diferenciáciu úloh.  

Musí ísť pritom o takú deľbu, pri ktorej sa úlohy vzájomne dopĺňajú a spoločne vytvárajú 

účelný výrobný proces. Prvý vzťah patrí do oblasti techniky a technológie. Druhý vzťah patrí 

do oblasti sociológie a ekonómie. 

 

Diferenciácia práce, bez ktorej nemôžu vzniknúť trvalé vzťahy, sa objavuje v dôsledku 

rozvoja výroby, to znamená, že v dôsledku vzrastajúcej komplikovanosti nástrojov, ktorá na 

druhej strane umožňuje vyššiu produktivitu práce, ale zároveň vyžaduje vyššiu špecializáciu 

a diferenciáciu úloh plnených vo výrobnom procese. Narastajúca produktivita práce vedie 

k vytváraniu nadproduktu, ktorý spoločenstvo už nespotrebúva a vtedy sa objavujú prvky 

výmeny. Objavujú sa špecializované prvky slúžiace tejto výmene, kupci. Nakoniec sa objavuje 

vzťah podriadenosti a nadriadenosti, na základe ktorého vzniká skupina ľudí, ktorí plnia vedúce 

a organizátorské funkcie a dostávajú za to od priamych výrobcov časti nadproduktu. Ďalšia 

špecializácia a deľba práce a rozvoj výroby tovarov viedli k rozvoju osobného života 

jednotlivcova k osamostatňovaniu celých úsekov spoločenského života, ktoré neboli priamo 

späté s výrobou. To potom umožnilo diferenciáciu a špecializáciu vedúcich kruhov, ale 

i vytvorenie skupín, ktoré sa nezaoberali ani vedením, ani výrobou, ale špecializovali sa na 

duševnú prácu. 
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Významnú úlohu v rozvoji výrobného spôsobu zohrávajú vlastnícke vzťahy. Súkromné 

vlastníctvo vzniklo ako dôsledok zvyšovania produktivity práce a vytvárania nadhodnoty, pri 

narastajúcej špecializácii a deľbe práce. K jeho diferenciácii a upevňovaniu dochádzalo 

dedením. Majetková diferenciácia, umožnila diferenciáciu sociálnych pozícií. 

 

6.5. Sociologická koncepcia kultúry ako základu spoločenského života 

V sociológii sa kategória kultúra, chápe v podstatne širších súvislostiach  ako 

v každodennom živote. Kultúrou rozumieme, súhrn výtvorov ľudskej činnosti, materiálnych 

i nemateriálnych, súhrn hodnôt a uznávaných spôsobov konania, zobjektivizovaných 

a prijatých v nejakej spoločnosti a odovzdávaných iným spoločenstvám a nasledujúcim 

pokoleniam. V tejto definícii je zdôraznené, že kultúra sa skladá ako z materiálnych výtvorov, 

tak isto zo systémov hodnôt a zo vzorov správania, ako i zo systémov činností. Pod kultúrou 

teda rozumieme značne široký okruh otázok, preto je potrebné, aby sme si načrtli vnútornú 

štruktúru kultúry. 

Vnútorná štruktúra kultúry 

Kultúra je vždy lokalizovaná v nejakom priestore a môže existovať len v nejakej 

spoločnosti. Musíme však uskutočniť niekoľko rozlíšení, napr. odlíšiť osobnú kultúru 

jednotlivca od kultúry nejakej pospolitosti.  

Osobná kultúra jednotlivca, je súborom jeho osobných vzorov spávania, jeho metód 

práce a výtvorov jeho činnosti, jeho ideí a myšlienok. Osobná  kultúra musí byť súčasťou 

kultúry spoločenstva, ale každá spoločnosť dovoľuje určitej hranici originálnosť a odchýlky od 

všeobecne prijímaných a uznávaných vzorov. Táto hranica môže byť širšia alebo užšia, podľa 

spoločenskej role a spoločenskej pozície jednotlivca. 

Kultúra pospolitosti však nie je súčtom osobných kultúr svojich členov. Je to súhrn 

výtvorov, hodnôt a spôsobov správania, ktoré boli prijaté a uznané spoločnosťou za dôležité, 

ktoré sú uznávané ako záväzné, napr. vzory spolužitia, normy slušnosti atď. To znamená, že 

nie všetko z osobnej kultúry členov spoločnosti, sa stane súčasťou kultúry spoločnosti. 

Kultúru je potrebné tak isto odlíšiť od kultúrneho dedičstva, ktoré je odovzdávané 

nasledujúcim generáciám. Kultúra spoločnosti je súborom živých, aktuálnych výtvorov 

a vzorov zohrávajúcich významnú rolu v živote spoločnosti. Kultúrne dedičstvo, je iba tá časť 
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systému, ktorá bola odovzdaná nasledujúcim pokoleniam, teda tá časť, ktorá sa historicky 

osvedčila. 

Vplyv kultúry na spoločenský život 

Vplyv kultúry na život spoločnosti sa uskutočňuje štyrmi základnými cestami: 

 socializáciou a formovaním osobnosti jedinca; 

 vytváraním a určovaním hodnôt; 

 prostredníctvom vzorov činnosti a správania; 

 vytváraním modelov spoločenských inštitúcií a systémov. 

Socializáciou, ustálenými hodnotami, vzormi a modelmi, kultúra výrazne pôsobí na 

priebeh spoločenského života. 

Socializáciou a formovaním osobnosti jedinca 

V momente, keď sa človek narodí, nachádza sa pod vplyvom existujúcich zariadení, 

predmetov, názorov, viery, ustálených spôsobov výchovy apod. Kultúra je pre neho už daným 

svetom do ktorého vstupuje, ktorý ho bude formovať. Kultúra pôsobí prostredníctvom ľudí, 

ktorí ju prijímajú a ktorí sa prispôsobujú jej vzorom, príkazom, hodnotám a modelom. Proces 

formovania osobnosti človeka a jeho prispôsobovanie životu spoločnosti, proces spočívajúci v 

učení a uvádzaní človeka do kultúry, proces umožňujúci mu dorozumenie a inteligentné 

správanie v jej rámci, nazývame socializáciou. Socializáciou formuje kultúra nových členov 

spoločnosti, učí ich ako sa treba správať aby obstáli a dosiahli zásadné životné ciele. 

Vytváraním a určovaním hodnôt  

Vo vplyve kultúry na spoločnosť, je osobitne dôležité to, že kultúra určí systémy hodnôt 

a kritéria určujúce hodnoty. To znamená, že konanie človeka je určená predovšetkým jeho 

biologickými potrebami a ďalšími potrebami rozvinutými na základe biologických potrieb.  

Potrebami nazývame všetky požiadavky organizmu, vrodené alebo získané, 

vyvolávajúce pocit nejakého nedostatku a nútiace k činnosti. Na základe potrieb jednotlivci i 

skupiny rozvíjajú svoje záujmy, to znamená, že určitým potrebám prikladajú väčší význam.  

Záujmy môžu byť rôzneho druhu, ekonomické, politické, estetické, náboženské a pod. 

V spoločnosti však platí zákonitosť, že tak jednotlivci ako i skupiny, nemôžu nikdy uspokojiť 
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všetky svoje potreby a záujmy, musia si medzi nimi vyberať a dávať prednosť jedným pred 

druhými. V týchto prípadoch sa začínajú uplatňovať hodnoty a kritériá určujúce stupeň hodnôt.  

Pod hodnotami rozumieme ľubovoľný materiálny alebo ideálny objekt, ku ktorému 

jednotlivci alebo skupiny zaujímajú hodnotiaci postoj, pripisujú mu významnú úlohu vo svojom 

živote a snahu po jeho dosiahnutí pociťujú ako nutnosť. 

 

Prostredníctvom vzorov činnosti a správania  

Systém hodnôt určuje i výber prostriedkov k uspokojovaniu potrieb a záujmov. O tom 

ako sa jednotlivec zachová v určitej situácii, ako rieši jednotlivé situácie tak aby sa nedostal do 

konfliktu s inými, o tom ako rieši konflikty keď boli narušené jeho záujmy, rozhodujú ustálené 

vzory správania.  

Vzory správania sú určité schémy, používané v určitých situáciách. Každý jednotlivec 

predtým ako použije patričný vzor konania si musí najprv zadefinovať situáciu, v ktorej sa 

nachádza a až potom použije patričný, adekvátny vzor konania. Vzorom je spôsob konania, 

ktorý sa považuje za normálny pre danú situáciu. Vzory správania ustálené v danej kultúre 

umožňujú vzájomné dorozumenie, robia správanie iných zrozumiteľným a dovoľujú účinne 

pôsobiť na iných ľudí. Ustálené vzory vytvárajú regulárnosť spoločenského života, jeho 

poriadok a umožňujú vzájomné prispôsobenie, keď vieme dopredu v akých hraniciach sa môže 

pohybovať správanie jednotlivých osôb v konkrétnych situáciách. 

 

Vytváraním modelov spoločenských inštitúcií a systémov  

Kultúra pôsobí na spoločenský život i prostredníctvom modelov správania, modelov 

inštitúcií, modelov predmetov, modelov umeleckých diel, architektúrou apod. Model je určitým 

obrazom, alebo symbolickým zobrazením žiaduceho, pozitívne hodnoteného stavu veci a slúži 

k ohodnoteniu skutočného stavu. Model je žiaducou schémou, smeruje teda našu činnosť 

k istému cieľu. Prijaté modely určujú slohy v architektúre, umení, rozhodujú však i o 

organizácii rôznych inštitúcií, ale napr. i o cieľoch výchovy, organizácii práce apod. Tvoria 

teda základ pre porovnanie, oceňovanie, ale i smerovanie ľudskej činnosti. 
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7. FORMY SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA 

Základy spoločenského života tvoria biologické predpoklady pre spoločenský život, 

demografické podmienky, geografické podmienky, kultúra a ekonomika, resp.  hospodárstvo 

ako základ spoločenského života. 

Formy spoločenského života predstavujú rôzne sociálne skupiny, sociálne inštitúcie 

a sociálne procesy. 

Vzťah základov života spoločnosti a foriem spoločenského života nemožno chápať, 

len ako jednosmernú kauzalitu – t.j. príčinnosť, v ktorej základy života spoločnosti sú príčinou 

foriem spoločenského života. Tento vzťah chápeme ako početné vzájomné spôsoby 

determinácie.  

 

7.1. Sociálna štruktúra  

Najvšeobecnejšiu formu, v ktorej prebieha život spoločnosti, voláme v sociológii 

sociálna štruktúra. Pojem štruktúra bol prevzatý do sociológie z prírodných vied, 

v najvšeobecnejšej rovine označuje spôsob usporiadania častí, vnútornú skladbu určitého celku.  

Sociálna štruktúra je relatívne stály a pevný spôsob usporiadania sociálnych vzťahov 

medzi jednotlivými sociálnymi pozíciami. Zahŕňa tak vzťahy medzi sociálnymi pozíciami 

jednotlivcov voči sebe navzájom, ako aj vzťahy jednotlivcov (každého člena spoločnosti) voči 

sociálnemu celku (spoločnosti). Podstatnou stránkou sociálnej štruktúry je diferencovanosť 

spoločnosti na rozličné sociálne zoskupenia prípadne skupiny. Sociálne skupiny vznikajú na 

základe objektívnej rozdielnosti životných podmienok a zodpovedajúcej im deľby činností, 

funkcií. Kritéria na základe ktorých sa vytvára sociálna štruktúra spoločnosti možno vyčleniť 

nasledovne: 

 teritoriálno-geografická diferenciácia – Američania, Európania, Ázijci, …; 

 biologická diferenciácia – rasa, pohlavie; 

 etnická diferenciácia – Slovania, Arabi, …; 

 diferenciácia na základe účasti v práci ako základnej ľudskej činnosti - pracujúci, 

ekonomicky aktívni a ostatní; 

 diferenciácia na základe postavenie človeka v reprodukčnom procese - výrobcovia 

a spotrebitelia; 

  diferenciácia na základe charakteru práce –robotníci, úradníci, vedci, …; 
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 diferenciácia na základe záujmov – športovci, záhradkári, ochranári prírody, …;  

 diferenciácia na základe politickej príslušnosti – straníci, nestraníci, iní, …;  

Sociálna štruktúra spoločnosti sa teda vytvára na základe deľby činností vo vnútri 

spoločnosti. Sociálna štruktúra každej spoločnosti sa kvantitatívne aj kvalitatívne mení. Pohyb, 

alebo mobilita ku ktorej v štruktúre spoločnosti dochádza, smeruje k riešeniu protirečivých 

vzťahov v živote spoločnosti – to znamená, že tým ako každá spoločnosť napreduje mení sa 

forma tejto spoločnosti. V prípade, že by sa forma nemenila, spoločnosť by začala zaostávať. 

Napr. spoločnosť kastovníckeho typu, príkladom môže slúžiť indická spoločnosť, ktorá 

v dôsledku toho, že prestala meniť svoje formy, že kasty boli statické, prestala sa vyvíjať 

a kedysi jednu z najvyspelejších kultúr sveta predbehli iné kultúry. 

V Európe existujúci stavovský systém nebol až tak striktne viazaný, bol podstatne 

priepustnejší, preto Európa svojim spôsobom predbehla ostatné spoločenstvá, to umožnilo aj 

to, že feudalizmus tu bol ako prvý vystriedaný kapitalizmom. Európa totiž bola schopná 

pomerne pružne meniť základné formy, z ktorých pozostával jej spoločenský systém. 

S napredovaním spoločenského vývoja sa spoločnosť stáva čoraz štruktúrovanejšou, 

a zložitejšou. 

Sociálna štruktúra môže byť formálna – predstavuje taký typ sociálnej štruktúry, ktorej 

spôsob usporiadania sociálnych vzťahov medzi jednotlivými sociálnymi pozíciami je vopred 

určený formálnou sociálnou normou. Je založená na formálnych sociálnych vzťahoch. 

Vyskytuje sa v sociológii organizácie, kde sa týmto termínom označuje hierarchicky 

usporiadaná, vopred stanovená sústava vzťahov.  

Sociálna štruktúra môže byť neformálna – je takým typom sociálnej štruktúry, ktorej 

spôsob usporiadania sociálnych vzťahov medzi jednotlivými sociálnymi pozíciami vznikol 

spontánne, z vôle a rozhodnutia členov príslušného sociálneho celku. Je založená na 

neformálnych vzťahoch, interakcia je riadená neformálnymi sociálnymi normami – v skupine 

priateľov. 

Okrem delenia sociálnej štruktúry na formálnu a neformálnu, poznáme jej delenie 

horizontálne a vertikálne. V rámci horizontálneho delenia sociálnej štruktúry hovoríme o 

existencii sociálnych skupín a iných foriem sociálnych pospolitostí.  
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V rámci vertikálneho delenia sociálnej štruktúry nachádzame nachádzame ďalší z 

frekventovaných pojmov – sociálnu stratifikáciu. Tá je prezentovaná ako zložitý systém 

sociálnych vrstiev. Táto vertikálna vrstevnatosť sociálnej štruktúry je označovaná pojmom 

sociálna stratifikácia, sociálne rozvrstvenie. Ide o hierarchické členenie makrosociálnych 

útvarov na horizontálne sociálne vrstvy.  

So sociálnou stratifikáciou sa stretávame vo všetkých organizovaných ľudských 

pospolitostiach. Jej obdoba existuje aj v ríši rastlinnej a živočíšnej (vykorisťovanie, 

príživníctvo). V ľudskej spoločnosti sa stretávame s vrstvami, ktoré sa od seba líšia hlavne 

náplňou pracovne činnosti, bohatstvo a mocou. Sociálne vrstvy sú široké skupiny ľudí, ktoré 

sa vzájomne odlišujú podľa rôznych spoločensky uznávaných kritérií. Všeobecne sa za hlabné 

kritéria považujú: 

 Kritériá sociálno – ekonomické (materiálne): veľkosť majetku, výška príjmu, 

povolanie, životný štýl a životný štandard; 

 Kritéria kultúrno – ideové: vzdelanie, sociálne správanie, kultúrna úroveň; 

 Kritérium politické: účasť na politickej moci. 

Západná (hlavne americká a nemecká) sociologická spoločnosť vypracovala na základe 

týchto kritérií učenie o sústave vrstiev modernej, industriálnej spoločnosti. V USA sa väčšina 

autorov zhoduje na šesť úrovňovej sústave vrstiev – horná, stredná a dolná, z ktorých každá sa 

delí na vyššiu a nižšiu. 

 

7.2. Spoločenské inštitúcie 

Medzi sociologickými pohľadmi, resp. prístupmi k sociálnym inštitúciám, dnes dominuje 

funkcionalistický prístup, ktorý považuje sociálne inštitúcie za vzory konania, ktoré sú funkčné 

z hľadiska uspokojovania potrieb spoločnosti. Tento prístup zdôrazňuje, že sociálne inštitúcie 

sú štandardnými, spoločensky schválenými a dokonca vynucovanými spôsobmi konania. 

Takýmito sú napr. inštitúcie ako manželstvo, školstvo, zdravotníctvo a pod. Neplatí to však 

úplne, pretože v spoločnosti sa stretávame aj s inštitúciami napr. so zločinom, korupciou a pod., 

proti ktorým treba bojovať. 

Všetky spoločnosti musia v záujme svojho prežitia, fungovania a vývoja zabezpečovať 

určité základné spoločenské potreby, napr. potrebu svojej biologickej a kultúrnej reprodukcie 

(zabezpečujú ich rodinné, výchovno-vzdelávacie a zdravotnícke inštitúcie), alebo potrebu 
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poznania i sebapoznania i potrebu vlastnej kultivácie zabezpečujú vedecké a vzdelávacie 

inštitúcie. Tieto a ďalšie inštitúcie vo svojom súhrne a vo svojej súčinnosti vlastne zabezpečujú 

pretrvanie spoločnosti, jej fungovanie a vývoj.  

Z uvedeného vyplýva, že používanie termínu inštitúcia, nie je vždy jednoznačné. V 

dnešnej sociológii sa   týmto termínom najčastejšie stretávame v týchto významoch: 

 pojem inštitúcia sa vzťahuje na isté skupiny osôb, ktoré plnia významné funkcie, resp. 

riešia významné otázky spoločenské života,  

 pod pojmom inštitúcia označujeme určité organizačné formy súboru činností, ktoré 

vykonávajú niektorí členovia v mene celej skupiny,  

 niekedy sa tento pojem používa na označenie súboru zariadení materiálnej povahy 

a prostriedkov činností, ktoré umožňujú niektorým povereným jedincom výkon 

verejných neosobných funkcií, ktorých cieľom je uspokojovať potreby členov 

skupiny, alebo regulovať správanie týchto členov, 

 niekedy nazývame inštitúciami niektoré spoločenské role, špeciálne významné 

skupiny. 

Každá spoločnosť musí zabezpečovať plnenie nasledovných úloh, resp. funkcií: 

reprodukcia, starostlivosť o deti a mládež, socializácia, výchova a vzdelávanie, náboženský 

život, rozdelenie a vykonávanie moci, výroba, rozdeľovanie a spotreba tovarov, sociálna 

kontrola. 

Funkcie inštitúcií 

 vytvárajú pre členov spoločnosti možnosť uspokojovať potreby rôzneho druhu (napr. 

súd uspokojuje potreby bezpečnosti, dodržiavania právnych noriem, a pod.), 

 regulujú činnosť členov skupiny v rámci spoločenských vzťahov, zabezpečujú 

vykonávanie žiaducich činností a zároveň vykonávajú represiu voči nežiaducim 

činnostiam, 

 zaisťujú plynulosť spoločenského života, nepretržitým vykonávaním neosobných 

činností, 

 uskutočňujú integráciu snáh činností a vzťahov jednotlivcov a upevňujú vnútornú 

spätosť jednotlivých spoločenských skupín i spoločnosti ako celku. 
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Každý človek sa pohybuje v sústave rôznych inštitúcii a to z toho dôvodu, aby uspokojil 

svoje rôznorodé potreby, materiálneho i duchovného charakteru. Inštitúcie umožňujú ľuďom 

ich prostredníctvom vstúpiť do regulovaných spoločenských vzťahov.  

Každá inštitúcia, aby plnila svoje funkcie, musí mať v sebe viac či menej významne 

obsiahnuté určité prvky, týmito prvkami sú: 

 cieľ, ktorý inštitúcia plní – to znamená, že musia byť jasné funkcie inštitúcie, 

 okruh problémov, ktoré inštitúcia rieši, 

 disponuje určitými prostriedkami a zariadeniami na plnenie týchto funkcii, tieto 

môžu mať materiálnu, symbolickú, resp. ideovú podobu (napr. v prípade cirkvi, ktorá 

je tiež inštitúciou, materiálnu podobu predstavuje budova - teda kostol, symbolickú 

podobu predstavuje kríž, obraz, ideový prostriedok tvorí viera v niečo, alebo 

niekoho.), 

 každá inštitúcia disponuje určitými sankciami, ktoré sa vzťahujú jednak na osoby, 

ktoré inštitucionalizované činností vykonávajú, ako i na osoby ktoré sú objektom 

týchto činností (napr. v prípade súdu, súd disponuje sankciami vo vzťahu k občanom 

spadajúcim pod jeho jurisdikciu, ale  musia existovať aj sankcie, ktoré sa vzťahujú 

k členom danej inštitúcie, t.j. napr. k sudcom, prokurátorom a pod. Ak by tieto sankcie 

neboli, tak by došlo k deformáciám činnosti tejto inštitúcie.). 

Členenie inštitúcií  

Z formálneho hľadiska delíme inštitúcie na:  

 formálne – o formálnej inštitúcii hovoríme vtedy, ak rozsah funkcií, prostriedkov 

a metód činností sú podrobne určené právnymi predpismi (parlament); 

 neformálne – o neformálnych inštitúciách hovoríme vtedy ak ich funkcie, ciele a ani 

prostriedky a metódy činností nemajú formalizované predpisy, ktoré by zaručovali 

trvalú organizáciu širšej skupiny ľudí, (neformálna skupina chlapcov, ktorí sa 

schádzajú v parku). 

 

Z pohľadu úloh, ktoré meritórne plnia, delíme spoločenské inštitúcie podľa obsahu ich 

činností na: 

 ekonomické – tieto sa zaoberajú výrobou a distribúciou tovarov a služieb, 

regulovaním obehu peňazí, organizovaním práce a uskutočňovaním jej deľby; 

 politické – ich činnosť spočíva v získavaní, vykonávaní a udržiavaní moci; 
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 výchovné a kultúrne – ich úlohou je udržiavanie tvorba a rozvoj kultúry ako 

i socializácia, nie však len mladej generácie ale i dospelých; 

 sociálne – považujeme za ne tie inštitúcie, ktoré existujú vo forme dobrovoľných 

združení, lokálnych spoločenstiev, klubov ako i ostatných zariadení pre spoločenské 

vyžitie; ieto inštitúcie regulujú každodenné styky medzi ľuďmi, zaisťujú svojim 

spôsobom hladký priebeh každodenného života; 

 náboženské – úlohou týchto inštitúcii je to, že upravujú vzťah človeka 

v transcendentných silám, stojacim mimo empirickú kontrolu človeka a riadia vzťah 

človeka k božským silám. 

Navzájom spojené sústavy inštitúcii tvoria v každej spoločnosti súvislý systém, ktorý 

zaisťuje uspokojovanie potrieb jednotlivých členov spoločnosti ako i sociálnych útvarov 

z ktorých sa spoločnosť skladá. 

 

7.3. Spoločenská kontrola 

Spoločnosť ako celok, ale i jednotlivé spoločenské skupiny, si určujú celý rad meradiel, 

pomocou ktorých je vedené riadenie skupín, podskupín i jednotlivcov. Každá spoločnosť si určí 

nejaký systém, za pomoci ktorého sa vytvára konformizmus členov spoločnosti i jednotlivých 

spoločenských skupín. Konformné správanie je také správanie, ktoré je v súlade s cieľmi, 

s funkciami spoločnosti i jednotlivých skupín, nejde proti spoločenským, resp. skupinovým 

záujmom. Tento systém voláme systémom spoločenskej kontroly. 

Spoločenská kontrola predstavuje konfrontáciu reálneho správania jednotlivca alebo 

skupiny, s kolektívne akceptovanými hodnotami a normami tohto správania. Priebežne ju   

uskutočňujú účastníci sociálnej interakcie. Zisťuje deviáciu od štandardov spoločenského 

spolužitia a ako regulatívny mechanizmus smeruje k ich odstráneniu. 

Nie všetky konania ľudí podliehajú dozoru spoločnosti na rovnakom stupni, alebo 

v rovnakej miere. Platí tu zásada, že čím viac sa určité konanie dotýka spoločnosti, resp. 

skupiny ako celku, čím viacej ohrozuje fungovanie, či až existenciu spoločnosti, resp. skupiny, 

alebo čím viacej je konanie nutné a potrebné pre spoločenský život tým viac ho spoločnosť, ale 

i jednotlivé skupiny kontrolujú. 
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Systém spoločenskej kontroly pozostáva z týchto prvkov: 

Zvyk 

Je ustálený spôsob správania v určitých situáciách, taký aký sa nestretáva s negatívnymi 

reakciami skupiny v prípade jeho nedodržiavania. Zvyky vznikajú navykaním, upevňujú sa 

tradíciou ctia sa, alebo sa tolerujú. Narúšanie zvykov sa obyčajne nestretáva s negatívnymi 

sankciami 

Obyčaj 

Jedná sa o ustálený spôsob konania, s ktorým skupina spája určité morálne hodnotenie 

a ktorého narušenie vyvoláva negatívne sankcie. Obyčaj predpokladá určité prinútenie 

k uznávaniu hodnôt v definovaných situáciách. Obyčaje sú späté so systémom hodnôt a so 

vzormi správania uznávaných spoločnosťou, resp. skupinou do ktorej jednotlivec patrí. Obyčaj 

napr. vyžaduje aby sme pomohli telesne postihnutému človeku, správali sa podľa nejakého 

ceremoniálu k vysoko postaveným osobám, ak toto nesplníme vtedy sa stretávame 

s negatívnymi sankciami 

Systém sankcií 

Sú to reakcie spoločnosti, resp. konkrétnej skupiny, či inštitúcie na konanie jednotlivcov 

i skupín v určitých situáciách, pre spoločnosť, resp. konkrétnu  skupinu dôležitých. Sankcie 

poznáme negatívne (tresty) a pozitívne (odmeny). Ďalej delíme sankcie na formálne, t.j. reakcie 

formálnych (oficiálnych) inštitúcií a na neformálne, to znamená na reakcie ktorých zdrojom je 

verejná mienka, napr. susedov, kolegov a pod., t.j. neformálnych inštitúcií. 

Podľa obsahu nátlaku delíme sankcie na:  

 právne - systém odmien a trestov za určité činy vyjadrené právnymi predpismi; 

 etické - systém vyznamenaní alebo pokarhaní, založený na uznaných morálnych 

zásadách, ktoré  sú pre spoločnosť dôležité, ale nie až do takej miery, že by ich bolo 

potrebné zapisovať do systému právnych noriem; 

 satirické - systém zosmiešnení, výsmechu, znevažovania človeka, ktorý sa správa ináč 

ako je prípustné, nastupujú najmä tam a vtedy, kde  z hľadiska dopadu uplatnenia prvé 

2 typy sankcii sa míňajú cieľom; 
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 náboženské – pod nimi rozumieme odmeny a tresty určované systémom dogiem 

a viery nejakého náboženstva, ktoré sa vzťahujú na správanie  dodržiavajúce alebo 

narúšajúce príkazy, alebo zákazy toho ktorého náboženstva. 

Ak pôsobia jednotlivé systémy sankcií súbežne, rastie nádej, že sa dosiahne vysoký 

stupeň konformity v správaní členov spoločnosti, resp. skupiny, zhodný s cieľmi spoločnosti, 

resp. skupiny. Ak sú medzi týmito systémami rozpory, ak sú napríklad právne normy v rozpore 

s mravným cítením a obyčajami, potom je stupeň účinnosti sankcií nízky. 

Podľa účinkov delíme sankcie na:  

 neformálne negatívne sankcie – znamenajú morálne odsúdenie (ich prejavmi sú napr.  

údiv, pohoršenie, nespokojnosť, výsmech, odmietnutie podanej ruky); 

 formálne negatívne sankcie – predstavujú množstvo trestov určované právnymi 

predpismi (výstrahy, pokarhania, pokuty, väzenie, zbavenie občianskych práv, 

konfiškácia majetku, niekde trest smrti, exkomunikácia z cirkvi). Tieto tresty neslúžia 

len na potrestanie tých ktorí nejednali v súlade napr. s právnymi normami. Pôsobia aj 

odstrašením i ako výstraha pred tým, čo hrozí za uskutočnenie asociálnych činov, 

alebo iných činov, ktoré nie sú v súlade s akceptovanými spoločenskými normami a 

hodnotami. To znamená, že nie sú namierené len proti tým, ktorí sa dopustili nejakého 

napr. asociálneho správania, ale plnia aj istú informačnú funkciu, vo vzťahu 

k ostatným členom spoločnosti.  

 neformálne pozitívne sankcie – sú reakciami spoločenského prostredia na pozitívne 

správanie, zhodné s prijatými vzormi správania a systémami hodnôt. Sú to reakcie na 

konania výhodné pre konkrétnu spoločenskú skupinu. Ich podstata spočíva na uznaní 

a odmene. Ich zdrojom sú neformálne inštitúcie; 

 formálne pozitívne sankcie – môžu byť vyjadrené vo forme pochvaly, diplomu, ale 

aj i peňažnej odmeny. Ich zdrojom sú formálne inštitúcie. 

Z povahy sankcií vyplýva, že sú reakciami na konania, činy, ktoré sa prejavili. Ide  o také 

činy o ktorých ostatný členovia skupiny vedia. Každé spoločenstvo preto rozvíja určitý systém 

pozorovania, do ktorého patria formalizované, neformalizované spôsoby odhaľovania 

nežiadúcich, ale i žiadúcich činov v správaní. Patria sem nielen organizované inštitúcie, ako je 

napríklad polícia, ale i denný záujem a pozorovanie jedinca  jeho okolím. Celý mechanizmus 

spoločenskej kontroly teda slúži na udržiavanie a posilňovanie pozitívnych spoločenských 

vzťahov. 
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7.4. Spoločenská organizácia 

Pod pojmom spoločenská organizáciou rozumieme istý reťazec, ktorý spája do jedného 

systému jednotlivcov a spoločenské skupiny. Spoločenská organizácia má niekoľko významov: 

 Označujeme ním ucelenú skupinu, združenie smerujúce k organizovanej realizácie 

určitých cieľov. 

 Pod týmto pojmom rozumieme spôsob manipulovania s ľuďmi a rôznymi 

prostriedkami činností, smerujúce k  harmonizovaniu úsilí, overovaniu výsledkov 

čiastkových skupín z hľadiska určitého cieľa (organizácia práce, dopravy, ...). 

 Ak hovoríme o spoločenskej organizácii v komplexnom sociologickom chápaní, 

myslíme pod spoločenskou organizáciou systém vzorov činností jednotlivcov, 

podskupín a inštitúcii, systém prostriedkov spoločenskej kontroly, systém 

spoločenských rolí, systém hodnôt, ktoré zaisťujú súžitie členov spoločenstva, 

harmonizujú ich vzťahy a činnosti určujú prípustné spôsoby uspokojovania potrieb, 

riešia problémy a konflikty, vznikajúce počas spolužitia. Jednoducho upevňujú 

poriadok spoločenského života.  

Spoločenská organizácia je teda systém prvkov spoločenskej väzby, ktorý zaisťuje 

integritu o fungovanie spoločenských skupín a spoločnosti ako celku. 

Pre potreby sociológie je dôležité delenie organizácií na:   

 formálna organizácia - rozumieme všetky spoločenské role, ktoré sú výrazne 

inštitucionalizované,  právne fixované; 

 neformálna organizácia - aký systém spoločenských rolí, neformálnych inštitúcii, 

neformálnych sankcií a vzorov činností, odovzdávaných obyčajami a tradíciami, ktorý 

vzniká spontánne v procese každodenného vzájomného ovplyvňovania sa ľudí. 

Formálna i neformálna spoločenská organizácia, zaisťujú pre skupiny i spoločnosť 

spoločenský súlad, t.j. určitý stav rovnováhy v procese spoločenského života. 
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8. SOCIÁLNE NORMY 

Sociálne normy predstavujú určité pravidlá správania sa ľudí, vystupujúce ako vzor. Ide 

o všeobecné, spoločensky prijímané, uznávané a tým záväzné pravidlá, ktoré vymedzujú 

očakávané štandardizované spôsoby správania príslušníkov určitého sociálneho útvaru. 

Sociálna norma je abstraktný vzor uchovávaný v pamäti, ktorý vymedzuje správaniu 

určité hranice. Úplný popis sociálnej normy by mal obsahovať: 

 kto očakáva; 

 od koho; 

 čo má robiť alebo čoho sa má zdržať; 

 za akých okolností; 

 aké tresty budú nasledovať pri nedodržaní sociálnej normy, alebo ké odmeny budú 

nasledovať pri konformite s normou; 

 aké okolnosti budú považované pri nedodržaní sociálnej normy za poľahčujúce; 

 kto bude vykonávať tresty alebo poskytovať odmeny (realizovať negatívne či 

pozitívne sankcie). 

Sociálne normy sú neoddeliteľným prvkom spoločenského zriadenia, prostriedkom 

orientácie pre správanie sa jednotlivcov, alebo spoločenských skupín v určitých podmienkach, 

ako i prostriedkom kontroly ich správania v spoločnosti. Pomocou sociálnych noriem sa 

uskutočňuje normatívna regulácia správania ľudí a činností skupín. Normami sú dané určité 

spôsoby správania, charakter vzťahov a sú historicky premenné. Sociálne normy regulujú iba 

také správanie, ktoré má spoločenský charakter, ktoré je spojené so vzájomnými vzťahmi 

medzi indivíduami a skupinami. Tým sa sociálne normy líšia do noriem technických, 

lekárskych a pod., ktoré určujú pravidlá zaobchádzania s prírodnými alebo umelými objektmi. 

Normy určujú základné ciele, hranice, podmienky a formy správania v oblastiach života, 

ktoré sú pre spoločnosť, alebo skupinu považované za dôležité. Možno ich chápať ako vzorce 

a modely reálneho správania ľudí, ako programy ich praktickej činnosti v súvislosti 

s jednotlivými, konkrétnymi situáciami. Sociálna norma väčšinou fixuje také správanie, ktoré 

vyjadruje typické sociálne väzby a vzťahy, je charakteristické pre väčšinu  členov danej 

skupiny, resp. spoločnosti, je nimi schvaľované aj je najfrekventovanejšie. 
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Pomerne často sa sociálna norma vymedzuje ako pravidlo, požiadavka spoločnosti voči 

osobnosti v ktorej je presne vymedzený rozsah, charakter a hranice prípustného správania. Tieto 

pravidlá môžu byť fixované v písomných prameňoch, ale i vo vedomí ľudí, v ich názoroch 

a mienke, vo vzoroch správania, ktoré sa opakujú z pokolenia na pokolenie, napríklad ako je to 

v prípade tradícii, alebo obyčají, ktoré sú tiež svojím spôsobom normami. 

Každú normu charakterizujú nasledovné vlastnosti: 

 užitočnosť 

 záväznosť  

 faktická realizácia v správaní ľudí 

Každá norma ak chce účinne pôsobiť, musí sa meniť v súlade so zmenami spoločenských 

podmienok života ľudí.  

Ak nie je norma spoločensky užitočná potom i keby ostávala záväznou, v dôsledku 

pôsobenia morálnych alebo právnych noriem a dokonca i keby bola dodržiavaná 

obyvateľstvom, výsledok jej pôsobenia by bol negatívny, alebo aspoň neutrálny. V prípade ak 

norma stratí záväznosť, potom i objektívne užitočné pravidlo správania nebude dodržiavané ani 

tými, ku ktorým sa vzťahuje. Vedie to k zníženiu účinnosti normy a jej postupnému  vytláčaniu 

zo spoločenského života.  

Norma úplne stráca svoj význam ak jej pri existencii prvých dvoch vlastností chýba tretia, 

jej faktické uskutočňovanie a to prostredníctvom realizácie v správaní sa ľudí, v činnostiach 

rôznych sociálnych zoskupení. 

Z troch uvedených vlastností normy je primárna jej spoločenská užitočnosť, ktorá je 

podmienená objektívnymi sociálnymi procesmi. Zákonitosti spoločenského života sú ľuďmi 

vnímané a nadobúdajú formu záujmov, cieľov, motivácie konania, vyjadrujú vôľu skupín 

a menia sa návyky, pravidlá správania a tým sa stávajú sociálnymi normami. Uvedené sa týka 

celospoločenských noriem akými sú právo, morálka, politika, ale ku skupinovým noriem - 

miestny obyčaj. 

Pôsobenie sociálnych noriem ako regulatívov správania 

Všetky sociálne normy disponujú 3 základnými spôsobmi regulácie, ktoré 

najmarkantnejšie  možno vidieť v právnych normách. Ide o: 
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 povolenie – je informácia o variantoch správania, ktoré nie sú zakázané, sú často 

spoločensky užitočné, nie sú však záväzné; 

 predpis – je informácia o činoch, ktoré sú od konajúceho subjektu konkrétnej situácii 

požadované; 

 zákaz – je informácia o činoch, ktoré nie je dovolené uskutočniť, charakterizovať  ho 

možno ako to čo je spoločensky škodlivé, zlé nečestné, nespravodlivé a pod. 

 

8.1. Druhy sociálnych noriem 

Pre každú sociálnu normu sú charakteristické konkrétnosť obsahu a abstraktnosť 

adresáta, tzn. že adresát na ktorého je pôsobenie normy namierené nie je bezprostredne 

personifikovaný. Sociálne normy je možné deliť z rôznych hľadísk, obyčajne ich je možné 

rozdeliť podľa  oblasti spoločenského života nimi regulovanej (predmetu a metódy regulácie) 

a tiež podľa charakteru sankcií (podľa moci autority, ktorá ich ochraňuje). 

Právo 

Najznámejšia norma a v súčasnosti aj najzávažnejšia, predstavuje súhrn noriem 

vyjadrujúci jednotu vôle vládnucich tried, skupín prípadne celej spoločnosti. Právo buď odráža 

a fixuje vzťahy konkrétnej spoločnosti, alebo uvádza  sociálne prípustné, spoločensky užitočné 

varianty správania, ktoré nemá hromadný charakter. Pre právne normy je charakteristické, že 

sú obyčajne textovo fixované, sú vydávané a rušené kompetentnými orgánmi, oficiálnou 

zákonom stanovenou určenou formou. Presne a jednoznačne  popisujú varianty správania, 

alebo presne popisujú hranice správania.  

V právnych normách je prítomná a jasne určená sankcia, ich dodržiavanie je zabezpečené 

štátnou mocou. Právo je objektívne vo vzťahu k indivíduu. Právne požiadavky sú vždy spojené 

s vonkajšou autoritou a so štátom, ktorý reprezentuje presadzovanie daného zákona, danej 

právnej normy. 

Morálka  

Tento normatívny systém nie je rovnorodý, delí sa na niekoľko častí. Väčšiu časť tvoria 

všeobecne prijaté normy. Menšiu časť tvorí morálka určitých vrstiev, skupín obyvateľstva. 

Morálka vyrastá z rozporu všeobecných a súkromných záujmov, determinovaných väčšinou 

materiálne, z protikladu medzi existujúcim a žiadaným. Podobne ako právo fixuje už existujúce 

a potvrdzuje nové pravidlá a hodnoty spoločnosti. Na rozdiel od práva je v morálke obsiahnutý 
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hodnotiaci aspekt- je v nej obsiahnuté vyjadrenie či dané konanie je dobré / zlé,  správne / 

nesprávne, spravodlivé / nespravodlivé. Morálne normy pôsobia predovšetkým ako vnútorné 

psychické mechanizmy. Stretávame sa pri nich s pojmami česť, spravodlivosť, povinnosť, 

svedomie, atď. O tomto všetkom vypovedajú morálne normy. 

Morálne normy nie sú textovo fixované, veľký význam pri ich dodržiavaní má vnútorná 

motivácia človeka, ich dodržiavanie je zaisťované spoločenskou autoritou skupiny, ktorá sa 

danými morálnymi normami riadi. Nedodržiavanie morálnych noriem sa sankcionuje 

prostredníctvom spoločenského odsúdenia. Sankcia  môže byť aj pozitívna a to v tom prípade, 

keď jedinec jedná v záujme tej skupiny, ktorá sa riadi daným normatívnym systémom. 

Obyčaje a tradície 

Fixujú v sebe historicky vzniknuté a obyčajne vhodné a preto zvykové vzorce správania, 

predovšetkým v oblasti vzájomného spolužitia ľudí. Na rozdiel od morálnych noriem je ich 

možné presne popísať. 

Na jednotlivca pôsobia silou spoločenskej autority, ich podstata spočíva v morálnych ale 

i pragmatických faktoroch – demografických, ekonomických a sociálnych (napr.: pri svadbe sa 

zvykne manželská pár obdarúvať, čo má nielen kultúrne ale aj sociálne zázemie a to z toho 

dôvodu, že pre mladých sa vytvára isté materiálne východisko, aby mohli začať svoj rodinný 

život). 

Estetické normy 

Fixujú sa v nich predstavy o krásnom a škaredom v umeleckej tvorbe, ale aj v správaní 

ľudí, vo výrobe, životnom spôsobe, prírode a pod. Čiastočne sú textovo fixované, napr. 

v technicko-estetickej požiadavke pri tvorbe spotrebných predmetov, umeleckých diel a pod. 

Nemožno  ich však vždy jednoznačne určiť. Estetické normy sa  v priebehu historického vývoja 

pomerne výrazne menia. Ich hlavná zvláštnosť spočíva v tom, že majú subjektívny charakter. 

Ich rozdielnosť je spätá zo sociálnymi, vekovými a psychickými osobitosťami ľudí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Politické normy 

Regulujú správanie subjektov politického života, vzťahy medzi veľkými sociálnymi 

skupinami, stranami a štátmi. Spočívajú v tom, že sú z väčšej časti sú vyjadrené v iných 

normách, . napr. právnych – (ústava), organizačných normách (zasadací priadok parlamentu), 
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normách medzinárodného práva a sú premenlivé z hľadiska významnosti a možnosti rýchlej 

aplikácie. 

Politické normy najmä tie, ktoré fixujú vzťahy medzi rôznymi sociálnymi skupinami 

a stranami, sú často diktované strategickými a taktickými úvahami a záujmami. Veľký 

politický význam majú normy medzištátnych vzťahov. Základné normy vzájomného správania 

sa štátov by mali zodpovedať rezolúciám OSN a medzinárodným dohodám, svojou podstatou 

zahŕňajú právne tvrdenia ako i mravné princípy a obyčaje. 

Náboženské normy 

V ich obsahu je mnoho noriem právnych, mravných, estetických ako i tradícii. 

V náboženstve sa spája pôsobenie na city morálnej povinnosti veriaceho, s hrozbou trestu zo  

strany vonkajšej sily, teda boha. Náboženské normy rozsialo využívajú stimuly - napr. raj 

a pôsobenie obyčajou a tradícii, aby umocnili svoje pôsobenie na ľudí, ktorí sa týmito normami 

riadia, respektíve sú ochotní týmito normami sa riadiť. Náboženské normy nie sú podoprené 

iba vnútornými sankciami ako v morálke, ale i vonkajšími sankciami podobne ako je to v práve 

- ak sa niekto nebude správať podľa náboženských noriem, tak môže byť napríklad vylúčený 

z cirkvi a to znamená., že tu  pôsobí vonkajšia sankcia. 

Každý z popísaných normatívnych systémov sa líši obsahom, metódou, reguláciou 

správania. Vo vzájomnom pôsobení normy rôznych druhov, vytvárajú efektívny regulatív 

ľudských činov, ktorý pôsobí rozmanitými spôsobmi a cestami. Sú tu obsiahnuté pochvala, 

hrozba, prinútenie, odvolanie na svedomie, povinnosť, trest, odmena morálna alebo materiálna. 

V historickom vývoji ľudstva sa význam jednotlivých noriem postupne  mení, kým 

v súčasnosti pociťujeme najzáväznejšie právne normy, nebolo to tak vždy. Právne normy svoj 

význam pri regulácii, spoločenských javov a procesov nadobudli až nástupom kapitalizmu. 

Pred tým na reguláciu spoločenských vzťahov stačili zvyky, obyčaje, tradície, morálne 

normy a náboženské normy. Ak však  tieto  normy prestali byť pociťované spoločenstvom 

ako záväzné, museli nastúpiť iné technológie regulácie ľudského správania, ktoré záväznosť 

dodržiavali viac, mohli ju poslniť aj prostredníctvom iných nástrojov, ktorými disponuje štát 

a týmito normami sa stali právne normy od ktorých sa v súčasnosti v rozhodujúcej miere sa 

odvíja spoločenský život. Život v menších skupinách, život v rôznych spoločenských 

subkultúrach sa naďalej skôr riadi prostredníctvom morálnych noriem, zvykov, obyčajou, 

tradícii.  
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8.2. Sociálna deviácia 

Sociálna deviácia sa odlišuje od pojmov vymedzujúcich nežiaduce javy v spoločnosti, 

ako sú: negatívny sociálny jav, protispoločenské správanie, protiprávne konanie, sociálna 

patológia.  

Negatívny sociálny jav označuje procesy, ktoré negatívne ovplyvňujú sociálny systém – 

nárast kriminality, chorobnosť obyvateľstva, vysoká rozvodovosť, pokles pôrodnosti a pod. 

Protispoločenské správanie je zámerné alebo nezámerné správanie, ktoré narúša 

ekonomické alebo politické záujmy a morálne základy spoločnosti.  

Protiprávne konanie sa vzťahuje ku konaniu, ktoré je v rozpore s právnou normou. 

Sociálna patológia vymedzuje nezdravé, nemorálne všeobecne nežiaduce spoločenské 

javy a pre spoločnosť najnebezpečnejšie, negatívne sankcionované formy deviantného 

správania. Ide o najzávažnejšie prípady deviantného správania, ktoré sa vyznačujú podstatnou 

a enormnou škodlivosťou voči záujmom spoločnosti. Sú to javy, ktoré sú pre spoločnosť 

najnebezpečnejšie – zločinnosť,  narkománia, prostitúcia, samovražednosť, alkoholizmus.  

Sociálna deviácia je také narušenie sociálnych noriem, ktoré je charakterizované určitou 

hromadnosťou, stabilitou a rozšírenosťou pri rovnakých sociálnych podmienkach. Ide 

o odchýlku od spoločenskej normy alebo noriem skupiny – nerešpektovanie požiadaviek, ktoré 

na jednotlivca alebo skupinu kladie určitá norma alebo súbor noriem. V západnej sociológii sa 

rozlišuje pozitívna negatívna deviácia – aby sa postihlo, že každá odchýlka od normy je 

deviáciou. Nielen porušenie či nedodržanie normy, ale taktiež jej preháňanie dovádzanie do 

krajnosti sa považuje za deviáciu. Z toho hľadiska sú za sociálnu deviáciu považované rovnako 

chudoba ako aj bohatstvo, tiež porušovanie pravidiel etikety ako aj ich prehnané a krajné 

dodržiavanie, a tiež rovnako alkoholizmus ako aj úplný abstinentizmus.  

Sociálne deviantné správanie je také, ktoré sa odchyľuje od spoločenských noriem, ide 

o odchýlku v smere nežiaduceho, neschvaľovaného, odmietaného alebo dokonca trestaného 

správania. K sociálne deviantným javom, ktoré nemožno priradiť do okruhu sociálne 

patologických javov, patria nevýznamné porušenia právnych a mravných noriem, odchýlky od 

pravidiel spoločenského súžitia.  
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8.3. Sociologické teórie sociálnych  deviácií 

Teória diferenciálnej asociácie  

Podľa tejto teórie sa ľudia združujú v subkultúrach podľa svojho pôvodu, životných 

podmienok a osudov. V týchto subkultúrach sa učia sociálnym rolám, vrátane rolí deviantných. 

V deviantnej subkultúre sa jednotlivec učí pravidlá deviantného správania úplne rovnakým 

spôsobom, ako sa v normálnych subkultúrach učia ľudia pravidlám a normám sociálne 

schvaľovaným. Jedinci sa tak stávajú delikventami v dôsledku toho, že sa združujú s inými 

ľuďmi, ktorí sú nositeľmi kriminálnych noriem. Kriminálne správanie je naučené v primárnych 

skupinách a v skupinách vrstovníkov. Táto teória považuje kriminalitu za niečo, čo si ľudia 

osvojujú veľmi podobných spôsobom ako činnosti zákonné, legálne. Aj zlodeji sa snažia 

nadobudnú peniaze tak, ako ľudia pracujúci, len si na to zvolia nelegálne prostriedky. 

Sociológovia sa snažili dokázať, že zločinci sú normálni ľudia a je to najčastejšie sociálne 

prostredie (rodina, vrstovníci...), ktoré z nich učiní deviantov. 

Biologické a psychologické teórie - Teórie individuálnej patológie  

Hľadajú vrodené biologické alebo psychologické rozdiely medzi zločincami a ostanými 

ľuďmi. Vznik sociálnej deviácie je podmienený geneticky, mentálnou nedostatočnosťou.  

Situačné koncepcie 

Ich predpokladom je, že v určitých situáciách stresu, provokácie, príležitostí a pod. sa 

môže väčšina ľudí zachovať deviantným spôsobom. K mnohým trestným činom dochádza na 

základe situačného rozhodnutia (delikventom je ľúto „zahodiť šancu“, ktorá sa im v danej 

situácii naskytla). 

Koncepcia nelegitímnych možností  

Len tam, kde existuje súbor nelegitímnych možností dosahovania spoločensky uznaných 

cieľov, existuje tiež možnosť vzniku celých subkultúr, ktoré sa orientujú na využívanie týchto 

možností (nedostatok určitých tovarov na trhu produkuje klientelistické správanie). 

Teória adaptívnych mechanizmov  

Táto teória rozlišuje 5 možných reakcií na konflikt medzi spoločenskými hodnotami 

a normami  a medzi obmedzenými prostriedkami na ich dosiahnutie. Formy deviantného 

správania sú dôsledkom určitého usporiadania spoločnosti.  
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Konformisti prijímajú všeobecne zdieľané hodnoty a ciele a dosahujú ich konvenčnými 

prostriedkami. Konformná je väčšina populácie. Inovátori síce uznávajú hodnoty a ciele 

väčšinovej spoločnosti, ale dosahujú ich nelegitímnymi alebo protiprávnymi prostriedkami – tí, 

ktorí chcú nelegálne zbohatnúť, krádeže.  

Aj ritualisti sa podriaďujú spoločnosťou akceptovaným normám, pravidlá však 

dodržiavajú iba preto, že nehľadia na ich zmysel a cieľ – byrokrati. Rebeli odmietajú hodnoty 

a normy v spoločnosti ale usilujú o zmenu sociálneho systému.  

Odpadlíci (retreatisti) odmietajú jednak hodnoty v spoločnosti a aj prostriedky na ich 

dosiahnutie. Teória tu zaraďuje tulákov, alkoholikov, narkomanov. Retreatisti sú považovaní 

za záťaž spoločnosti, za formu sociálneho parazitizmu.  

Etiketizačná teória – labelling theory 

Podľa tejto teórie je jednotlivec za devianta považovaný vtedy, ak je za devianta 

označený. Deviácia musí byť jednotlivcovi pripísaná, či prisúdená. Tento označovací, 

nálepkovací akt je pre takéto sociologické posudzovanie určitého správania ako deviantného 

podstatnejšie, než samotné porušenia normy. Význam etiketizačnej teórie spočíva v tom, že 

vychádza z predstavy, podľa ktorej žiadne správanie nie je deviantné samo o sebe. Čo je 

deviantné, to definujú nositelia moci prostredníctvom zákonov a tým, ako ich interpretujú 

orgány donucovacej moci (polícia, súdy). Kritici teórie tvrdia, že ak je kladený dôraz na proces 

etiketizácie, potom sa strácajú so zreteľa procesy, ktoré vedú k deviantným činom. 

Teória primárnej a sekundárnej deviácie  

Primárna deviácia je porušenie pravidla alebo normy na základe pôvodného podnetu, 

impulzu či sociálnej situácie (nadmerné používanie alkoholu v dôsledku ako reakcia na smrť 

blízkej osoby a pod.). Sekundárna deviácia je dôsledok reakcie jednotlivca na označenie 

(etiketizáciu) jeho správania ako deviatného. Sekundárna deviácia nastáva vtedy, keď 

jednotlivec príjme etiketu, ktorú dostal a začne sám seba vnímať ako deviantného. Sekundárna 

deviácia je vlastne zdvojenou reakciou. Kritici vyčítali tejto teórií, že podcenila význam 

primárnej deviácie a to, že nepredpokladá možnosť zmeny jednotlivca v procese resocializácie.   

Radikálna sociológia 

Vychádza z marxizmu a za zdroje deviatného správania považujú prívrženci nerovnú 

distribúciu moci. Radikálni sociológovia prenášajú zodpovednosť za deviantné správanie 
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z aktéra nielen na verejnosť, ale predovšetkým na tvorcov noriem. O tom čo je deviantné a čo 

nie, rozhodujú tvorcovia noriem a preto sú oni zodpovední za to, čo bude za deviantné označené 

a postihnuté sankciou – oni sami rozhodujú o kriminalizácií či dekriminalizácií sociálneho 

správania (približuje sa etiketizačnej teórií).  
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9. SPOLOČENSKÉ PROCESY 

Pod procesmi rozumieme relatívne stále série javov, vzájomne spojených príčinami a 

závislosťami (za proces môžeme považovať napr. aj rast organizmu, pretože nasledujúce stavy 

sú určitým spôsobom určované stavmi predchádzajúcimi).  

Spoločenské procesy sú charakterizované ako série vzájomného pôsobenia ľudí na seba, 

alebo série javov existujúcich v organizácii a štruktúre skupín (aj socializácia je vlastne dlhou 

sériou vzájomného pôsobenia medzi dieťaťom, jeho vychovávateľmi a spoločenským 

prostredím. Spoločenským procesom je i vývoj ľubovoľnej účelovej skupiny, ktorý predstavuje 

rad zmien v skladbe členov, zmeny inštitúcii, zavádzanie nových metód činností a podobne, 

pričom má tento rozvoj svoju identickosť, plynulosť javy sú späté štruktúrne funkčnými 

závislosťami). Spoločenské procesy sú sériami zmien z hľadiska systému, v ktorom prebiehajú 

delíme ich na: 

 intrapersonálne procesy existujúce v osobnosti človeka, ako napr. proces 

sebavzdelávania; 

 procesy existujúce vo vzťahoch medzi 2 jednotlivcami; 

 procesy existujúce vo vzťahoch medzi jednotlivcom a skupinou;  

 procesy meniace vnútornú organizáciu a štruktúru pospolitosti; 

 procesy meniace vzťahy medzi 2 pospolitosťami, respektíve skupinami; 

 procesy meniace organizáciu, štruktúru danej spoločnosti. 

Každý z týchto procesov sa delí na celý rad dielčích procesov. Dnes väčšina 

sociologických škôl delí spoločenské procesy na procesy - prispôsobovania, spolupráce, 

súťaženia, konfliktu, dezorganizácie, spoločenského pohybu. 

 

9.1. Procesy spoločenského života  

Prispôsobenie 

Procesy prispôsobenia sa objavujú všade tam, kde sa jednotlivec, alebo skupina ocitne v 

novej situácii, v novom prostredí, kde doteraz uznávané a používané vzory činností 

a vzájomného ovplyvňovania doterajších kritérií hodnôt a systémy modelov nevedú k 

uspokojovaniu potrieb a nedávajú možnosť zúčastňovať sa a udržať sa v spoločenskom živote. 

O prispôsobení hovoríme aj vtedy, ak v spoločnosti existuje skupina s prevládajúcou mocou, 

slabšia skupina sa musí prispôsobiť. Ide o nepomer moci, vzťah je teda nevyvážený.  
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O prispôsobení hovoríme vtedy, keď sa napr. skupina emigrantov ocitne v inom 

kultúrnom prostredí, s inou spoločenskou organizáciou, alebo vtedy, keď sa menia podmienky 

ekonomického, alebo politického systému, alebo napr. aj vtedy keď absolvent prechádza zo 

školy do práce apod. 

Rozlišujeme rôzne stupne prispôsobenia, prispôsobenie sa môže obmedziť na 

psychologickú preorientáciu, vtedy keď prispôsobujúca osoba vie ako má konať v novom 

prostredí, ale vnútorne vo svojom presvedčení to neuznáva a tak odmieta nové systémy hodnôt 

a udržiava svoje predchádzajúce. 

Prispôsobenie môže pokročiť ďalej a zastaviť sa v etape tolerancie. Ako nové prostredie 

tak i jedinec, ktorý do neho prišiel sa navzájom tolerujú uznávajú systémy hodnôt a vzory 

správania. 

Najčastejšou etapou prispôsobenia je však akomodácia, ktorá vzniká na základe 

tolerancie, je spojená so vzájomnými ústupkami a spočíva v uznávaní a prijatí hodnôt novej 

situácie, pri súčasnom akceptovaní niektorých systémov. 

Ďalším typom prispôsobenia je prispôsobenie úplné - asimilácia, spočíva v úplnej 

rezignácii na doterajšie vzory a hodnoty v úplnom prijatí systémov hodnôt nového prostredia. 

Spolupráca 

Predstavuje závažný komplex procesov prebiehajúcich v ľudských pospolitostiach. Je to 

jav odvodený z deľby práce. Spočíva v harmonickom uskutočňovaní činností, čiastkových úloh 

smerujúcich k dosiahnutiu spoločného cieľa. Zmyslom spolupráce je  obojstranný úžitok, 

pričom to nemusí byť úžitok rovnakej hodnoty. Spolupráca je možná na základe vzájomného 

prispôsobenia. To znamená, že na základe rezignácie od určitých vlastných hodnôt  a znamená 

vždy obmedzovanie vlastnej samostatnosti ako i obmedzovanie okruhov vlastného 

rozhodovania. 

Súťaženie 

Vzniká v rozdielnosti záujmov, alebo tiež zo snáh po uspokojení tých istých záujmov  

za pomoci tých istých prostriedkov, ktorými iní jednotlivci alebo skupiny chcú uspokojovať 

svoje vlastné záujmy. Súťaženie môžeme opísať ako protikladné snaženie o získanie 

predmetov, alebo o dosiahnutie cieľov existujúcich v nedostatočnom množstve. 
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Konflikt 

Je to spoločenský proces v ktorom sa jednotlivec, alebo skupina snaží o dosiahnutie 

vlastných cieľov, uspokojenie potrieb, realizáciu záujmov, eliminovaním, zničením, alebo 

podriadením si iného jednotlivca, alebo skupiny snažiacich sa o dosiahnutie podobných, alebo 

identických cieľov. Konflikt medzi jednotlivcami a skupinami môže vzniknúť tiež vtedy, keď 

sa snažia o dosiahnutie rôznych cieľov, ale v ich realizácii chcú požiť tie isté prostriedky. 

Konflikty vznikajú na základe rozporu, vzniknutého rozdielmi v definovaní vlastných systémov 

hodnôt a nevraživosti prameniacej z pocitu ohrozenia. Konflikty môžu existovať všade tam, 

kde existujú rozdielne záujmy, ciele, rôzne definície systému hodnôt, vzájomne sa vylučujúce 

vzory konania a kritéria hodnotenia. Rozoznávame konflikty triedne, ekonomické, politické, 

náboženské, morálne. 

Dezorganizácia 

Je súbor spoločenských procesov spôsobujúcich, že v určitej pospolitosti sa správanie 

odchyľujúce od normy. Správanie negatívne hodnotené prekračuje prípustné minimum 

a ohrozuje ustálený priebeh pospolitého života. Spočíva v dezintegrácii inštitúcii, ktoré neplnia 

svoje úlohy, v oslabení mechanizmov formálnej a neformálnej kontroly, kolísaní hodnotových 

kritérií, objavovaní sa vzorov správania rozdielnych od uznávaných za prípustné. 

Stav dezorganizácie sa vyznačuje zvýšeným výskytom nasledujúcich javov: 

 výskyt alkoholizmu a narkománie; 

 zvýšený výskyt javov v sexuálnom správaní považovaných za neprípustné – t.j.. 

prostitúcia, nevera, znásilnenie; 

 rastúca zločinnosť vo všetkých formách; 

 zvýšený výskyt nervových zrútení a duševných  chorôb. 

Procesy spoločenskej dezorganizácie môžu byť vyvolané rôznymi skupinami príčin 

a k týmto príčinám, ktoré vedú k dezorganizáciám patria: 

 živelné katastrofy; 

 vojny, politické krízy, radikálne zmeny vo vládnom systéme; 

 radikálne zmeny v jednej oblasti kultúry – vo vede, technike; 

 masová migrácia obyvateľstva. 
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Spoločenský pohyb 

Je ďalšou kategóriou, medzi procesmi spoločenského života, rozoznávame pohyb 

horizontálny a vertikálny. Za horizontálny pohyb považujeme presun v geografickom 

priestore a prechod z jednej skupiny do druhej, ktorý nie je spojený so zmenou spoločenskej 

pozície.  

Procesy vertikálneho pohybu sú prechodom hore, alebo dole po stupnici 

hierarchizovanej diferenciácie. Tieto dva smery vertikálneho pohybu označujeme ako sociálny 

vzostup a sociálny zostup teda sociálnu degradáciu. Procesy spoločenského pohybu môžu 

zahrňovať jednotlivcov, skupiny ako i celé triedy. V spoločnostiach v ktorých existujú ustálené 

cesty a kanály vertikálneho pohybu, vedúce ku vzniku pozícii vrstiev a tried vyšších 

označujeme ako spoločnosti s otvorenými triedami. Uzavretou triedou je napr.: kasta v ktorej 

je prechod z nižšej do vyššej skupiny znemožňovaný systémom zákazov. Ktorákoľvek 

spoločnosť, ktorá sa uzavrie do vnútra, ktorákoľvek spoločnosť, ktorá nepripúšťa formy 

vertikálneho pohybu, v konečnom dôsledku v ďalšom spoločenskom vývoji začne zaostávať. 

Prirodzené je, keď medzi jednotlivými spoločenskými skupinami, vrstvami existuje 

vertikálny pohyb, pretože pohyb medzi jednotlivými spoločenskými skupinami, medzi 

jednotlivými vrstvami je vlastne výrazom prispôsobovania sa zmenám, ktoré prebehli 

predovšetkým v oblasti rozvoja deľby práce. 

 

K procesom spoločenského vývoja dochádza vtedy, keď sa obohacujú, rozširujú prvky 

spoločenských systémov, respektíve vzťahy medzi nimi. Tieto zmeny sú podmienené zmenami 

v základoch spoločenského života, reorganizáciami v inštitúciách, reformátorskými, alebo 

revolučnými hnutiami. Faktory podmieňujúce spoločenský vývoj sú nasledovné: 

 zmeny v prírodných základoch spoločenského života; 

 zmeny v metódach výroby,  podmienené technickými  vynálezmi v oblasti výrobných 

nástrojov v komunikácii, to potom vedie k rozvoju spoločenských vzťahov 

a v dôsledku toho k zmenám spoločenskej štruktúry; 

 zmeny v kultúrnych základoch spoločenského života,  prenesené  z iných  

spoločenstiev -  jedná sa o javy difúzie kultúrnych prvkov a komplexov z jednej 

spoločnosti do druhej; 

 zorganizované spoločenské hnutia, reformátorské, alebo revolučné; 
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 zavedenie nového zákonodarstva pod vplyvom rôznych síl a skupín nátlaku; 

 kumulácia zmien vyvolaných rozdielmi medzi jednotlivcami. 

 

9.2. Vedecké a technické objavy a globalizácia  

V súčasnosti najviac k zmenám v spoločnosti a v spoločenskému životu prispievajú  

v prvom rade  vedecké a technické objavy. Vedecké, technické objavy a vynálezy vznikajú 

obyčajne novou kombináciou existujúcich technických prvkov a ich modifikáciou. Vplyv 

technických vynálezov a vedeckých objavov na spoločenský život, sa realizuje prostredníctvom 

zmien vo výrobných prostriedkoch, vo vytváraní nových výrobných prostriedkov, vo zvyšovaní 

efektívnosti, nahradzovaním ľudskej energie  energiou mechanickou. Využitie strojov zvyšuje 

množstvo vyrobených tovarov, urýchľuje transport, uľahčuje pohyb v priestore i odovzdávanie 

vedomostí. Zvýšenie produktivity práce vyvoláva nutnosť zmien v organizácii výroby, zmien 

vo vzťahoch medzi ľuďmi atď. Rozvoj výrobných prostriedkov vyvolaný rozvojom vedy 

a techniky mení teda všetky oblasti spoločenského života, štruktúru spoločnosti,  jej kultúru 

a uspokojovanie denných potrieb ľudí. 

Medzi spoločenské procesy zaraďujeme tiež proces globalizácie. Globalizácii možno 

všeobecne definovať ako súbor procesov vytvárajúcich viac prepojený svet s väčšou vzájomnou 

závislosťou v oblastiach života – ekonomickom, politickom, sociálnom, technologickom, 

environmentálnom a kultúrnom zmysle. Predstavuje proces stále intenzívnejšej integrácie 

krajín sveta do jediného ekonomického, sociálneho, politického, kultúrneho systému. Prináša 

so sebou tendencie k zjednoteniu inštitúcií, ekonomických nástrojov, symbolov, spôsobov 

správania, právnych noriem a pod. 

Globalizácia je často spájaná predovšetkým s ekonomickou globalizáciou, spočívajúce 

v prepájanie svetových trhov a v zapájaní národných ekonomík do celosvetových 

ekonomických väzieb. Jej výsledkom je smerovanie k celosvetovej integrácii a organizácii 

výroby, obchodu, bankových a finančných operácií pod nadvládou nadnárodných korporácií.  

Politická globalizácia je charakterizovaná vzájomnou politickou integráciou a 

prepojovaním jednotlivých štátov, rastúcim pôsobením medzinárodných organizácií (OSN, EÚ 

alebo NATO) a pôsobením politicky vplyvných finančných alebo obchodných inštitúcií ako je 

napr. Medzinárodný menový fond alebo Svetová banka. K politickej globalizácii patrí tiež 

rastúci význam celosvetovo pôsobiacich mimovládnych organizácií napr. Amnesty 
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International, Greenpeace a ďalších. Politické rozhodovanie je tak čiastočne presunuté na inú 

ako národnú úroveň a celkovo rastie role globálnych politických inštitúcií. 

Významnú úlohu pri procese globalizácie zohráva globalizácia informácií. Nové 

informačné technológie, najmä svetová počítačová sieť (internet), umožnili vytvorenie 

technickej a informačnej infraštruktúry pre chod globálnej ekonomiky a hrajú kľúčovú úlohu 

pri expanzii nadnárodných spoločností do ekonomickej, finančnej a obchodnej oblasti. Dnešná 

spoločnosť je označovaná ako informačná spoločnosť, ktorej zdroje ekonomickej produktivity, 

kultúrna identita a politická a vojenská moc závisí od schopností získavať, zhromažďovať, 

ukladať, analyzovať a vytvárať informácie a znalosti. Vytvára sa kybernetický svet 

(cyberspace) s jeho virtuálnou realitou. Moderné informačné technológie sú zároveň veľmi 

zraniteľné a môžu byť predmetom "informačnej vojny", kedy bez jediného výstrelu možno 

dosiahnuť zničením počítačových sietí kolapsu celých hospodárskych odvetví. Globálnym 

rizikom sú najmä útokmi hackerov či teroristov na počítačové siete strategických úradov a 

inštitúcií. 

 

9.3.  Prenikanie kultúr a migrácia  

Ďalším faktorom podmieňujúci spoločenský vývoj je prenikanie kultúr. 

Nerovnomerný rozvoj jednotlivých spoločností je historickým faktom. Tento vývoj podmieňuje 

difúziu kultúr to znamená výmenu kultúrnych elementov medzi rôznymi spoločnosťami. 

V procese difúzie, prenikajú prvky z rozvinutejších spoločností do menej rozvinutých a v nich 

ovplyvňujú potom vývinové procesy napr.: difúziou prvkov euro-americkej kultúry a japonskej 

kultúry sa v Japonsku vytvorila kultúra, ktorá svojím spôsobom predčila euro-americkú kultúru 

predovšetkým v oblasti výrobných technológií. 

Na druhej strane spoločnosti, ktoré sa uzavreli pred prijímaním prvkov z iných kultúr 

začali potom prudko zaostávať. V každej spoločnosti však existuje určitý mechanizmus odporu 

proti prijímaniu noviniek, ktorého zdrojom je mechanizmus vnútornej spojitosti systému 

inštitúcii, mechanizmus kontroly, nútiaci členov ku konformizmu a ďalej je to odpor proti 

zmenám, zakotvený v spojitosti spoločenskej organizácie. Proti novým prvkom bojujú tie 

spoločenské sily, ktoré v nich vidia ohrozenie svojich záujmov. Typické je to aj pre našu 

spoločnosť, ktorá sa nevie vyrovnať s niektorými prvkami, ktoré so sebou prináša nový 

spoločenský systém. 
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Z uvedené vyplýva, že neflexibilnosť spoločenského systému, sa stáva faktorom 

skostnatenosti a spomalenia tempa spoločenských zmien, týka sa to všetkých stránok 

spoločenského života – t.j. aj prijímania technických vynálezov, vedeckých objavov, ale 

i bránenie sa zmenám v ostatných oblastiach spoločenského života. Zabrániť tejto stagnácii  by 

mali rôzne spoločenské hnutia, ktoré sa vytvárajú vo vnútri danej spoločnosti. 

Migrácia je nevyhnutná pre rast a rozvoj, hrá kľúčovú rolu vo vývoji spoločnosti. 

Migrácia sa stala jednou z najdiskutovanejších tém v dnešnej spoločnosti. Ide o medzinárodný 

fenomén, ktorý v posledných rokoch v najvyššej miere zasiahol Európu a jej štáty, ktoré sú 

nútené danú problematiku riešiť. Migrácia so sebou totiž priniesla nielen pozitívne dopady na 

krajiny (politická a ekonomická integrácia, rozvoj kultúry, pracovného trhu, dopravnej 

infraštruktúry...), ale aj negatívne dôsledky s ktorým sa musia štáty vyrovnať (chudoba, 

nezamestnanosť, nerovné rozvrstvenie obyvateľstva, konflikty spôsobené odlišnosťou kultúr). 

Migrácia je proces, kedy jednotlivci i celé skupiny ľudí z rôznych dôvodov opúšťajú svoje 

domovy. Súčasná mobilita ľudí je vyššia ako kedykoľvek predtým v novodobej histórii a 

naďalej prudko stúpa, čím sa stáva jednou z určujúcich globálnych otázok 21. storočia.  

 

9.4.  Industrializácia a urbanizácia  

Ako už bolo na začiatku prvej kapitoly spomenuté, pri transformácii tradičnej 

spoločnosti na modernú bola táto zmena charakterizovaná industrializáciou. Tú môžeme 

charakterizovať ako proces rozvoja priemyslu od čias priemyselnej revolúcie. Spoločnosť 

20.teho storočia bola vyznačovaná treťou priemyselnou revolúciou, spojenou s využitím 

atómovej energie a informatizáciou. Industrializácia pretrváva aj dnes v oblastiach 

kybernetizácie, rozvoja vedy a technológie, rozvoja umelej inteligencie a dnes už s rozvojom 

výrobných kapacít obnoviteľných zdrojov energie. S industrializáciou sú spojené isté sociálne 

javy a dôsledky, ktoré dnešná spoločnosť intenzívne vníma, ako je napríklad skrátenie 

pracovného času, predlžuje sa doba prípravy na povolanie (potreba kvalifikovaných 

pracovníkov), predlžuje sa nielen biologický vek ale aj vek pracovnej aktivity – posúvanie 

hornej dôchodkovej hranice. Zvyšuje sa miera nezamestnanosti v istých odvetviach (z dôvodu 

nahradenia živej práce technikou) a dochádza k presunom (pretože živá práca je nahradzovaná 

neživou) pracovných funkcií zo sféry výrobnej do sféry vedecko-technickej prípravy-vedy a 

výskumu, riadenia, kontroly a do sféry starostlivosti o ľudí (vzdelanie, výchova, zdravotníctvo, 

kultúra, služby ...). Technický rozvoj vedie k skracovaniu pracovného času a rozširuje sa 

priestor pre mimopracovný čas a v rámci neho pre voľný čas. Miera voľného času sa zväčšuje 
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pre všetky vrstvy spoločnosti. Sociológovia upozorňujú na spôsob využitia voľného času - 

všestranný rozvoj osobnosti, rekreácia, oddych, zmysluplná zábava na jednej strane a na druhej 

prázdne ničnerobenie-"zabíjanie" času a s tým spojené javy: alkoholizmus, narkománia, 

vandalizmus, agresivita vedú ku kriminalite. 

Ďalším determinujúcim procesom je migrácia do miest a urbanizácia - koncentrácia 

obyvateľstva do miest, priemyselných oblastí a urbanizácia vidieka. (pomešťovanie, 

nadobúdanie mestského rázu) je proces, v ktorom dochádza k rastu počtu obyvateľstva žijúceho 

v mestách vzhľadom na celkový počet obyvateľstva a tým aj zvýšenie počtu obyvateľstva 

žijúcich mestským spôsobom života. Mestské systémy mnohých štátov sú v prevažnej miere 

charakteristické jedným veľkým mestom alebo mestskou aglomeráciou. Tendencia ku 

koncentrácii populácie v niekoľkých mestách prispela k zvýšeniu počtu a rozmeru megamiest. 

V roku 1992 existovalo 13 veľkých miest s počtom obyvateľov najmenej 10 miliónov a očakáva 

sa, že ich počet sa do roku 2010 zdvojnásobí, keď väčšina megamiest bude situovaná v 

rozvojových krajinách. Urbanizácia je v 20. storočí globálnym procesom, do ktorého sa stále 

viac zapojuje i tretí svet. Najväčšie mestá v priemyselných krajinách majú až 20 miliónov 

obyvateľov a v tzv. konurbáciach- zhlukov miest vytvárajúcich rozsiahle zastavené oblasti- žije 

obyvateľov dokonca omnoho viac. Najkrajnejšou podobou mestského života je megalopolis- 

„mesto miest.“ 
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10. SPOLOČENSKÉ SKUPINY  

Každý z nás patrí do nejakého spoločenstva, rodiny, skupiny susedov, do nejakej lokálnej 

skupiny, účelových organizácii atď. Sociológia má vo svojom predmete klasifikáciu týchto 

foriem pospolitého života, popisuje ich súčasti, výstavbu a procesy, ktoré v nich prebiehajú. 

Nie o každej forme ľudského zoskupenia hovoríme ako o sociálnej skupine. 

Predovšetkým si musíme vymedziť kategóriu spoločenská skupina. Skupinou voláme 

určité množstvo osôb a to najmenej troch, ktorí sú spojení systémom vzťahov. Tieto vzťahy sú 

regulované inštitúciami a zároveň toto spoločenstvo má spoločné hodnoty a je oddelené od 

ostatných pospolitosti princípom odlišnosti. Skupina je jedným zo základných sociologických 

pojmov, ktorý predstavuje sprostredkujúci článok medzi človekom ako jednotlivcom 

a spoločnosťou ako globálnym sociálnym útvarom. Spoločenská podstata človeka sa prejavuje 

v tom, že ľudia žijú v skupinách, kde je ich život úzko spätý so životom ostatných členov 

skupiny.  

Skupina ďalej musí mať svoje hodnoty, akési stredisko zoskupenia, symboly, heslá, 

idey, materiálne predmety a podmienky. Toto je nevyhnutné preto, aby sa v skupine rozvinul 

pocit spolupatričnosti – t.j. pocit príslušnosti ku skupine. Na základe týchto skutočností je 

možné rozvíjať skupinový život. Podstatná vlastnosť každej skupiny, na ktorú nesmieme 

zabudnúť, je existencia princípu odlišnosti – t.j. niečoho čo ju odlišuje od iných pospolitosti. 

Princíp odlišnosti definujú jej členovia ako to, čo ich odlišuje od iných skupín. Skupina je Ďalej 

definovaná vzájomným pôsobením členov na seba – skupinovou interakciou. Významnou 

vlastnosťou každej skupiny je aj skupinová identita, ktorú vymedzujeme ako mieru 

stotožnenia, miera konformity skupiny s jej cieľmi a jednotlivými členmi.  

 

10.1. Druhy sociálnych skupín 

Podľa typu väzby medzi členmi rozoznávame: 

 primárne skupiny – v nich prevládajú osobné a emocionálne vzťahy a väzby založené 

na bezprostredných interakciách členov skupiny. Typickou primárnou skupinou je 

rodina, skupina priateľov. 

 sekundárne skupiny – majú zvyčajne väčší počet členov, preto v nich nemôžu vzniknúť 

osobné vzťahy a interakcie medzi všetkými členmi skupiny, prevahu v sekundárnych 

skupinách majú neosobné sprostredkované vzťahy. Vznikajú na základe 
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špecializovaných záujmov, pričom členovia sú vedení vo svojom správaní 

predovšetkým snahou o určitú efektívnosť (kluby, školská trieda, seminárna skupina).  

Podľa spôsobu vzájomnej viazanosti členov rozoznávame: 

 formálne skupiny – existuje tu väčšinou systém inštitucionálnych formalizovaných 

vzťahov tieto skupiny sa zvyknú riadiť formálnymi normami, existuje v nich 

autoritatívny typ vodcovstva (organizácia, vojenský útvar). 

 neformálne skupiny – sú skupiny, ktoré sa riadia na základe neformalizovaných 

vzťahov, existuje v nich neformálny typ vodcovstva (rodina, partia). 

Podľa veľkosti rozoznávame: 

Veľké a malé skupiny– tu sa tak isto prihliada na spôsob interakcie. Niektorí 

sociológovia hovoria, že existujú takzvané stredné skupiny. Za veľké skupiny sú považované 

skupiny nad 40 ľudí, malé do 20 ľudí a skupiny medzi 20 - 40 ľuďmi sú považované za stredné 

skupiny. 

 veľké skupiny – početne a priestorovo rozptýlené (politická organizácia). Ich členovia 

sa osobne nepoznajú.  

 malé skupiny – napríklad skupina priateľov, tvorivý kolektív. V ich vzťahu prevažuje 

element osobnej známosti a spriaznenosti, často založený na neformálnosti. Majú 

zásadný vplyv na utváranie osobnosti členov.  

Podľa vzťahu jednotlivca k skupine sa skupiny delia na:  

 vnútorné – in group skupiny. Sú tie skupiny, v ktorých ja som členom.  

 vonkajšie – outgroup skupiny. Sú pre jednotlivca cudzie – nepovažujem sa za ich člena.  

 referenčné skupiny – sú také na ktoré sa človek orientuje bez ohľadu na to či do danej 

skupiny patrí, alebo nie. Delíme ich na: 

 referenčné skupiny pozitívne – tie, ktorými členom chce jedinec byť. Ich hodnoty a 

normy prijíma ako vzory správania, hoci nie je členom.  

 referenčné skupiny negatívne – tie, ktorým sa človek vyhýba a nesúhlasí s nimi. 
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Podľa charakteru zaradenia jednotlivca do skupiny: 

 skupiny s dobrovoľným členstvom – členovia získali príslušnosť na základe vlastného 

rozhodnutia (športový klub). 

 skupina s mimovoľným členstvom – v ktorých nie je príslušnosť ku skupine určená 

slobodnou vôľou člena, ale inou mimo jeho vôle pôsobiacou okolnosťou (rodina, 

národ). 

 

10.2.  Iné formy sociálnych pospolitostí 

Pre vznik skupiny je nevyhnutná vnútorná organizácia, preto nenazývame skupinami 

voľné útvary opierajúce sa iba o styky, o kontakty, ktoré nemajú vlastnú organizáciu. Môžu 

však existovať neformalizované skupiny, v ktorých nie sú formálne inštitúcie, ani formálne 

organizácie, ale ktoré fungujú na základe neformálnej organizácie. Útvary, ktoré nemajú 

vnútornú organizáciu nebudeme za skupiny považovať.  

Najprv by sme si mali povedať o kategórii súbor ľudí. Súborom ľudí budeme volať také 

spoločenstvo ľudí, ktorí majú určitú spoločnú vlastnosť, rozoznateľnú vonkajším 

pozorovateľom, bez ohľadu na to, či si príslušníci súboru uvedomujú, že túto vlastnosť majú. 

Napr. súbor ľudí vykonávajúci rovnaké povolanie voláme profesionálne skupiny, súbor ľudí 

patriacich do rovnakej vekovej kategórie voláme vekové skupiny. Z uvedeného vyplýva, že 

každý súbor odlíšený na základe určitých vlastností predstavuje nejaký spoločenský súbor. 

Na základe spoločných vlastností môžu spoločenské zoskupenia vytvárať vnútornú 

väzbu, môžu sa nejakým spôsobom inštitucionalizovať, tzn. môžu vytvárať vlastné spoločné 

inštitúcie, ktoré reprezentujú ich záujmy, ktoré vznikajú kvôli tomu, aby boli lepšie napĺňané, 

alebo uspokojované ich potreby. 

Ak vytvára súbor ľudí akýkoľvek druh väzby, tak hovoríme, že sa pretvára do 

pospolitosti. Termín pospolitosť používame vo veľmi širokom zmysle, zahrnieme do neho 

všetky zoskupenia ľudí, ktoré vznikli a udržiavajú  hoci len na krátky čas, určitá spoločenskú 

väzbu. Z uvedeného vyplýva, že ľudská spoločnosť je diferencovaná na rôzne pospolitosti, 

rôznej kvality, a preto je potrebné uskutočniť aj vymedzenie ďalších kategórií – foriem 

sociálnych pospolitostí.  
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Pár vzniká na základe osobných alebo vecných stykov a je najmenším a najčastejším 

zoskupením, v ktorom sú možné prejavy pospolitého života (manželia, milenci, priatelia, 

príbuzní). V páre sa uskutočňuje najhlbšia identifikácia dvoch osôb. Páry môžu mať rozdielne 

základy (napríklad hetero či homo), príbuzenské čí priateľské. Mnohé páry sú zlučované 

väzbami nadriadenosti či podriadenosti alebo vyplývajú zo vzťahu pomoci. Rad párov vzniká 

na báze výchovných vzťahov alebo na základe prechodných okolností (horský sprievodca 

a turista). 

Spoločenské okruhy. Pod okruhom rozumieme zoskupenie osôb udržiavajúcich stále 

osobné styky s ktorými nie je spätý žiadny princíp odlišnosti. Okruh nemá vykryštalizovanú 

vnútornú organizáciu. Dôležitým rozdielom v porovnaní so skupinou, je nedostatok trvalých 

vzťahov a tým i nedostatok trvalých záväzkov členov okruhu voči sebe navzájom. Okruhu 

chýba výrazný systém kontroly, ktorý je vlastný každej skupine (okruh známych z kaviarne, 

okruh osôb denne cestujúcich spoločne do zamestnania, okruh stálych návštevníkov 

fitnescentra). 

Spoločenské prostredie. Tento termín si sociológia vypožičala z biológie. Zo 

sociologického hľadiska môžeme sociálne prostredie definovať ako súhrn jednotlivcov, 

spoločenských okruhov, skupín a iných pospolitostí s ktorými sa človek vo svojom živote 

stretáva a ktoré majú vplyv na jeho konanie. Je potrebné zdôrazniť, že človek je predovšetkým 

bytosť spoločenská. Človek ako spoločenská bytosť, žije a existuje v rôznych sociálnych 

zoskupeniach. Bez existencie v týchto sociálnych zoskupeniach,  by človek súčasnosti nebol 

schopný uspokojiť ani len svoje základné potreby.  

Tak ako v sociológii  i v bežnom živote, sa často stretávame s pojmom verejnosť. Týmto 

pojmom sa obyčajne označuje teritoriálna pospolitosť, v rámci ktorej jej členovia môžu 

uspokojovať svoje základné potreby. Jej členovia  majú isté identické znaky, podmienené 

spoločenským životom (obec, mestská štvrť, sídlisko). Jej členovia bývajú blízko seba, majú 

podobný spôsob života a spájajú ich hlavne lokálne a komunálne problémy.  

Sociálne hnutie je dobrovoľné združenie osôb, zorganizovaných v úsilí o zmenu 

sociálnych vzťahov v rámci celej spoločnosti (verejnosť proti násiliu). 

Komunita je formou pospolitosti, vyznačujúcou sa určitým spoločne prijímaným 

spôsobom života jej príslušníkov v určitej oblasti (hippies, kláštorná komunita). 
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Publikum je pospolitosť založená na podobnosti správania jej členov, za určitých 

okolností môže prejaviť aj vysokú akcieschopnosť. Rozoznávame: 

 Publikum zhromaždené na jednom mieste (auditóriu), ktoré sa môže zísť buď 

príležitostne (koncert, divadlo, kino) alebo zámerne (schôdza, prednáška). 

 Publikum nezhromaždené (disperzné, rozptýlené), napríklad čitatelia novín, poslucháči 

rozhlasu, televízni diváci. Je spájané s jedným predmetom (televízny program, 

rozhlasové vysielanie). 

Dav je prechodným zhromaždením väčšieho množstva ľudí v priestore. Dovoľuje 

bezprostredný kontakt ľudí reagujúcich na rovnaké podnety, podobným alebo identickým 

spôsobom. Ľudia v dave sú spojený psychickou väzbou, skladajúcou sa s podobných alebo 

identických emócii a pudov, vyvolaných tými istými podnetmi. Dav nemá žiadne ustálene 

organizačné formy a ani nijaký súbor noriem, morálky, jeho vplyv na členov vyplýva 

z emocionálno-pudovej väzby. V dave sa uplatňujú primitívne ale silné pudy a emócie, 

nebrzdené žiadnymi etickými alebo organizačnými normami. Existujú rôzne druhy davov. 

Najčastejšie členíme davy na: 

 dav agresívny – objavuje sa v 2 formách:  

 dav lynčovací – dav naháňajúci jedného človeka, alebo skupinu ľudí. 

 dav terorizujúci – známy z teroristických aktov, smerujúci proti určitej kategórii osôb, 

alebo proti skupine. 

 dav únikový – sprevádza ho spravidla panika zachvacujúca zhluk ľudí, napr. pri požiari, 

resp. zemetrasení, keď sa veľké množstvo ľudí vrhá slepo na útek vedený iba strachom 

a pudom sebazáchovy. 

 dav získavací – tieto útočia na banky a obchody, rabujú sklady v chladnom období. 

 dav vyjadrovací, resp. demonštrujúci – zhromažďuje sa aby oslavoval, aby 

schvaľoval rôzne opatrenia, udalosti, resp. aby proti nim protestoval. Typické takéto 

davy sa vytvárajú napr. na oslavu športovcov, ale i politikov,  protestujúce proti vojne, 

resp. rozhodnutiam v oblasti sociálnej politiky. 

Vo všetkých týchto formách davu sa vyskytuje celý rad spoločných, alebo podobných 

prejavov.  Sú to predovšetkým sociálno-psychologické prejavy, ktoré sa v jednotlivých typoch 

davov prejavujú viac, alebo menej výrazne. V davoch sa stretávame sa predovšetkým 

s prejavmi desindividualizácie, t.j. s javmi čiastočného zániku individuálnych rysov osobnosti. 

V dôsledku toho rastie sila napodobovania. Reakcia na vonkajšie podnety nie je riadená 
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vonkajšou úvahou, ale prvým emocionálnym impulzom, alebo napodobovaním chovania iných 

ľudí. Potlačené uvažovanie a desindividualizácia posilňujú pocit solidárnosti s celým davom. 

Tieto skutočnosti tiež vedú k oslabeniu pôsobenia etických a právnych noriem. Dav vyvoláva 

silný pocit oprávnenosti realizovaných akcií. Emócie navodené  v dave zvyšujú pocit vlastnej 

moci a zmenšujú pocit zodpovednosti  za uskutočňované vlastné činy. V dôsledku týchto 

skutočností, konajú členovia davu podobne ako ľudia, ktorý sú pod sugestívnym vplyvom. 

Existuje u nich istá davová sugestívna psychóza. 

Vznik takejto sugescie podmieňujú tieto skutočnosti: 

 často je to späté s mladým vekom, nedostatkom spoločenských skúseností; 

 nízka úroveň inteligencie a nedostatok intelektových prvkov v psychike; 

 nedostatok životných skúseností spojených s nedostatočnou analýzou vlastného 

konania; 

 nedostatok  vlastnej pevnej vôle; 

 nedostatok vlastných  názorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

11. SYSTÉMY SOCIÁLNEJ STRATIFIKÁCIE  

Vo všetkých typoch spoločností existuje nerovnosť. I v tých najprimitívnejších kultúrach, 

v ktorých takmer neexistujú majetkové rozdiely, existuje nerovnosť medzi jedincami, medzi 

mužmi a ženami, medzi mladšími a staršími. Určité osoby majú vyšší status ako iné napríklad 

vtedy, ak sú úspešnejšie pri love alebo je im prisudzovaná schopnosť nadväzovať spojenia 

s duchmi predkov. K popisu nerovnosti používajú sociológovia termín sociálna stratifikácia. 

Stratifikáciu môžeme definovať štruktúrovanú nerovnosť medzi rôznymi skupinami ľudí. 

 

11.1. Globálne spoločenské zoskupenia 

Sociálnou stratifikáciou dochádza k vytváraniu tzv. globálnych spoločenských 

zoskupení. K ním zaraďujeme stavy, kasty a triedy. 

 

11.1.1. Stavy a kasty 

So stavmi sa stretávame prakticky už od staroveku. Ich vznik bol podmienený potrebou 

obrany kmeňa. Vtedy vzniká takzvaná vojenská aristokracia, ktorá mala špecifické postavenie 

v porovnaní s ostatnými zložkami spoločnosti. Vojenská aristokracia získavala na základe 

svojho špecifického postavenia od vládcov majetok a to väčšinou vo forme vlastníctva pôdy. 

Po získaní vlastníctva sa teda vojenská aristokracia postupne stáva stavom šľachtickým. Léno 

ktoré  šľachta dostávala bolo odmenou za vojenské služby. Druhým stavom už v staroveku bol 

stav kňazský, ktorý bol menovaný, alebo ktorého osobitné postavenie vyplývalo z osobitných 

intelektuálnych schopností, ktorými títo ľudia disponovali. 

Proti týmto dvom základným stavom, bola postavená vrstva neslobodných otrokov, resp. 

čiastočne slobodných poddaných a široká masa slobodného ľudu, ktorý sa začal postupne 

diferencovať na remeselníkov,  obchodníkov a slobodných roľníkov. Najmä z prvých dvoch 

skupín sa vytvoril meštiansky stav. 

V pravom slova zmysle sa  však  so stavmi  stretávame vo feudálnej Európe. Stavmi boli 

iba šľachtický a kňazský stav, ktoré sa ohradili určitou sociálnou odlišnosťou. Stredoveké stavy 

boli typické pre európsku spoločnosť, európske spoločenstvá. 

Kasty sú typické pre ázijské a pre africké spoločenstvá. Pre kastovníctvo je 

charakteristická jeho súvislosť s náboženským predstavami spočívajúcimi na predstavách 

o čistom a nečistom, o vyššom a nižšom, a rituálmi, ktoré v kastovníckom zriadení udržiavajú 
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spoločenské rozdiely. Kasta je skupina ľudí, majúcich rovnaké meno, oddávajúcich sa, alebo 

aspoň prehlasujúcich, že sa oddávajú určitému, zvláštnemu zamestnaniu a zachovávajúcich 

jednotný kódex pravidiel týkajúcich sa sobášov, výživy a rituálneho očisťovania. Len v Indii 

existuje okolo 501 hlavných kást.  

Rozdiel medzi kastami a stavmi spočíval v tom, že kým stavy boli relatívne 

priepustné a dochádzalo v nich počas historického vývoja pomerne k výrazným zmenám, 

kasty boli nepriepustné, to znamená, že nepriberali nových členov, boli to uzavreté 

systémy. 

Na príklade kást sa potvrdilo, že čím je pospolitosť uzavretejšia, čím je rezistentnejšia 

k zmenám, tým viac začína zaostávať. Dôkazom tejto skutočnosti môže byť komparácia 

civilizačného vývoja Európy a Indie. India aj v dôsledku striktného dodržiavania kastovníckeho 

systému, začala v niektorých civilizačných ukazovateľoch výrazne zaostávať. Na druhej strane 

Európa, ktorej stavovský systém bol priepustnejší a postupne sa menil, tak si Indiu v istom 

období podmanila a bola schopná rýchlejšieho napredovania, aspoň čo sa prejavilo pri 

transformácii tradičnej spoločnosti na spoločnosť tzv. moderného typu.  

Stavy s vývinom kapitalizmu postupne prerástli do spoločenských tried. Víťazstvo 

myšlienok liberalizmu viedlo k vzniku nových spoločenských útvarov, ktoré boli podstatne 

voľnejšie a pohyblivejšie ako predchádzajúce stavy. Tieto nové útvary boli organizované okolo 

sociálno-hospodárskych systémov, vytvorených kapitalistickým spoločenským poriadkom. 

 

11.1.2. Spoločenská trieda 

V prvej tretine 19. storočia  tento pojem prijal a začal ho rozvíjať Karl Marx, ktorý z neho 

urobil ústrednú kategóriu svojho sociálno-ekonomického a sociálno-filozofického systému. 

Pojem trieda patrí do sociálno-hospodárskej oblasti. Príslušnosť ku triedam je daná 

deľbou práce v ľudskej spoločnosti,  vzťahom k vlastníctvu výrobných prostriedkov, miestom 

v procese výroby a podielom na distribúcii hmotných statkov. 

V  kapitalizme podľa klasického učenia Karla Marxa a jeho spolupracovníka Fridricha 

Engelsa rozoznávame 2 základné triedy a to na jednej strane triedu buržoázie (vlastníkov 

výrobných prostriedkov) a na druhej strane robotnícku triedu (nevlastnia výrobné 

prostriedky), vlastnia iba svoju pracovnú silu, ktorú kapitalistom predávajú. Okrem týchto 

dvoch základných tried, ak vychádzame z Marxovej koncepcie, ešte v spoločnosti existujú aj 
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pozostatky sociálnych vrstiev z predchádzajúceho spoločenského zriadenia – feudalizmu 

a zároveň sa vytvárajú spoločenské vrstvy nové. Tento Marxov model chápania tried však platil  

pre ranné štádium kapitalizmu. 

V súčasnosti je trieda definovaná ako rozsiahla skupina ľudí, ktorí majú obdobné 

ekonomické prostriedky, čo má veľký vplyv na ich spôsob života. Základom triednych 

rozdielov sú majetkové pomery a typ zamestnania. V spoločnosti západného typu možno 

podľa neho rozlíšiť tri hlavné triedy: 

 Vyššiu triedu - tvoria ju zamestnávatelia, bankári, priemyselníci a špičkoví manažéri, 

ľudia, ktorí vlastnia alebo priamo ovládajú výrobné prostriedky. 

 Strednú triedu - predstavujú tzv. „biele goliere,“ t.j. úradníci a odborníci. 

 Robotnícku triedu - tvoria ju manuálne pracujúci. 

V niektorých  priemyselných krajinách, napr. vo Francúzsku a v Japonsku, sa až do 

súčasnosti výrazne uplatňuje i štvrtá trieda a poľnohospodári. Vo väčšine krajín tzv. tretieho 

sveta sú poľnohospodári zďaleka najpočetnejšou triedou. 

S vývojom kapitalizmu, s tým ako sa kapitalizmus liberalizoval, s tým ako sa začali 

stierať rozdiely medzi jednotlivými sociálnymi vrstvami obyvateľstva, tým ako začala rásť 

životná úroveň čoraz väčší význam začali pri sociálnej stratifikácii zohrávať povolania. 

 

11.1.3. Povolania 

Vo všeobecnosti je povolanie taký druh pracovnej role v spoločenskej deľbe práce, ktorú 

vykonáva jednotlivec alebo jednotlivci, relatívne dlhší čas a za výkon, ktorej získavajú 

materiálne, prípadne finančné prostriedky na živobytie. Povolaní však existuje veľa druhov, 

jednotlivé povolania tvoria zhluky konkrétnych pracovných rolí, respektíve pracovných miest, 

majúcich rovnaké ciele, úlohy, obsah, a podmienky. 

Medzi najčastejšie používame kritéria, na základe ktorých sa v súčasnosti klasifikujú 

jednotlivé povolania patria: 

 používaná suroviny, materiál, alebo výsledný produkt činnosti; 

 používané pracovné postupy a metódy činnosti; 

 používané pracovné nástroje, stroje a zariadenia; 

 miesto povolania v horizontálnej štruktúre organizácie; 

 miesto povolania vo vertikálnej štruktúre organizácie; 
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 pracovné prostredie povolania; 

 hospodárske odvetvie povolania; 

 status povolania; 

 overované vzdelanie a kvalifikácia potrebné pre výkon povolania. 

Podľa týchto vymenovaných kritérií vidieť, že môže existovať značné množstvo 

odlišných klasifikácii povolaní, ktoré môžu byť jednoduchšie to znamená, že akceptujú jedno 

prípadne dve z uvedených kritérií, alebo zložitejšie (akceptujú viacero z uvedených kritérií). 

Väčšina existujúcich klasifikácii povolaní sa vytvorila pre potreby štatistického spracovania. 

Pri štatistických spracovaniach sa sleduje:  

 v ktorom zo sektorov národného hospodárstva sa povolania vykonávajú (súkromný, 

štátny, verejný) 

 potom sa povolania členia do 6 skupín v závislosti od prostredia, v ktorých sa 

povolania vykonávajú 

 povolania v lesníctve, rastlinnej, živočíšnej výrobe a rybárstve; 

 povolania v baníctve a získavaní nerastných surovín; 

 výrobné povolania v priemysle; 

 technické povolania v priemysle; 

 povolania v službách; 

 ostatné povolania. 

Veľký význam v spoločnosti má prestíž jednotlivých povolaní. Prestíž povolaní sa 

vymedzuje ako pripisovaná miera uznania úcty, vážnosti, obdivu, rešpektu jednotlivým 

povolaniam v určitej spoločnosti, alebo skupine. Iným slovom, je prestíž povolaní len relatívna 

hodnota, ktorú im pripisujú členovia určitej spoločnosti, alebo skupiny vo vzťahu k iným 

povolaniam. 

Prestíž povolaní sa môže merať prostredníctvom rôznych meradiel. Komparácia 

uskutočnených postupov ukazuje, že medzi najčastejšie vo výskumoch používané meradlá 

hodnotenia prestíže povolania patria: 

 

 miera mnohostrannosti, samostatnosti, zodpovednosti, zložitosti a tvorivosti práce; 

 miera požiadaviek práce na kvalifikáciu a vzdelanie; 

 miera moci a autority; 
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 výška  a druh odmien; 

 kvalita fyzického prostredia; 

 kvantita a kvalita interpersonálnych interakcií; 

 miera istoty existencie povolania; 

 kvalita životnej úrovne, ktorú povolanie vykonávateľovi umožňuje. 

Prestíž je teda jav, ktorý môže významne ovplyvniť správanie ľudí, či už voči iným, alebo 

voči sebe samému. Môže tiež ovplyvniť pracovný výkon, komunikáciu na pracovisku 

i v súkromí, voľbu povolania atď. Celkový trend vývoja smeruje k tomu, že aj prestíže 

jednotlivých povolaní sa vzájomne približujú, súvisí to s narastaním zložitosti práce, v čoraz 

väčšom množstve povolaní, čo samo o sebe znamená požiadavku na zvyšovanie kvalifikácie 

a zvyšovanie vzdelanosti na jednej strane a na druhej malo by to malo znamenať, aspoň 

v normálne fungujúcej  spoločnosti,  aj zvyšovanie odmeny za takto vykonanú prácu. 

 

11.2.  Etnické spoločenské zoskupenia 

Etnické formy spoločenských zoskupení delíme na primitívne formy, medzi ktoré 

zaraďujeme hordu, rod, kmeň a na rozvinuté formy, kam by sme mohli zaradiť národnosť, 

národ a ľudstvo. 

Dnes všeobecne prevláda názor, že prvotnou formou ľudskej skupiny bola horda. Počet 

členov hordy sa zvyčajne pohyboval medzi 10-20 ľuďmi. V horde sa uskutočňovali všetky 

životné funkcie, od rozmnožovania až po zaobstarávanie životných potrieb a výchovu dorastu. 

Predpokladá sa, že v hordách vládla promiskuita, neexistovali oddelené rodiny. S postupným 

vývinom prechádzajú hordy do rodových skupín. Túto zmenu umožnil rozvoj foriem 

uspokojovania životných potrieb – prechod  zo zberateľského hospodárstva na hospodárstvo 

výrobné. Odhaduje sa, že k tomuto prechodu došlo v období mladšieho paleolitu, približne 

20 000 rokov p.n.l. Po prechode z hordy do rodovej organizácie dochádzalo k zmenám 

z prirodzenej deľby práce (medzi mužom a ženou, dospelými a deťmi) na spoločenskú deľbu 

práce (lov, poľnohospodárstvo, pastierstvo atď.) Promiskuita bola vystriedaná skupinovým 

manželstvom. To znamená, že existoval zákaz sexuálnych vzťahov medzi príslušníkmi toho 

istého rodu. Ženy po zavŕšení pohlavnej dospelosti ostávali vo svojom pôvodnom rode, kým 

mužský potomkovia prechádzali do iného rodu. Toto obdobie  voláme  obdobím matriarchátu. 

V dôsledku deľby práce, keď postupne preberal rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní 

základných potrieb muž, matriarchát postupne ustupuje patriarchátu. Výroba a spotreba 



 

93 
 

v rodových organizáciách mala kolektívny charakter. Vzhľadom na to, že medzi rodmi 

existovalo príbuzenské prepojenie (po odchode mužov), dochádzalo medzi rodmi k vzájomné 

spolupráci a pomoci. Postupne sa rody vzájomne spájajú do zvláštnych skupín tzv. frátrií, resp. 

bratstiev. Tieto sa spájajú do kmeňov. Kmeň sa stáva sebestačnou spoločenskou skupinou. 

Prebiehajú v ňom všetky spoločenské procesy, plní všetky spoločenské funkcie potrebné pre 

každodenný život svojich členov, ktoré zodpovedajú patričnému stupňu spoločenského vývoja. 

Rody však ostávajú i naďalej výrobnými skupinami. Medzi rodmi jedného kmeňa však 

prebieha proces výmeny. 

K určitým zmenám dochádza aj vo výchove. V kmeni sa prechádza na určité spoločné 

formy výchovy dorastu pre všetky rody patriace ku kmeňu. Kmeň si vytvára svoje náboženstvo 

a náboženské sviatky, ktoré ešte viac integrujú kmeňové spoločenstvo. Kmeň charakterizuje 

spoločná reč, ktorá je nevyhnutnou podmienkou vzájomnej komunikácie. Jej nevyhnutnosť 

umocňuje existujúca deľby práce. S deľbou práce  spätý rast produktivity práce, vytvárajú 

podmienky pre prechod zo skupinového manželstva do párového manželstva. 

Diferenciácia práce vyvoláva neustále zvyšovanie jej produktivity, ale i diferenciáciu 

majetku. Dochádza aj k vyššej intenzite pri výmene tovarov. To podmieňuje potrebu spojiť 

kmene do väčších spoločenských skupín. Na druhej strane i potrebu rozčleniť spoločnosť na 

rôzne časti, ktoré z hľadiska majetku, prostriedkov ktorými disponujú a spoločenskej pozície 

majú nerovnaké postavenie.  

Kmeň ako spoločenská skupina sa stáva tesným, nestačí na zaobstaranie všetkých 

životných potrieb. Dochádza ku vzniku kmeňových zväzov, ktoré sa postupne transformujú do 

vyššieho typu spoločenských skupín do národností. Prvé národnosti vznikali v 4. tisícročí  

p. n. l. 

 

11.2.1. Národnosť  

Národnosť ako zvláštna forma rozvinutej formy etnického spoločenstva, historickej 

sociálnej pospolitosti, vznikla skôr ako národ. Jej vznik je spätý tak s rozkladom kmeňov, ako 

aj s ich zjednocovaním do väčších sociálnych spoločenstiev. 

Charakteristické znaky národnosti ako spoločenskej skupiny sú nasledovné:  

 Nespája ju pokrvné príbuzenstvo, namiesto neho vzniká teritoriálne spojenie, 

vzájomná spätosť podľa územia na ktorom národnosť žije, ako i rôzne iné zväzky. 
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 Hoci je národnosť predovšetkým etnickým celkom, do tejto skupiny prenikajú 

elementy kultúry z iných etnických zoskupení. 

 Národnostné spoločenstvo je charakterizované existenciou spoločného jazyka. 

 U národností ako spoločenských skupín ešte neexistuje rozvinutý spoločný trh, ktorý 

sa vytvára až v národnej forme etnických spoločenstiev. 

Národnosť je teda zvláštne sociálne spoločenstvo. V tomto zmysle sa hovorí, že 

národnosť je potenciálnym národom, nie je však ešte národ. 

 

11.2.2. Národ 

Súčasné moderné národy sa sformovali s nástupom kapitalistickej spoločensko-

ekonomickej formácie. Pre moderné národy je charakteristický vyšší stupeň deľby práce, 

vyššia produktivita a vyššia miera výmeny tovarov ako tomu bolo v predchádzajúcej 

vývinovej etape. To všetko si vyžiadalo zintenzívnenie spoločenských vzťahov a rozvoj 

komunikácie. Preto aj so vznikom moderných národov sa spája kodifikácia spisovného jazyka 

a potreba jeho masového rozšírenia medzi príslušníkov národného spoločenstva. 

Národ je osobité a uvedomelé kultúrne a politické spoločenstvo. Na jeho utváranie majú 

najväčší vplyv spoločné dejiny a spoločné územie. Jednotlivé národy sa vymedzujú tromi 

hľadiskami a to kultúrnym, politickým a psychologickým. 

 Kultúrne sú jednotlivé národy najčastejšie identifikované spoločným spisovným 

jazykom, spoločným náboženstvom, alebo spoločnou dejinnou skúsenosťou. 

 Politická existencia národa je daná buď vlastným štátom, alebo federatívnym, či 

autonómnym statusom v rámci viacnárodného štátu. 

 Psychologický rozmer národa spočíva v subjektívnom vedomí jednotlivcov o ich 

príslušnosti k danému národu. Toto kritérium je rozhodujúce. Intenzita národného 

uvedomenia môže byť rôzna a to s ohľadom na jednotlivcov, tak i všeobecne 

v rôznych historických obdobiach, či v rôznych oblastiach krajiny. Silné národné 

uvedomenie, doložené zodpovedajúcim správaním sa spravidla volá vlastenectvo. 

O nacionalizme môžeme hovoriť vtedy, ak intenzita národného uvedomenia je do takej 

miery vyhranená, že je v konflikte s iným, spravidla so susednými národmi. Korene 

nacionalizmu sú väčšinou odvodené historicky. 
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11.3.  Politicko-právne spoločenské zoskupenia 

 Sú skupiny u ktorých v osobných stykoch prevládajú neosobné vzťahy, zaraďujeme 

medzi ne štát, politické strany a spoločenské združenia, politické hnutia. 

 

11.3.1. Štát 

Je sociálny útvar, ktorý v dejinách ľudskej spoločnosti zohral jednu z najrozhodujúcejších 

úloh. Štát je osobitná ustanovizeň verejnej moci v rámci spoločnosti. Má vytvorené osobitné 

organizácie, zložky, ktoré mu túto moc pomáhajú uskutočňovať. Patria sem armáda, polícia, 

súdnictvo, daňové úrady a iné administratívno-byrokratické zložky štátnej správy. Úloha 

uvedených štátnych inštitúcii spočíva v schopnosti uskutočňovať rozhodnutia, ktoré sú 

spoločensky významné a záväzné - orgány štátnej moci určujú normy, ktoré viac či menej 

regulujú rozsiahlu oblasť správania jednotlivcov a skupín a na ktoré sa vzťahuje štátna 

jurisdikcia. Táto regulácia je v živote každého ľudského spoločenstva nevyhnutná, bez nej nie 

je mysliteľná jeho existencia. 

Štát je organizovaný podľa takých noriem, ktoré chránia práva jednotlivých indivíduí ako 

i skupín. Štátna moc môže účinne plniť svoju spoločenskú funkciu, len v prípade že je 

univerzálna t.j., že pod jej právo, spadajú bez výnimky všetci jednotlivci a že nie je 

obmedzovaná a neutralizovaná akýmikoľvek zdrojmi moci, ktoré stoja voči štátu 

v konkurenčnom postavení. V autoritatívnych, alebo totalitných režimoch, kde stoja proti štátu 

v konkurenčnom postavení rôzne politické, resp. iné mocenské subjekty, štát nemôže v plnej 

miere plniť svoje úlohy. Nemôže teda spravodlivo a podľa zásluh uspokojovať potreby 

jednotlivcov a skupín obyvateľstva, vzhľadom na to, že tieto mocenské zložky zneužívajú svoje 

postavenie a viac menej žijú a uspokojujú svoje potreby na úkor ostatného obyvateľstva. 

Umožňuje im to ich osobitné mocenské  postavenie. 

So vznikom štátu sa objavuje inštitúcia daní. Dane sú formou redistribúcie spoločenského 

produktu. Dane vyberané štátom slúžia k uspokojovaniu dvoch druhov potrieb: 

 k plateniu funkcionárov, verejnej moci a k hradeniu výdajov spojených s procesmi 

vládnutia; 

 k financovaniu ekonomických akcií nevyhnutných pre existenciu spoločnosti, 

k plateniu vzdelania, zdravotníctva, armády, atď. 
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Štát ako orgán moci funguje vo vnútri spoločnosti, v ktorej vykonáva svoju jurisdikciu, 

avšak štát funguje i navonok, to znamená, že chráni záujmy svojich občanov vo vzťahu k iným 

štátom a v iných štátoch. 

Z hľadiska vnútorného pôsobenia štátu, štát vykonáva nasledovné funkcie: 

 ochraňuje spoločenské podmienky, čo sa uskutočňuje zaisťovaním, rešpektovaného 

platného práva; 

 riadi procesy pri ktorých sú uskutočňované záväzné rozhodnutia regulujúce kolektívny 

život členov spoločnosti podľa základných spoločenských vzťahov; 

 zaisťuje rozšírenie systému hodnôt a noriem predovšetkým organizovaním sústavy 

školstva, výchovy a iných inštitúcii zabezpečujúcich integritu spoločenského vývoja; 

 administruje a organizuje hospodársku spoločenskú činnosť, reguluje ekonomiku 

a pôsobí proti dôsledkom živelných hospodárskych procesov; 

 zmierňuje, alebo odstraňuje napätia medzi jednotlivými sociálnymi skupinami 

obyvateľstva, a to výstavbou inštitúcii sociálnej starostlivosti o najchudobnejších, 

alebo právnou arbitrážou - t.j., že štát má vo svojej kompetencii aj eliminovanie, alebo 

odstraňovanie konfliktov medzi jednotlivými subjektmi, najmä hospodárskymi, ktoré  

vo vnútri štátu pôsobia; 

 zabezpečovanie záväznosti a vykonateľnosti práva; 

 štát  čiastočne, resp. v plnom rozsahu zabezpečuje sociálnu a zdravotnú starostlivosť 

obyvateľstva. 

Vonkajšie funkcie štátu spočívajú v tom, že štát organizuje styky medzi spoločnosťou, 

podliehajúcou jeho jurisdikcii a inými štátnymi organizáciami. K vonkajším funkciami nepatrí 

nielen ochrana jeho územia, ochrana jeho suverenity, ale patrí k nim i ochrana záujmov 

jednotlivých občanov a sociálnych zoskupení patriacich pod jurisdikciu štátu  v iných štátnych 

útvaroch. 

 

11.3.2. Politické strany  

Dôležitú úlohu pri určovaní charakteru moci v štáte zohrávajú politické strany. Politickú 

stranu môžeme charakterizovať ako skupinu s vymedzenou organizačnou štruktúrou, ktorá sa 

snaží udržať, alebo získať moc v štáte. Politické strany, ktoré dnes vo svete existujú vznikli ako 

dôsledok toho, že si široké masy vybojovali volebné právo. Podľa typológie cieľov, štruktúry 
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a funkcii, ktoré sa vyskytujú v politických stranách je možné rozlíšiť tieto najdôležitejšie typy 

politických strán: 

 Pravicové strany, konzervatívneho typu - tieto hlásajú obyčajne kresťanský 

program voči existujúcemu stavu, zdôrazňujú tradicionalizmus. Sú stúpenci 

slobodného trhového hospodárstva. 

 Pravicové strany liberálneho typu - takisto zdôrazňujú potrebu zachovania 

existujúceho systému, avšak sú prístupnejšie k rôznym reformám vrátane reforiem 

sociálnych. 

Funkcie v oboch typoch strán sú väčšinou čestné, okrem administratívneho personálu. 

Tento typ strán má pomerne malú členskú základňu. 

 Kresťansko-demokratické strany - tieto strany stoja na pozíciách kapitalistického 

systému. Hlásajú však pomerne široký program sociálneho zákonodarstva 

a harmonickú spoluprácu rôznych spoločenských skupín. Sú masovejšie ako 

predchádzajúce strany, snažia sa o popularizáciu náboženskej politickej doktríny, 

o utváranie postojov ľudí, ktorí sú pod ich vplyvom v rôznych oblastiach života, 

v zamestnaní, rodine, kultúre. Charakteristickým znakom kresťansko-demokratických 

strán je ich komplikovaná vnútorná štruktúra. Ich stranícky aparát je, často spojený 

s cirkevným aparátom. Existuje v nich inštitúcia nepriameho členstva - strana pôsobí 

na ľudí aj prostredníctvom nepolitických organizácii ako sú rôzne misijné spolky, 

rôzne charitatívne a iné spoločnosti, ktoré často bývajú pod vplyvom strán kresťansko-

demokratického typu. Čo sa týka sociálneho programu, vo svete nie je veľký rozdiel 

medzi stranami kresťansko-demokratickými  a stranami sociálno-demokratického 

typu. Isté rozdiely existujúce medzi kresťansko-demokratickými stranami, sú 

podmienené okrem iného aj tým,  či vychádzajú z katolíckej  alebo protestantskej 

teologickej doktríny. 

 Sociálno-demokratické strany - vznikli koncom 19. storočia ako prejav opozície 

proti kapitalizmu. V priebehu vývoja však dospeli k jeho akceptovaniu. Ich program 

sa zameral na reformy, čím sa priblížili k liberálnym stranám. Ich členská základňa 

však pochádza väčšinou z robotníckeho prostredia. Majú charakter masových strán, 

mnohé z nich vznikli z odborárskych organizácii a z časti si uchovávajú tesné 

prepojenie s odborárskymi organizáciami.  

 Fašistické a neofašistické strany - členov a prívržencov získavajú z radov ľudí na 

okraji spoločnosti. Svojou štruktúrou nie sú prispôsobené parlamentarizmu, ktorému 
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vypovedávajú boj. Základným článkom fašistických a neofašistických strán sú 

obyčajne bojové skupiny paramilitárneho charakteru, ktoré sú skôr ochotné pristúpiť 

ozbrojenému boju ako boju politickému. Ich organizácia sa vyznačuje prísnou 

vojenskou disciplínou presnou hierarchizáciou straníckeho aparátu a princípov 

vodcovstva pri rozhodovaní o stanovisku strany a jej akciách.  

 Služobné strany - nie sú typické pre Európu sú skôr typické pre Ameriku. Ide 

o zvláštny typ strán, ktoré sú zväčša tvorené plateným straníckym aparátom, 

zaoberajúcim sa organizovaním volebných kampaní pre jednotlivých kandidátov na 

federálnej alebo miestnej úrovni. Štruktúrou a spôsobom fungovania pripomínajú 

inštitúcie biznisu s tým rozdielom, že pôsobia v oblasti politiky. 

 Komunistické strany - sú to zvláštne skupiny, ktoré svoje ciele nezužujú na získanie 

parlamentnej väčšiny, tradičné komunistické strany sa snažia vychovávať masy 

k likvidácii spoločenského poriadku kapitalizmu, vykonávajú rozsiahlu 

propagandistickú činnosť, od členov vyžadujú prísnu disciplínu. Komunistické strany 

v západnej Európe a aj tie ktoré prežili vo východnom bloku, čiastočne prešli na 

pozície sociálnej demokracie nie však v plnej miere. V krajinách kde si ešte 

komunizmus drží svoje pozície, tieto strany  neakceptujú  parlamentárny politický 

pluralizmus a pôsobia ako riadiace mocenské články spoločnosti. 

 

11.3.3. Dobrovoľné združenia 

Základný princíp pochopenia fungovania dobrovoľných združení spočíva v rozlíšení 

dvoch typov týchto združení. V spoločnosti pôsobia: 

 skupiny spoločenského vplyvu – ide o združenia s inštrumentálnou funkciou, ktoré 

sú zakladané preto, aby boli dosiahnuté ciele, ktoré ležia mimo združenia - patria k nim 

- odborárske organizácie, ochranárske organizácie a pod. 

 expresívne vyjadrovacie združenia, alebo skupiny – sú to združenia, ktoré vznikajú 

sami pre seba, aby manifestovali a inštitucionalizovali spoločné potreby, záujmy 

a záľuby určitej skupiny ľudí a aby organizovali kolektívne uspokojovanie týchto 

záujmov a potrieb (automobilové kluby, filatelistické kluby a pod). 
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11.3.4. Spoločenské hnutia  

Vznikajú obyčajne na základe ekonomických a kultúrnych zmien, alebo na základe zmien 

prinesených z iných spoločenstiev. Sami o sebe, teda spoločenské hnutia nie sú základným 

faktorom spoločenského vývoja. V niektorých obdobiach však môžu byť závažnou silou 

meniacou spoločnosť. Spoločenským hnutím nazývame skupinové snaženie  o realizáciu 

spoločného cieľa. 

Mechanizmus vzniku spoločenských hnutí je obyčajne nasledujúci: Ak sa určité 

spoločenstvo, nejaké množstvo ľudí, dostane do situácie v ktorej nemôže uspokojovať svoje 

ekonomické, kultúrne politické, alebo iné potreby, vtedy neuspokojené potreby vyvolávajú 

nespokojnosť. Psychická energia zmobilizovaná dosiahnutím prostriedkov nevyhnutných 

k uspokojovaniu potrieb je transformovaná proti skutočným prekážkam, tak vzniká stav 

napätia, ktorý zasiahne väčší počet ľudí a dochádza k stavu spoločenského napätia. 

Rozlišujeme tri druhy spoločenských hnutí: 

 Hnutia reformátorské – vznikajú vtedy, keď stav spoločenského nepokoja ovládol 

určité ohraničené okruhy pospolitosti. Spoločenské snahy o zmenu existujúcej 

situácie, nie sú potlačené silou a vodcovia a pracovníci hnutia majú slobodu činnosti. 

Ak majú možnosť využívať kontakty v styku  s obyvateľstvom a ak sa neuspokojené 

potreby netýkajú základných životných procesov, inštitucionalizujú sa formou 

verejných združení. Tieto združenia sa snažia o dosiahnutie cieľov zákonitou cestou. 

 Hnutia revolučné – od reformátorských hnutí líšia predovšetkým v cieľoch 

a metódach, akými chcú tieto ciele realizovať. Nie sú to hnutia smerujúce k reformám 

existujúceho stavu, ale hnutia usilujúce sa o zásadné zmeny, o zvrhnutie daného stavu 

silou. Typickými fázami revolučných hnutí sú: 

 obdobie spoločenského nekľudu, nespokojnosti, vrenia; 

 nekľud zasahuje intelektuálne kruhy, ktoré formujú ideológiu potvrdzujúcu  

víziu nového spoločenského poriadku; 

 vznikajú účelové organizácie pripravujúce revolúciu jej ekonomický, politický 

program, zameriavajú sa získavanie más; 

 vypuknutie revolúcie; 

 obdobie moci umiernených skupín; 

 mobilizácia, rozvoj extrémistických skupín, ktoré sa obávajú toho, že umiernené 

skupiny neobhája revolúciu a jej výsledky;  
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 obdobie, v ktorom preberajú moc extrémistické skupiny – obdobie spojené 

s terorom namiereným proti kontrarevolucionárom; 

 opadnutie teroru, stabilizácia nového poriadku, alebo reštaurácia – t.j. znovu 

obnova poriadku starého.  

Nie všetky revolúcie musia mať uvedený priebeh. Uvedená schéma bola rozpracovaná na 

základe priebehu veľkých svetových revolúcii. Dalo by sa však povedať, že táto schéma svojím 

spôsobom platila aj pre našu revolúciu, ktorá u nás prebehla v roku 1989 a jej následný vývoj. 

 Hnutia expresívne – sú určité procesy, ktoré zahŕňajú veľmi široké okruhy 

pospolitosti ľudí, hľadajúcich uspokojenie nejakej potreby, napr. náboženskej, alebo 

intelektuálnej. V súčasnosti sem patria rôzne náboženské hnutia, hnutia mládeže, 

ochrancov prírody a pod. Nebezpečné je ich pôsobenie vtedy, keď tieto hnutia prerastú 

do protispoločenských hnutí. Väčšinou však expresívne hnutia zohrávajú pozitívnu 

spoločenskú úlohu.  

Aby sa spoločnosť vyhla rôznym revolučným zmenám a prípadnému spoločenskému 

regresu, je dôležitá kontinuita spoločenského života. Ku kontinuite spoločenského života môžu 

napomôcť predovšetkým zmeny sociálnych noriem, najmä právnych noriem. Každá spoločnosť 

prechádza určitým spoločenským vývojom, ide o to aby tento spoločenský vývoj bol prospešný 

pre čo najširšie spoločenské okruhy.  
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ZÁVER 

... namiesto záveru ...  

„Osobne sa domnievam, že pri rozhodovaní Ústavného súdu často už nepostačuje znalosť 

zákonov, ale že významnú úlohu zohrávajú aj disciplíny ako je filozofia, politológia, 

sociológia, história a podobne .... Potreba takéhoto prístupu k spravodlivosti bude stále 

naliehavejšia, obdobne ako sa napríklad ukazuje stále naliehavejším chápanie demokracie 

nielen ako určitej formy štátu, ale aj ako spôsobu života“. 

 

 Vladimír Čermák 

(*1929 – †2004) 

právnik, filozof, politológ, humanista, profesor sociálnej filozofie, sudca Ústavného súdu ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politolog
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