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Poslední desetiletí vedla 
možná až k extrémní eko-
nomizaci pohledů na fun-
gování společnosti, proti 

čemuž se již bouří i někteří vynika-
jící ekonomové. Příkladem budiž 
Sedláčkova „Ekonomie dobra a zla“, 
u nás nejprodávanější kniha z obo-
ru ekonomie. Tak jako společnost 
nestojí jen na ekonomice, není to-
mu tak primárně ani s trhem, ma-
nagementem, právem atd. 

Společnost je mnohem složitěj-
ší, než si ji úzce zaměřené obory 
přirozeně škatulkují. Řídí se svými 
vlastními zákonitostmi, z nichž 
mnohé sice mohou připomínat zá-
konitosti ekonomické, ale je silně 
ovládána obecně sdílenými (někdy 
bohužel i extrémními) hodnotami, 
formuje osobnosti, vytváří (nebo 
naopak nevytváří) podmínky pro 
životní úspěch jedinců a celých ge-
nerací, přispívá (nebo naopak ne-
přispívá) k pocitu spravedlnosti 
a sounáležitosti s ostatními. 

Na sociologii je přitažlivé ze-
jména to, že umožňuje porozumět 
společnosti a jejím problémům 
v těchto širších souvislostech, vy-

bavuje člověka schopností propojit 
vědomosti o ekonomice, trhu, prá-
vu, kultuře, politice a psychologii.

Potřeba  
celkového obrazu
Již v roce 1961, kdy se svět začal 
zmítat v křečích, které pak vyústily 
ve studentské bouře konce šedesá-
tých let, nejznámější a dodnes nej-
citovanější americký sociolog Char-
les Wright Mills ve své Sociologické 
imaginaci napsal: „To, co lidé potře-
bují, nejsou pouze informace. Po-
třebují schopnost informací správ-
ně využít. Potřebují rozvinout svůj 
rozum tak, aby získali celkový ob-
raz o tom, co se děje ve světě a k če-
mu může dojít v nich samých. Trou-
fám si tvrdit, že novináři a vzdělan-
ci, umělci a publikum, vědci a vyda-
vatelé spatřují tuto schopnost 
v tom, co by bylo možno nazvat so-
ciologickou imaginací“. 

Nejsou tato slova sociologické-
ho génia aktuální právě dnes, kdy 
„tsunami“ informací nezvládají po-
malu už ani vzdělanci a profesio-
nálové, natož pak takzvaní „oby-
čejní lidé“?

Sociologie tedy rozhodně není 
nudná věda. Je to svým způsobem 
dobrodružství poznávání stále se 
měnícího světa okolo nás a nás 
v tomto světě. Ještě jeden citát 
z Millse stojí v této souvislosti 
za úvahu: „Prvním plodem sociolo-
gické imaginace je myšlenka, že 
jednotlivec může pochopit své 
vlastní zkušenosti a ovlivňovat 
svůj osud pouze tehdy, pozná-li 
své místo v tomto období, zjistí-li, 
že může poznat své životní mož-
nosti, jen když si uvědomí možnos-
ti všech individuí ve stejných okol-
nostech.”

Příležitosti v praxi
Mnozí by se mohli domnívat, že 
propaguji sociologii pouze jako 
„intelektuální cvičení“. Naopak, 
beru v úvahu také její praktickou 
stránku, která se nakonec projevu-
je v uplatnění absolventů studia 
tohoto oboru na trhu práce. Mo-
derní, demokratické a dynamické 
společnosti vytvářejí mnoho příle-
žitostí pro sociology a sociální 
analytiky, pokud ovšem své řemes-
lo skutečně ovládnou. 

Aplikovaná sociologie dlouho-
době patří k nejatraktivnějším 
oborům s uplatněním ve státní 
správě, v médiích, ve výzkumných 
agenturách, ve volebních štábech, 
v řízení podniků, marketingových 
firmách atd.

Naučit se řemeslo nebylo nikdy 
ztrátovým počínáním. Dnes je 
ovšem definice řemesla jiná než 
za dob našich otců. Dnes může být 
řemeslem také klasická akademic-
ká disciplína. Sociologickému ře-
meslu, které může mít i „zlaté dno“, 
jak se v Česku od pradávna říká, se 
však nelze naučit všude. 

Mladý člověk s tímto zájmem by 
se měl podívat, kde spojují výuku 
nevyčpělých sociologických teorií 
s výukou výzkumných praktik 
a metod, kde studenty vtahují 
do řešení skutečných problémů, 
kde se jich pravidelně ptají na jejich 
názory a kde absolventa přivedou 
k umění porozumět společnosti. 
Kde ho naučí připravit solidní vý-
zkum, profesionálně a objektivně 
analyzovat a vysvětlit společenské 
procesy, poskytnout expertní po-
hled a samozřejmě napsat jak od-
borný článek mířící do akademické 
komunity, tak článek do novin, šíří-
cí kouzlo „sociologické imaginace“.

V Česku není mnoho vysokých 
škol a kateder sociologie, které se 
vydaly tímto směrem. Důležité je, 
že takové školy tady jsou a že 
na nich učí už i generace sociologů, 
kteří získali zkušenosti v zahrani-
čí, kde sociologie nebyla tak pokři-
vena jako v zemích, kde byla buď 
zakázána, nebo se z ní mocenská 
elita snažila udělat svoji služku. 

Není to sice nejlepší vizitka, ale 
i to svědčí o potenciální síle této 
disciplíny a o vlivu těch, kteří ji 
dobře ovládnou. Proč si na závěr 
nepřipomenout slova klasika: „Vliv 
je mocnější než moc.“� ❚
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”„To, co lidé potřebují, 
nejsou pouze infor-
mace. Potřebují 
schopnost informací 
správně využít. Potře-
bují rozvinout svůj  
rozum tak, aby získali 
celkový obraz o tom, 
co se děje ve světě 
a k čemu může dojít 
v nich samých.

Proč studovat sociologii
Každý, kdo si obor, v němž působí, oblíbil a vynikl v něm, najde nespočet důvodů, proč by jej měly 
studovat další generace. Snad tedy nebude znít nevěrohodně, když řeknu, že pro toho, kdo má sklon 
spíše k sociálně-humanitním vědám než k vědám přírodním nebo technickým, je sociologie jednou 
z nejlepších možných voleb. Proč tedy?


