,
r.

AN

IŽ P

I

N

VOLÁNÍ A VEŘEJNÉ BLAH

VE SVĚTLE SOCIÁLNÍC

19.5

P

OJŮ

1

NÁKLADEM "ORBIS", TISKAŘSKÉ, NAKLADATELSKÉ
A NOVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI AKC
V PRAZE

s
1.

o

KONKRETNíHO VĚDECKÉHO VÝZKUMU:
tvoří podstatu vědy -

Kaž·dá vědecká generalisace je oprávtehdy, když se opírá o fakta, zjištěná a zpracovaná vědeckou
- Pracovní hypothesa - O ,náhodách' - Vědy sociální
c:rr·,un6nl S vědami přírodními Zákony sociálního jsoucna význam a potřebnost - Stručně o výzkumu,
výclllodllSko této práce
........... .

II.
KAPITOLA O SOCIÁLNíCH POSTOJíCH:
,Postoj'; filologický a věcný rozbor tohoto slova - Pojem ,sociální
u různých autorů: W. 1. Thomas, Fl. Znaniecki, G. Wal1as,
E. Faris, R. E. Park, G. A. Lundberg, I. B. Kelley, W. C.
W. Clark, 'vV. E. Atkins a H. D. Lasswell, M. Sherman,
L. L. Bernard - Klasifikace sociálních postojů u L. L.
A. Lundberga, E. 'Farise, J. K. Folsoma - Stanovisko
autorovo a jeho chápání pojmu sociálních postojů - Postoj výsledný
- Rozlišování mezi .poměrně vyhraněnými a trvalými postoji a mezi
okamžikovými reakcemi davových psychos - Postoj je předobrazem
činnosti Mínění a zkušenosti některých autorů, kteří upozorňují
na nedostatky, jimž je vystaveno studium sociálních attitud: L. L.
Bernard, E. Paris, M. Sherman, H. E. Perry, 'Po A. Sorokin, G. A.
potřebnost a cenu vědeckého studia sociálních pozdťlra;~ňují E. Faris, G. A. Lundberg a L. L. Bernard - Vztah
verbalizovaných (mínění) k postojům, jež se projevují činy z nás zjišťuje postoje v každodenním životě, aby si učinil svá
o lidech a upravil si svůj poměr k nim - Pokusy o zdokonaleni výzkumné techniky, pomocí níž je možno opatřiti si data při
sociálnkhpostojů: Fl. Allport a D. Kat z, L. L. Thurstone,
A. Stouffer, C. L. Fry, K. .Young, M. Sherman, W. W. Clark,
R.
- Přehled prací několika amerických autorů, kteří se obístudiem sociálních attitud: W. F. Vaughan, S. P. Rosenthal,
O. Milton Hall, W. Keh-Ching Chen, C. C. Zimmerman, L. D. Zeleny,
H. H. Remmers a jeho studenti z Purdue University, W. C. Smith,
L.
Bernard, A. O. Bowden & Floyd F. Caldwell & Guy A. West,
A. Anderson - Sociální postoje patří k oněm společenským jestudium jest velmi žádoucí, teoreticky i prakticky pro-
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'tikace jako povolání nejméně potřebná, případně jako povolání

III.
ÚVAHA O VÝZKUMNÉ METODĚ DOTAZNÍKOVÉ:
Vědecká metoda jest společná všem vědním oborům; rozdíl tkví
toliko v t. zv. metodickém postupu, jímž jest metoda podle potřeby
uzpůsobena povaze poznávaného jsoucna - -Dotazník a jeho výhody
- Trojí možnost použití dotazníku při výzkumu - Výzkum musí
směřovat k zjištění dat pokud možno representativních - Malá homogénnost dat, jež jsou předmětem studia věd sociálních - Hojné používání dotazníků při výzkumu vedlo k jejich zneužívání, což vyvolalo
kritické námitky - Doklady některých námitek: M. C. Elmer, W. E.
Spahr, C. t. Fry, Ch. C. Peters, R. L. Kelly, Read Bain, M. SmithNedostatky nepřímé metody dotazníkové u srovnání s výhodami dotazníkové metody přímé - Výhody výzkumného postupu za použití
nepřímé metody dotazníkové: C. L. Fry, R. S. Cavan, G. A. Lundberg - Autorovy zkušenosti s přímým výzkumným postupem Důvody, jež mluví ve prospěch nepřímé metody dotazníkové všude
tam, kde jde o zjištění intimnějších dat osobních a kde je žádoucí
anonymita - Zásady, jichž musí býti dbáno, má-li dotazníková metoda vést k dobrým výsledkům - Sedm pravidel A. L. Bowleyho Jak upravit počet a znění .otázek dotazníku - Úvodní slova dotazníku, jeho záhlaví, oslovení odpovídajícího, dodatečné vysvětlivky Rozeslání upomínadch dopis 11 (zkušenosti H. A. Toopse) - Odpovědi na dotazník musí býti získány v určitém časovém rozmezí,
dokud nedošlo k nějakým podstatným změnám - Kdy je nejlépe
dotazníky rozeslat - Jak se dobrat odpovědí na otázky ,inkvisitorské'(St. Chapin, K. B. Davis) - Dobré výsledky dotazníkového
šetření si musíme zaručit již přípravnými pracemi; devět otázek
H. Secrista - Důvody, proč je nutno věnovat péči též vnější úpravě
dotazníku: tvar dotazníku, jeho velikost, barva, jakost materiálu;
pořadí jednotlivých bodů, slovní stilisace otázek a jejich počet Studium sociálních postojů vyžaduje obzvláštní obezřelosti při výzkumu a zdokonalení výzkumné techniky - Popis některých výzkumných metod za pomoci dotazníku: metoda vyškrtávad; metoda
odpovědí typu ,ano - ne'; metoda odstupňované pravdivosti; metoda
logického závěru; metoda zjištění mravní citlivosti; postup zdůvod
něním; postup zevšeobecněním;postojová stupnice Podrobnosti
o výzkumu, z jehož dat vychází tato studie: práce přípravné, povaha
dotazníku a vypracování jeho 'textu postupem experimentálním; prů
běh výzkumu a zkušenosÚ, jichž autor nabyl Zpracování dat povahy kvalitativní postupem kvantitativním (metoda statistická)
Souvislost užšího problému studie (prestiž sociál. utility různých povOlání) se širším problémem demokracie (pojem veřejného blaha) 55

IV.
ROZBOR DOTAZNÍKŮ:
Dotazníky (celkem 914) byly podle zaměstnání odpovídajících utří
děny do dvanácti skupin. Při rozboru bylo ve všech těchto skupinách
postupováno stejně: po stručném nástinu složení skupiny následuje
vždy přehled o tom, která povolání (a kolikrát) byla uvedena na místě
prvním jako sociálně nejprospěšnější, která povolání byla uvedena
mezi členy první trojice, která byla zařaděna do trojice poslední,
a konečně která byla odpovídajícími postavena na poslední místo kla-

:~ciálně škodlivá. Jiný přehled zpracovává odpovědi na otázku, proč

odpovídající považu~~ ?~~ t!! povc:l~ní, která uv.e~~i na prvníchv třech
místech za nej důlezlteJ Sl, Cl zdah JSou podle JejIch soudu vsechna
povolán'í stejně důležitá. Doplněním a korektivem toho jest pak pře
hled odpovědí podle toho, jaké stanovisko zaujali odpovídající k otázzdali se náš stát obejde bez některého z uvedených povolání, má-li
~:' jeho občanům vést dobř: a má-~i obstát ': sout~ži, s. o~tatní~i
národy světa. Všechny ~yto prehl~dy.}~ou doplnen~ ?OJ~yml oCltacve~;.
z nichž se dovídáme, jak OdpovldaJlcl svou klasIfIkaci oduvodnuJl,
proč některá p'o~olání c~;,á1ív jako ,:e1m~ ~~ospěšná a proč. j~ná povolání odSUZUJI Jako soclalne nepotrebna Cl dokonce skodhva; bylo
tak umožněno sestaviti :přehled též :o tom, proti kterým povoláním
a kolikrát vyskytují se námit~y nebo odsud~~. N a k:)!~ci ka~~é .skupiny jest přip~jena přehJedna ta~:)Ul~a, v ~lZ kro,m~ <:lat, Jez Jsme
uvedli svrchu Jest poznaceno, kohkrat ktere povolam nebylo do klasifikace pojat~ vůbec, jakož i která povolání byla odpovídajícími při
dána spontánně, buď jako sociálně prospěšná a žádou:Í či jak? činitel
poškozující zájmy váejného blaha. Názvy 12 základmch skupm:
1. Rolníci.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VILa
VII.b
VIII.

Dělníci.

Samostatní podnikatelé nižší kategorie.
Obchodníci.
Samostatní podnikatelé vyšší kategorie a 'Svobodná povolání.
Veřejní i soukromí zřízenci.
Veřejní zaměstnanci nižší kategorie.
Soukromí zaměstnanci (nižší kategorie.
Veřejní i soukromí zaměstnanci vyšší kategorie (vysokoškoláci).

IX-a Učitelé.
IX.h Profesoři.
X. Vojáci

91

V.
KOEFICIENT PRESTIŽE SOCIALNí UŽITECNOSTI
KLASIFIKOVANýCH POVOLANí:
O prestiži; ,existuj e všude tam, kde lze porovnávat mezi nerovnostmi; když se rozdíly zmenšují, zmenšuje se i prestiž (příklady) ,Obtíže, když jde o zpracování dat, týkajících se rozdílu mezi skupinami - Popis techniky zpracování dat, získaných šetřením dotazníkovým - ,Koeficient prestiže' :a z.působ, jak byl stanoven - Grafické znázornění koeficientu prestiže za pomoci dvanácti !prestižních
reliefů - Výklad prestižních re1iefů ,podle ;skupin: jakého poměrného
prestižního :pořadí dostalo se klasifikovaným povoláním 'vždy v rámci
jedné a téže profesionální skupiny - Výklad prestižních reliefů podle
povolání: jaké je prestižní umístění vždy jen jednoho 'z 'klasifikovaných povoláni v průběhu všech dvanácti základních skupin (rozdíly a shody meziskupinové) - Která povolání se těší všeobecnému
uznání své užitečnosti, která mají "prestižní polohu .střední', a konečně která povolání mají 'prestižnípořadnice záporné - Kontrola za
pomoci ,pořadnkh čísel' prestižního umístění - Ve kterých skupinách
a kolikrátinebylo to či ono povolání (do klasifikace pojato vůbec Přehled námitek a odsudků ,proti obecné prospěšnosti některých poVII

VI

volání - Povolání, která byla odpovídajícími přidána spontánně k vůli
odsudku - Povolání, která byla odpovídajícími připsána spontánně
jako důležitá a všeobecně prospěšná - Rozdíly a shodyhlezi skupinami pokud se týče způsobu, jak jejich Clenové ,odpovídali k druhému a třetímu 'bodu dotazníku; ,doklady o loyálnosti v povolání
a o existenci profesionálního antagonismu .
. . . . . . 179

VI.
SHRNUTí VÝSLEDKŮ:
Tři stupně ve výkladovém postupu - Stanovení výsledného pořadí
klasifikovaných povolání vypočtením koeficientu prestiže z 'průměru
všech dvanácti základních skupin - Pět povolání s prestižní pořad
nicí kladnou (rolník, učitel, dělník, řemeslník, lékař); tři povolání
s 'Prestižní Ipolohou střední (inženýi;, obchodník, průmyslník); pět povolání s prestižní pořadnicí zápornou (voják, politik, umělec, kněz,
advokát) - Rozdíly v odstupňování významu různých povolání Součet všech případů, kolikrát bylo které ,povolání z klasifikace vypuštěno - Kolikrát byla úhrnem jednotlivá povolání předmětem námitek a odsudků; nízký koeficient prestiže nemusí ,být vždy současně
svědectvím o existenci profesionálního antagonismu (doklady) Rozlišení mezi prestižem sociální utility povolání a jejich sociálním
prestižem vůbec - Poznámka o povaze postojů negativních (námitky
a odsudky) - Radikální konservativÍsmus - Partikularismus jednotlivců a skupin 1;)roti zájmům obecnosti Doklady o existenci partikularismu profesionálního - Tendence zdůraznit (přímo 'j ,nepřímo)
prospěšnost povolání vlastního -- Profesionální sebevědomí a interprofesionální affinita - Postoje lidí prostých u srovnání s postoji
jedinců studovaných Poměr složky hmotné a složky duchovní při
vytváření veřejného blaha Jednostranné a kusé !chápání pojmu
veřejného blaha: hlediska egocentrická Žádný zřetel ,částečný
nesmí být povyšován na zřetel obecnosti - Žádoucí kritičnost, zaujatá pro nápravu nedostatků ve veřejném životě, proti bezpředmět
nému ;škarohlídství, předsudkům a zaslepené nevědomosti; stavovská
výlučnost a odkud se pramení;,' činností výchovných institucí může
býti zmenšen vliv rozkladných sociálních antagonismů - Sama povaha práce činí některá povolání méně populární než povolání jiná Doklady o rt:om, že 'V našich lidech je též mnoho zdravého rozpoznáni,
rozvážnost v úsudku, smysl pro poměrnost, 'cit úcty k práci druhých,
vědomí závislosti jedněch na druhých, živÝ cit pro 'spravedlnost, pro
solidaritu v práci a pro pracovní morálku, krátce osvícené chápání
základů společenského řádu, z něhož vyrůstá blaho všech Splnění
subjektivního předpokladu -demokratického soužití občanů: číselný
poměr úhrnného pootu profesionálních postojů kladných a profesionálních postojů záporných - Smysl Havlíčkova a Masarykova hesla:
,J á pán - ty pán' - Demokratická společnost není vylučováním vůdčí
elity; žádá naopak účastenství všech za odpovědného vedení nejlepších a nejschopnějších - :Specifická povaha každého sociálního
jevu je determinována časově i místně; co to znamená s ohledem na
výsledky našeho šetření - Které jsou výsledky této studie pro obor
poznání obecně sociologického, pokud se týkají: a) sociálního prestiže
povolání ve vztahu k v.eřejnému blahu; b) ,povahy sociálních postojů;
c) metody výzkumu a metody zpracování. .
. 226
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. . . . . . . . 257
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o
c,o tvoří P'odstatu vědy, bylo 'odp'ověděn'o )iž
celkem souhlasně: že je to s'oustavné a pokud mozn'o
poznatků určitého vědníh'o ~b~ru, p~i čemž jest
tyto poznatky byly zlskany vedeckou me'ověřeny a mohly tak míti objektivní platk takovému soustavnému a shrnujícímu vědeckému
nemůže
ovšem prací jedince nebo jedné vědecké
generace.
to dílo mnohých jedin~ů a~ mno~ých ~ener~~í, , dílo
stále
neukončené. Zde Je vzdy \treba neco pndavat,
znovu nalézat a znovu ověřovat - radost i smutek těch, ,kdo
život
hledání pravdy. Neboť v tomto smyslu JSou
~Tn,"'a.r·ITa poznávání' a ,hledání pravdi pojmy souznačnvé.
lidstva jsou jedním velikým dokladem toho, ze
.." .... ·'''",rt: .. nejsme nikdy hotovi, že pravda musí být vždy
znovu 'objevována.
synthesa, generalisace. Ale pež k synau'",""'-,u..... můžeme d'ojít, musíme napřed projít zdloučasto je to cesta zk'oušek a omylů! - ,sbír~ní
skutečnosti, jejich tříděním, hledáním SOUVlSa rozdílů; teprve tehdy lze přikročit k formuzaveru, jež i potom jsou začasté jen závěry prozatímní,
aneb'o :platí jen ,o 'omezeném počtu dat, ,o něž se 'opírají. Cas od
času přijde někdo, kdo pr'ovede synthesu, jež na celek známých
ale rozptýlených fakt vrhne světlo nového poznání, o němž
kdo odděleně postupovali na svých užších prac'ovních polích,
neměli možná ani tušeni. 'Synthesa objeví až doposud skryté souukáže shody i rozpory, hl'avně však vytkne směr dalšímu
vedoucímu k novým poznatkům. Hledání pravdy je
r

cestou kázně a odříkání: není snadné zdržeti se předčasných
generalisací; je otázkou vědecké kázně a poctivosti, aby ze zji-.
štěných fakt byly vyvozovány jen ony závěry, k nimž tato fakta

lehce zjistitelné. K překvapení došlo a o náhodě se mohlo
proto, že existence fakt nebyla buď
ve skutečnosti
;tušena nebo že tato fakta byla přehlížena a význam jejich

opravňují.

K~asickým vpříkladem vědecké generalisace je na př. zákon
gr,avltace. Ovsem, vědeckých zákonů tohoto druhu je poskrovnu
~ Je vyhrazeno,jen několika málo vyvoleným, aby je formulovali.
K~o~ě ?ich j e ;nno~s~ví ,?"eneralisací méně významných, protože
me~ev vseobecnych, Jez vsak jsou pro rozvoj vědeckého poznání
steJne nezbytné. V každém případě nemůže 'býti nikdy příliš
~důr~~ně~o,v že ka~dá generalisace (zákon všeobecně platný či
Jen ~castecne shrnující závěr) je vědecky oprávněna jen tehdy,
~dyz se .opírá 10 fakta, zjištěná vědeckou metodou. Jinak je to
Jen ~ouhá domněnka, jež sice může býti pravdivá, bez před
~hozíll0 ověření fakty nemá však na poli vědy ceny. Užitečná
Jevv 'proces~ věd,eckél~.o.?oznáv~ní jen t. zv. pracovní hypotesa,
J:Z SIce -:. J~k nazev JeJI ukaZUje - nebyla prokázána, opírá se
vsak o .urclta fakta, která napovídají,že (by se závěr hypotetický
mohl státi závěrem pravdivým.
Populárně se často Imluvíváío náhodách. Někdo by na
mohl
předpovědět, že tehdy a tehdy přej de nyněj ší hospodářská krise .
kd!ž by neměl potřebného odborného vzdělání národohospodář~
skeho~ nesledoval proces výroby, distribuce a ,spotřeby výrpbků
a nevenoval pozornost dnes již světovým závislostem hospodář
ského trhu, nebude míti jeho ,předpověď' iS hlediska vědeckého
poznání žádné platnosti, i kdyby ise ,náhodou' vyplnila. Takovéto
náhody jsou možné v každém vědeckém oboru. Víme však dobře
že ve skutečnosti i ony jsou nutným důsledkem určitých fak~
a že js,ou v našich .očích náhodami jen proto, že my jsme těchto
fakt neznali, že jsme je přehlédli, krátce proto, že naše poznání
bylo v tomto případě neúplné, nedostatečné. V jednom volebním
okrese se dostal p.o volbách na velmi odpovědné místo člověk
jehož ~volení ~eby~o naprosto očekáváno; všichni jsou pře~
kvapem; "Jak Jen Jeto možné? To je čiročirá náhoda!" Ne
~á?~da" nýbrž nez.bytný důsledek obratnosti v.olební propagandy,
recmcke zdatnostI, schopnosti získávat a udržovat si politické
přátele, přesvědčovat atd. atd., a ovšem i důsledek chyb, jichž
se .dopustili političtí i jiní odpůrci (jejich neúčinná volební propaganda, vnitřní rozpolcenost, nedostatek peněz .. ,); krátce,
v úvahu tu musí být vzat cel)T soubor vnějších i vnitřních podmínek a příčin, jež determinují politický úspěch a jež nejsou

výsledků, vědecké práce je odstraňo
"Vedle jiných má t.o i své důsledky prakdosah je chápán vždy více, úměrně s tím, jak se
vědeckého poznání stávají majetkem vždy většího
množstvÍ. Astrol.ogii .vystřídalo moderní hvězdářství,
a my s ním, více svým teleskopům než věšteckému
a zvěrokruhu; alchymie byla vystřídána chemoderně vybavených laborat.oří; a povědy shledáme postupný vývoj od stadia
poznáni fakt pravdy. Ve vědách
náhod k
zdá se, období náhod ještě definitivně nepominulo.
Není t.o
Vážná vědecká práce
tu data p.oměrně neSt. Chapin, když říká, že "kontrodávného a pravdu má
verse o sociálních problémech dávají zpravidla vice tepla než
svět1a".* Na omluvu sociálních věd lze říci, že musí překonávat
značné
jichž t. zv. vědy exaktní jsou ušetřeny. N eb.oť
v
který jednotlivé vědy sociální studují s různých
těžko hledat zákonit.ost a neproměnné konstanty.
a věčně proměnný je člověk sám, tak - ha neskonale
a proměnný je život člověka !V·e společnosti.
ne'vyJl0(ln(::m postavení věd sociálních u srovnání s vědami
se týče získávání objektivních fakt, bylo psáno
Snad v každém všeobecném úvodu do studia
o tom zmínka. Nebudeme proto opakovat věci,
tak často vysvětleny jinými. Jednu okolnost musíme
však zvláště zdůraznit: ať jakkoliv jsou velké potíže, jež sociomusí překonávat
pravdy o společenském životě,
i ona zaslouží si názvu vědy jen tehdy, když soubor jejího
pozn,lni bude stát na pevné základně objektivně zjištěných a vefakt sociální ~kutečnosti. Všeobecné závěry jsou
nn·'7",rl':lc1·j:,. nápom.ocny r.ozvoji vědeckého poznání, jehož jsou 10završením. Ve vědách sociálních jsme však stále ještě
spíše ve stadiu zjišťování fakt než ve stadiu formulování zákonů sociálního jsoucna. Leč nepochybujme ~o tom, že

* F,

Stuart Chapin: Cultural Change. The Century Company, N ew
1928. Strana 433 a n.
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i toto jsoucno má své zákony. Některé z nich byly již objeveny
a prokazuji dobré služby tomu, kdo je zná; usnadňují mu orien- '
taci v životě, pomáhají mu vyhledávat jeh.o vlastní místo Ve
společnosti, učí ho porozuměti životu jedinců jiných, a hlavně,
učí ho trpělivosti: vedou k poznání, že zákonitost sociálního
života nepřipouští skoků, že i tu je řetěz příčin a následků. Jsou
jistě i jiné zákony, kterých doposud neznáme nebo jejichž platnost nebyla doposud plně prokázána. Obojí bude možné teprve
tehdy, až dobře poznáme sociální jsoucno samo. Jsme tak vždy
vedeni zpět k imperativnímu požadavku: hledat, zjišťovat. Nejde
ostatně jen o
konečné zákony, nýbrž jde tu o každodenní
všední skutečnost. Stane se nejednou, že hledáme odpověď na
nějakou prostou otázku a nemůžeme k ní dospět, prot.ože nemáme dokladů. Jak často proneseme soud, který neodpovídá
skutečnosti, prostě proto, že neznáme fakt této skutečnosti. V našich soudech o životě společenském se to stává obzvláště často.
A kdo se začetl tr.ochu do literatury, jež byla napsána o sociálních předsudcích a jejich genesi, uvědomil si zajisté, že je v tom
nejen velký nedostatek, nýbrž i velké nebezpečí.
Těchto několik myšlenek nás vede k závěru. Ať se přiblížíme
k oblasti vědeckéh.o poznání z konce kteréhokoliv, vždy dospěje
me k jednomu jeho nezbytnému předpokladu: c.o největší množství objektivně zjištěných a ověřených fakt, na nichž mohou
býti vybudovány za pomoci metodického postupu shrnující závěry. A poněvadž celý tento proces sbírání a klasifikace fakt,
jejich srovnávání, ,vykládání', prostě zpracování materiálu, se
úhrnně nazývá výzkumem, můžeme stručně říci, že nástrojem,
opatřujícím živnou látku každé vědě, jest vědecký výzkum.
V sociologii mluvíme .a konkretním monografickém výzkumu
sociologickém. Z poznámek, jež jsme svrchu předeslali, plyne,
že jeho potřeba je v této vědě nejvýš naléhavá.
Veden touto naléhavou potřebou, Sociologický ústav Masarykovy university uspořádal v posledních letech několik takovýchto
monografických šetření, aby získal potřebná data z různých
úseků našeho národního života. Materiál, o který ,se opírá pří
tomná studie, jest zpracováním části dat, vytěžených při jednom
z těchto výzkumů. S1.o při něm o zjištění sociálních postojů
různých vrstev našeho občanstva k pojmu veřejného blaha: jak
různi lidé tomuto pojmu rozumějí, jak Sl jeho smysl vykládají,
jakým způsobem - podle jejich mínění - by se mohlo účinně
pracovat na uskutečnění veřejného blaha a pod. O podrobnostech
se zmíníme až na příslušném místě před rozborem dotazníků,
4

jsme si opatřili dokladový. materiál. Prozat~~
tolik že účelem oné části našeho "Dotazníku", llZ
zpra~ováváme, byl? zjistit" zdali a )a~Ýn; způsober::
determinovano take profeslonalmml POStOJl
povolání. Bu~e pr,oto nut~o,~byc~om v dal~í
o sociálních attltudach, coz nas pnvede zpet
ve<jeCKelm výzkumu a o výzkumných metodách. *

týkající se problému metody, budou uvedeny na 'přísluš
domácích prací uvádíme zvláště směrodatné dílo: E. ChaDíl 'první: Základy. II. vydání nově zpracované
íSvazek druhý: Vědecká metoda. Sociologie a život.
vlast. v Praze 1933. V komisi nakl. Melantrich, str. 234, 'cena 40 Kč.
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KAPITOLA O SOCIÁLNíCH POSTOJÍCH.

ve(leCli:e literatury W. 1. Thomas, když psal před:
práci o polském sedláku v Ev:opv~
díle tomto spolupracoval vS .T?omasem ,vudCl
Znaniecki; bylo uvereJneno pod ,nazve~
in
and A merica; po prve v petl
po druhé ve dvou svazcích (N ew York,
'urr.r,Orll ""'''''U111M'"
zřejmo, že pojem attituda
projevem uznání Thomasova
v r. 1931 vydalo několik jeho
knihu Social Attitudes (New

Z denního života, z tisku, rozhovoru, přednášek a pod. jsou
nám dobře známy výrazy, jako ,býti zaujat pro nebo proti ně
komu či něčemu', ,míti o někom nebo o něčem své mínění', ,míti
vyhraněné přesvědčení', ,celk.ové stanovisko', ,stavěti se k ně
čemu odmítavě', ,zaujmouti k návrhu příznivý postoj', ,mysliti
si, že ... 1, ,cítiti, že ... ' atd., atd. Všechny tyto a jim podobné
výrazy jsou dokladem toho, že různí lidé mají k různým osobám,
věcem nebo událostem různý vztah, který jest pro daný případ
a v dané situaci jejich v)'sledným postojem.
V češtině slova ,postoj' užíváme zcela konkretně pro označení
různých postojů těla, na př. při cvičení (pěkný postoj, vysoký
nebo nízký postoj a pod.) ; tedy to, co jinak nazýváme též polohou a co odpovídá anglickému ,posture'. K:dežto však slova
poloha nemůžeme použít též ve významu přeneseném (není na př.
možno říci,že někdo "zaujal polohu k návrhu"), začalo se u nás
uŽÍvat kromě zčeštěného tvaru ,attituda' Cz anglického: attitude)
též slova postoj, a to nejen pro označení postojů tělesných, nýbrž
i pro označení postojů myšlenkových, citových, prostě figurativně. A ačkoliv 'Se tento výraz ještě zcela nevžil, není důvodu,
proč bychom jej nemohli užívat i v !tomto přeneseném slova
smyslu, zvláště když nemáme žádného vhodného výrazu jiného
a když se již vžilo příslušné sloveso (,stavěti se k něčemu kladně,
odmítavě' a pod.). Ceho je třeba, to je přesnější vymezení tohoto
pojmu, neboť ani v Anglii, ani v Americe, kde si v odborné literatuře sociologické a sociálně psychologické pojem ,attitude' zajistil již své domovské právo, není v jeho chápání úplné shody
a jednoty. V dalším, kde podáme výčet ,několika definic sociálních attitud z americké vědecké literatury, jakož i svou definici
vlastní, budeme výrazu ,postoje' a ,attitudy' užívat záměnně.
Pojem ,social attitudes' nebo též ,collective attitudes' či prostě
,attitudes' ujal se nejdříve v americké sociální psychologii
a sociologii. Podle shodného soudu četných autorů uvedl jej

Thomasových následovníků znamenáme
koncepce, hlavně y tom, že pojem ,attis pojmem ,social value', základní jeho dev podstatě totožné; že jeto vztah k někomu
ne/)eO:1U, vztah k vnějšímu objektu, a že je to dynamický
Zdá se však, že tato dynamičnost nebyla Thozdůrazněna. I sám jeho spolupracovník, profesor
psal později samostatně,2 vysvětloval, proč
nepovažuje za vhodný. Zdál se mu příliš sta-
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tický. "Znaniecki proto dával přednost pojmu ,tendence', a to přes
sku.t;c~ost, že h~avním důvodem pro vypracování nového pojetí
soclalmch postOjŮ bylo Thomasovi právě to že starší studie
o lidském vědomí podle pojetí tradiční psychdlogie zdály se mu
nepostačující pro svůj příliš statický ráz.
Graha:? Wallas navrhl kompromisní pojem ,disposice', jako
slov? V)lstéI? smyslu neutrální, neboť prý to, o čem ve skuteč
nost!. p:l. ,~thtudách' mluví,;ne, ~sou disposice určitým způsobem
:n~sht Cl Jednat. Podle neho JSou tedy attitudy predisposice,
Jezto". v, důsledku attitud určitého druhu jsme predisponováni
k ur~ltemu druhu myšlení či jednání. J. Dewey se raději kloní
~ pOjmu ,zvyky' (habits), za předpokladu, že některé zvyklosti,
Jez se stanou automatickými, jsou potom nástrojem ve službách
dynamičtěj ších sil.
Ellsworth Faris, kterého se zde přidržujeme při tomto vÝkladu pojetí Znanieckého, Wallase a Deweye,3 kloní se sá~
k definici posledního (John Dewey v H uman N ature and Conduet; 1922), že attituda je získaná predisposice odpovídat urči
tým způsobem či určitou formou na vnější podněty, při čemž
za zvláštních okolností .- když totiž činy jsou výrazem ustáleného způsobu chování (behavior) - je též predisposicí k vlastnímu jednání. Profesor Faris pak v dalším dodává, že je na př.
možno zjistit postoje jednotlivců či celých společenských skupin
k válce, prohibici a pod., a že Thurstone vypracoval velmi dů
kladný a účinný způsob, jak zjistit postoje skupin či jednotlivců
tím, že se nám podaří určit, zdali celkově převládající tón je
kladný či záporný: attituda je ,pro' nebo ,proti' válce, ,pro' nebo
,proti' prohibici a pod. Není prý však možné ze zjištěné attitudy
bezpečně usuzovat, jaký bude vlastní čin, t. j. zdali jednání bude
adekvátním vnějším (skutkovým) výrazem attitudy. Můžeme
prý p~oto říci jen tolik, že když nastane okamžik čínu, je velká
pravdepodobnost, že se attituda uplatní jako důležitý determinující fakt'Ůr jednání. V 'kritických situacích (revoluce, panika ... )
se však postoj může zásadně změnit, a proto i vlastní činnost
může býti potom krajně odlišná od toho, co bychom p'Ůdle
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J'inv druh automatického jednání. Jak patrno)
.!
,
k
h' em' P k
ď
x:
ar e~ s 1postoje rostou ze zku~en~st1; tato Z~U~~~?s~
konkretnosti je činitelem, Jenz v posledm pncme
povahu attitudy, i P?ku? ys: týče jejího sm~ru,
t' če
intensity. PostoJe, Jez JSou takto formovany
se y
d . t'l'
b ť "
k
zk11senO!Stl, jsou
. pomerne ost! s aqm, ne o JSou ve z uvkořeněny" (rooted).
U.,-,11 ","12-1 Hl
šíře definuje pojem sociálních postojů Lundberg,5
myšlenkou Thurstona.: 6 ,r:astr~j:ní' Ssets),
předmětům nebo sltu~clm, ,Jez vy~adup
Dřj.ZDUS()bE~111, jsou zvána attituda;ni., J e ~o vysledny po~toJ ~. S1bývají obecně oznacovany': Ja~o ~ sk!ony, CIty, predL~' ideje, obavy, hrozby, presvedcem a pod. Tak ~a
o někom i-ekneme, že má takovou a takovou atbna cifisnlU, tedy to znamená, že do s;ého tvrze~í, zahr!1U-.,.I".o1-1"P vsechno. co si tat'Ů osoba mysli nebo co CItl o valce
je též definice Idy B. Kelleyové,7 když
attituda v sobě zahrnuje soubor všech smýšlení,
pojetí, myšlenek <:,'Ů~av.o~ín~ní j~ slovní~
"'-tT1ť''l'7Prrl _++~.j. ..
Je t'Ů prostředek, J1mz ,muze byt attltuda meCYl"

\~ ... ~",r,..,"UA hledisko o ,attitudach-zvy los!ec

v

v

HHJ' ... '"' ....

1

"U\JU..L.LU

·rln

mínění Thomasovo, že attituda je
;.~,4'~Y1{11.12"U.l.LHV vědomí, který determinuje skutečnou nebo
činnost jedince v sociálním světě, a specifikuje blíže,
~.,...,.,,..11I".n," • Praví, že je ;to :disposice venkovského
v sociálních situacích určitým charakRolník prý se neliší svou rozumovo~
lidí;
od přírody nadán !stejnou původm
odchylky byly způsobeny spíše

předem zjištěných postojů očekávali.
R. E. Park! mezi význačnými charakteristikami attitud uvedl
tyto: attituda, na rozdíl od reflexu či p'Ůdmíněného reflexu,
znamená určitý druh orientace individuálního organismu vůči
okolnímu světu. Existence attitudy, jež jest tendencí k činnosti
(ve skutečnosti je to nedokončený akt), zahrnuje v sobě jistý
stupeň napětí, i tehdy, když je ve stavu latentním. V tomto
ohledu (s,e tedy attituda liší od :zvyÍ<:uči jiné formy jednání, pokud

ide.tmlce Clarkova. 9 Po upozornění,
pro společenský život základní důležitost
,mělo být
jedním z nejdůležitějších
: "Sociální attitudy jsou tenleGnalGl ve
některé fázi společenského života."
..... ;.'''nl'nl1·1'trp. ke knize Labor Attitudes and Problems i(PrenYork, 1924) najdeme <definici W. E. Atkinse
a H. D.
Jejich dílo prý je pokusem porozuměti děl
níku s hlediska hospodářského a společenského: "co činí, ,jak
_ krátce postihnout jeho attitudy". Přes stručtěchto dvou iautorů patrno, že do pojmu ,postoj'
široký obsah, zejména pak že i oni, jak jsme

8
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viděli

již ,svrchu u Park a, spojují tento pojem !Se životními
zkušenostmi.
.
Již z těchto několika ukázek je patrno, že názory různých
auto~ů, definujících pojem sociálních postojů, nejsou zcela jednotne. Sherman právem podotýká, že běžné definice attitud
jak jic~ užívají různí spisovatelé, jsou někdy tak rozmanité, ž~
pro pOjmovou neujasněnost není ani dobře možno srovnati výsledky prací jednohD autora s výsledky prací autorů jiných.
Společnost pro výchovu k občanství (Committee Dn Education
for Citizenship, USA) se pokusila o to, aby podala pokud možno
pře~nou definici attitud s hlediska sDciologického, ale jak už
to casto bývá, ,když jde o nové studijní pole - bez potřebných
~akt; z}:i~hž by definice vycházela a o něž by se Dpřela: "Postoj
Je n~lezlte ustavené chování (behavior), ustálený způsob jednání
(actmg), poněvadž je tvořen navyklými city nebo míněními,"
Sh~r~anlo má pr~t! tét? d~~~nici námitky a argumentuje takto:
det~lllce tato n~muze byt pnJata, neboť lZe způsobu, jak je stili-~ov~na., pl~ne, ze když známe postoj, dovedeme také předpovědět,
J~e bude }e~nání. A ,dále v sobě tato definice implicite zahrnuje
tez 5vrzem, ze postOj se: vyvíjí z navyklého cítění či myšlení,
kdezto - podle Shennana - attitudy se někdy vytvářejí zcela
n,áhle, jakoby mžikem 'vykrysta1isovány pod tlakem dané
sItuace. Od ~oby, kdy tato definice vešla ve známost (1921),
vyskytly se cetné kontroverse, snažící se objasnit rozdíl mezi
,mín~ními' (opinions) a ,postoji' (attitudes), S počátku zůstá
valy)en na povrchu, později však se dobraly vlastního problému,
kdyz ,se 9DSlo k poznání, že ;mínění může býti někdy výrazem
postoJe, ze se tak však nemusí státi vždy a za všech okolností.
Neb?ť mín~ní j: z'pra~i~laf deter~in?váno převládajícími názory
~ane spolecnostl, Je zavls1e na beznych zvycích, tradicích, jakož
1 na pl~estiži, jíž to či" (~~O ~í?ě?í působí n~ lidi a podle toho je
pak sdll~no :vse~be~ne Cl z1! sta:va ome~en? Jen na J??111.ěrně úzký
o~ruh~~~ol,l~a }edmcu. Ack<ohv postoje JSou rovnez pod vlivem
tec~to, c:mtelu, ,Jsou v mnohem větší m~ře determinovány individ~almml problemy a zkušenostmi, osobními konflikty, ambicem~ ~td, Víme ~e zkušenosti, že každý člověk vyjadřuje četná
mllle~í; která ,m"kterak neodpovídají jeho skutečným (skrytým)
posto]um; prave naopak, velmi často jsou mínění vyjadřována
tak, aby zakryla vlastní attitudy. Tak prý na př. - končí Sherman - jsou mnozí lidé, kteří by dali přednost méně kapitalisti;kému, sp~levče,nskému řádu, než jaký máme dnes; vyjadřují
vsak sva mmem tak, aby v očích druhých činili zdání že jsou
s dnešním společenským řádem spokoj eni.
'
o
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Shermanových úvah je zřejmý. Nikdo ovšem, nepůsobí na myšlení, cítění a jednání j ~dnoth~ců
.
společenských skupin ustálené zvyklostI, tradIce,
1
a konvence. Pod jejich 'Vnějším útlakem lidé opravdu
sam
J'l'nak než by 'J' edna1i, kdyby těchto zábran nebylo.
casto
'
d
::;.I1erluan se však dopouští nedopatrem t:m; ze :~mesuJe pnp~ y
lží - někdy konvencmch, Jllldy nezbytnych
bezpečnosti - s případy skutečných attitud,
projevit nutně ,činy, jež však přesto můžeme
výzkumnými meto~ami zjistit, ~yť ne vž~l
Záleží lna opatrnostI a obratnostI zkoumaJ1se neptal na to, čeho se obvyklým způsobem (oso?ní
nedoví anebo aby [se na to neptal způsobem, kterym
objektivní odpověď. Jsme přesvědčeni - a máme
z vlastních výzkumů určité zkušenosti - , že kdyvýzkum pro;~děli .c;stou, os~bního i~te:viewu, neIhvrhí1m zjistili odpovedl na nek;,te:e ot~~ky' b~,d vubec, anebo
odpovědi typu konvencmch lZl Cl lZl z obavy, aby
pravdy' neměla pro odpovídající případně nebla?é
(obžaloba z buřičských myšlenek .a po~. ~, Anonyn:;ta
nepřímo tyto obavy .rozptyhla (v dalslm
tohoto druhu se skutečně ,vyskytly!) a umožattitud, které právem můžeme považovat za
odpovídající skutečnosti. Rovněž Shermanovo
postojem' a !,míněním' nepovažujeme za příliš
,
že tak velký odborník v těchto otázkách,
L. L. Bernard, napsal, že "veřejné ,mínění je nejattitud".ll Veřejné mínění je tedy
formou spleti nejrozmanitějších
racionálních i iracionálních.
místech se dovoláváme J. K. FolUV'U.:::ll-a~LL'- přispěl k objasnění pojmu ,sociálních
něho ,reakcí lidského organismu, Reněčemu, musí být něčím vy"r. '-'lr'r. situace. Genese postDje může
'>I el.,LV;:'
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reakce

Při tom však
míti na paměti, že postojová reakce jest
reakcí určitého druhu. Neboť všechny reakce k stimulujícím situacím
attitudami. Když na př. polezu na strom, tedy akt

lezení bude sice složitou reakcí, sestávající z většího počtu pohynebude to však to, co nazýváme postojem. Než začnu na strom
šplhat, dostaví se určitý okamžik, kdy ve mně vznikne úmysl
že tak učiním a kdy mé svaly a celé tělo zaujme přípravno~
~olohu, postoj šplhání. [Může se stát, že od provedení svého
umyslu upustím, že na strom nevyšplhám, takže nedojde k činu'
přesto situací byla vyvolána reakce, postoj. Když se s věcí blíž~
se,zn~n:íme, shledáme,ž~ lidé ,mají postoje nejen k tomu, co jest,
nybrz 1 k tomu, co neexIstuje. Tato zdánlivá nemožnost je umožněnas~~~oly; N ej~ůležitější je tu okolnost,~e ,symboly můžeme
seskuprtt Jakymkohv způsobem, což však nemůžeme učiniti se
skutečnostmi, jež tyto symboly představují. ,Profesor Folsom
uvádí v této souvislosti jako příklad "zívajícího pastora, jenž
v koupacím obleku káže svým ..farníkům, kteří se do kostela
dostavili rovněž v koupacích úborech a pochutnávají si při kázání na párcích. « Ačkoliv takováto situace se nikdy nevyskytla
a ačkoliv víme, že se ve skutečnosti nikdy nevyskytne, dovedeme
si ji Ct. j. obrazně, za pomoci symbolů) nejen představit jako
sku!ečnou,. n)'rbrž dovedeme k ní ve svých myšlenkách a citech
zauJmout.l 'sku,tečný postoj; a nejen že víme, jak my bychom na
t~~ovou SItuacI reagovali postojem, nýbrž víme též, ja:k by se
nas
manifestoval činem. Tyto postoje k situacím, jež ve
sKutť:crl.osvtl neexistují, jsou nejednou v poslední příčině důvo
de~, p:oc se to, ,co není', nestane tím, ,co je'. Všechny neexÍstUJlcí SItuace nejsou stejně fantastické, jako příklad, který jsme
uvedli svrc~u. V zájmu společenského řádu je proto, všímat si
postOjŮ k tomu, co jest, ale i postojů k tomu co není co
se přihází zřídka, krátce co hy mohlo býti.:t;2 Rozpoznání Folsomovo považuj eme za velmi bystré. Jenám vítaným argumentem proti těm autorům, kteří izlehčují význam studia attitud
poukazem, že nám o skutečném jednáni lidí vlastně nic nepovídají. Ve skutečnosti jsou postoje nejen nápovědí či před
obrazem jednání, nýbrž jsou nejednou hlavním usměrňovatelem
lidských činností, ať už ve smyslu kladném, když vedou ke konání určitých skutků, ať už záporně, když jiným činům kladou
nebo je i zcela znemožňují.
L.
Bernard podal, podle našeho mínění, o sociálních attitudách výklad nejúplnější. Ve studii, jíž přispěl do dedikačního
Thomasova,13 napsal, že "postoj je nedokončený nebo zastavený (suspended) či zabráněný (inhibited) čin. J~ to určitá
forma jed~ání.:( Bernard tedy nepopírá, naopak zdůrazňuje úzký
vztah mez! attltudami a činností, jež jest jimi determinována.
Podrobněji se o kolektivních postojích rozepsal ve své lntrobů,
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že
attitudy, zaměřené
sociálním
pod tak silným vlivem
společenské skupiny naa uniformované. N ej sou
"H"'''''''''''''' se. Původně je to jen jakási
t. j. přerušené, příp!av?-é ne??
tvoří část neukonceneho pnreakcí na podnět; může se však
(set) organismu. P:ttitudy lze
muskulárních forem az po formy
či neurální. Jejich neJže naznačují záměry určitého
druhým, kladouce
a navozujice strach nebo spolupráci.
často na podkladě automatickém a u člo
značného rozvoje za pomoci verbalisovavyjádřena řečí mluve~~~, nebo. 1?san?u.
.
pokusil téžvo p;>drobne Jsl. k!a~~f~k?n ~ostoJu.
attitudy tak cetne a rozmamte, Jak cetne a rozspolečenské vzta}1y .mezi ~id:kými t~?,inci. ~!,esto
utříditi
podle nekohka ne]vseobecne]slch mentek.
to postoje dané kolektivními vztahy, jež stana stereotypisují lidské vztahy na podkladě vzájemného
oodrr:úmem (interconditio:ún~) ; ta,k na 'p.ř. ~ttitud:>: městské" venKUi\lIS.KC. sektářské, rasove, narodm, pohtlcke, zamestnanecke atd.
to postoje, rostoucí z jednání lidí, zaměřeného k n~
lalt\:élnu objektu, cíli (humanitářské, vykořisťovatelské, ochramapod.). Jiným dělítkem jest rozdělení postojů podle hoddlůnebo podle hodnocení technik, použitých za účelem
ao:saz1em těchto cílů ,(postoje schvalující, odvahy zbavující ~td.).
Oft:dUletu. vyvolávajícího postojovou odpověď, lze attltud~
na př. na attitudy vůči penězům, radikalismu, postoJ
k
pohlaví aj. Podle kategorie času můžeme konečně
mluvit na př. o attitudách tradičních, pokrokových, dočasných,
a pod. Postoje prvního typu jsou snad nejvýznamnější.
ze všech nejvíce studovány t. zv. objektivními behakdežto sociální psychologové věnují pozornost všem
sociálních postojů bez rozdílu.
o

Lundberg,přijímá.p~uze d~oj~ zá~la~ní dělítko mezi různými
d~uhy po~t?]U, .R?Z~lsuJe ~ezl zJ~vne telesnými postoji či svalov~~ ?apetn~, J:~v,J~st p~lP.ravn:ym stadiem nějakého vnějšího
pn,~pusobem ~ne~si Sl~U~C1, Jako Je na př, připravenost k obraně,
?0]1, uch?pem predmetu a pod.; a za druhé, emocionální nebo
mtelektualní (,vnitřní', ,psychické') postoje, jež jsou postižitelné
buď skrze naše vlastní kinestetické nebo subvokální reakce
anebo s~r~e ,symbolické jednání'(hlavně řeč) jiných jedinců~
. ~Kf~~e dánku, o kterém jsme již mluvili, napsal prof. E, Faris
Jeste ),lllOU studii o attitudách, v níž za nejcennější považujeme
O?U cast,. k~e aut,?: podává klasifikaci postojů podle několika
dlc,hotomlCkych dehtek. 14 Jedním z nich je rozdělení attitud na
att1t,u~y dané dědičností ra na attitudy získané (Thomas ty první
nazyva ,temperamental attitudes' a počítá mezi ně na př. ssací
a, ?C~opov~cí reflexy ,~ětí; ~y druhé se utvářejí pod vlivem socmlll1ho .nat~aku skupmy, jako na př. vegetarianismus Hindů
nebo. kan~bahsn:us ~ol!~ésa~ů, a jsou to attitudy sociální, třebaže
s: zJ~v.ne pro]evup Jako Jevy individuální). Jiné možné rozdele~l Je ,na postoJ.e ~ěd?n:é a nevědomé. Opět jiné na postoje
SkuRlll?Ve a 'p0stoJ,e m?lvlduá.lní, při čemž obojí jsou attitudy
socw~mJ,' m~zl skupmo~e p~stoje patří to, co Francouzi nazývají
,represent~tlOns collechves, ,morale', ,esprit de corps'. Dále lze
p.odl; Fanse uplatnit podvojné dělítko na postoje latentní a kinet1~ke, ne~oť vsechny. attitl!~y n~musí .býti, o~jektivovány jednámm, maJ1ce svou eX1stencI Jen Jako vIrtualm ,nastrojení'.
~na~n.ě o~ig~nální j~ klasifikace Folsomova,15 který attitudy dělí
na, mdlvldualll1, ~~upmov~, re~i?nální a universální. Každý z nás
ma. n:no~? postO),U ~osobll1ch, Jez bychom nepochybně, byť i v nesteJne ml,re a v ]lnem zabarvení, našli i u jiných jedinců. 11:usili
byc~o,m Je však hledat od individua k individuu; takovéto své
dvoJmky bychom nenašli hromadně soustředěny v tom či
onom pohlavÍ, v té či oné skupině věkové zaměstnanecké náb?ženské č~ jiné. Postojem tohoto druhu iby byl na př. strach
pred psy, zahba ve (hře v šachy, záliba v určité knize divadelním
~ředst~~ení a podobně. Na rozdíl od těchto osob~ích postojů
~sou te~ pos!o]e sku~inové, J:ž js~u charakterisovány tím, že
JSou .sdllen!, d:ny celych spolecenskych skupin, jako 'na př. obcí,
skupmou tndm, zaměstnaneckou politickou věkovou atd atd,
sem by patřily i postojové rozdÍly dané přÍslušností k t~mu či
~nomu pohlav~: j~ko na př. postoj k šití, dětem a j. Jiným dě
htkeJ:? je, r?Z~l.~:n} na post?j: regionáln-í, )ež
typické pro
skupm~ lIdI: ZlJICICh vna urcl.tem vymezenem geografickém prostoru, Jako JSou na Ipr. postoje k černochům 'či bělochům, k poly-

o prestiži sociální užitečnosti
že zjišťujeme postoje, jaké
ntjtsl1.1SIJllCl ",""i"7...,iTJ""h zaměstnaneckých skupin jednak k svék povoláním ostatním, \>odle
důležitost či potřebnost phpisují
přispívání na vytváření
třeba, abychom blíže
sociálních postojů.
i nej ednotnost v chápání
soc:iálnítJlo -n,.,ct-nH> ~ ...,,""C>"'" se z jeho š,irokého obsahu; nebo
že se tento široký obsah v definicích
si - podle toho, jaký je speciální
_ vybírají jen určité zřetele, ostatní
stane, že definice, která pro určitý případ
případech málo výstižná a musí býti pomezi ruznými typy postojů, jak jsme na
svrchu upozornili, dobře ukazuje, že slovo ,postoj'
jednoduchým a jednoznačným. Proto když máme
postoje definovat všeobecně, nesmíme přihlížet k jed_~+]~'''r><,t"",,!'Yl specifických případů, nýbrž musíme do své definice
znaky, jež jsou společné všem sociálním
postojem vůči něčemu ; osobě, předmětu
vůči nějakému vnějšímu objektu. Ale každý
sociálním. Oblast ,sociálna' je oblastí lidspolečnosti. Sociální postoje budou podle
ony postoje, jež se týkají lidí v jejich vztazích vůči
jedincům nebo skupinám. My ovšem v sociologii
v úvahu i jiné, než čistě lidské elementy, a mluvíme
nebo biologické podmíněnosti společenských
a
; podobně také sociální postoje jsou determinoi mimolidskýmielementy(na př. náš postoj k lidem je
určován mimo jiné také tím, jak j sou oděni. , .). Ale ne~apo_._._.~ .... ~, že tu právě jde jen o podmíněnost; vlastní příčinnost
sociálních jevů musíme hledati v lidských jedincích
salnotmrcb - a jediné v nich.
to

Dále je nutno, abychom si uvědomili, že postoj člověka je něco
něco, v. čem jsou zintegrovány všechny záklaqní
sloz~y,Jeho ?sobn?Stl, te.dy ~!o~~a citová,..,:olní, i rozumová. Když
procltame nektere studIe, JImlz byly ZJlsťovany rozmanité soci,ální. p~st(~}e~ :náme doj~m, jakoby j~ji~h a~toři se na attitudy
dl,vah vyl~cne.J en , s ~led~ska .err:oclO?alm.ho, ~ akoby postoje byly
vyrazem Jen citove a mstlnktlvm slozky hdske osobnosti. Ovšem
na tuto emocionální složku nesmí být zapomínáno a lze v zásadě
souhlasiti s tím, že u t. zv. širokých vrstev, u ,lidu', jenž tvoří
p.řev~žnou většinu každého národa, je v lidském jednání prvek
CItoVy zastoupen zpravidla mnohem více než prvek rozumový.
Dobře tuto 'Okolnost zdůrazňuje In. Arn. Bláha: "Říká se, že lid
má zdravý instinkt. To je jedna kladná položka. Instinkty však
jsou slepé, nepokročivé. Říká se - už Havlíček to říkal - že
lid se hýbe zájmy materiálními a city. Zájmy materiální Isou
dostředivé, egocentrické, jednání jimi určované jest jednání
utilitární. City jsou výbušné, nestálé. Jednání Hzené jejich vlivy
je jednání impulsivní. V chování i záměrech a plánech jimi určo
vaných není kontinuity, jednotné a trvalé linie' je nesouvislost
fragmentárnost, rozhodování od okamžiku k ok~mžiku. Chováni
je determinováno okamžitými vzněty, rázovými stimuly. Struktura ?uševnosti ~lověka 'z lidu jej ednoduchá, duševní život póhY?'uJe s~ hlavne v oblasti konkretna. Jetu nesnáz povznést se
k cmnostI abstrakční, 'chápat ideje složité. Žije se spíše nižšími
a j~dn?dušší;nivJur:kc:m~ duše:ní~o ži:ota.".16 ~romě postojů,
v mchz se temer vylucne uplatnuJe slozka cItova a instinktivní
(při ~trac~u, nenávisti atd.), existují však i postoje, kde rozhoduJe ~~oz.ka r?z~mo~~. Nejč:stěj} se obojí vzájemně doplňuje
a.podmmuje: hde map krome svych zaujetí, sympatií a nenáVIsti také své názory. Tím není řečeno, že j sou to vždy názory
pravdivé, spravedlivé, skutečnosti odpovídající. Na tom ostatně
(v tomto smyslu 1) nezáleží. Rozhodující je okolnost, že takové
názory existují, ať už jsou výrazem kritické rozumovosti či výrazem rozumu, zaslepeného city a pudy; první i druhé determinují postoj výsledný.
A když říkáme výsledný postoj, tedy tím chceme naznačiti,
že postoje se vyznačují určitým stupněm trvanlivosti a současně
i určitým stupněm vyhraněnosti. Jinak j sou to
okamžikové
r~akce, vyvola~é specifi.ckými situacemi, které
mohou býti
zar~dkem noveho postoJe, vlastním postojem však ještě nejsou.
D~~h byc:lOm proto př~dnost tom~, aby, se pojmu !sociálnÍ attitudy
uz.,lvalo Jen tam, kde Jde o takoveto vysledné postoje celých spolecenských skupin; o postoje, vyznačující se určitou trvanlivostí
vý~ledn.éhoJ
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postojů k činnostem, k jednání ve
Viděli jsme, že se v tomto bodě mínění
tam, kde jedni vidí v postoji předobraz

neiclol{OtlCeny čin a pod., tam jiní zase chtějí vidět jen
které sice někdy činem mohou býti potvrzeny,
musí býti považovány za velmi nedostatečného
této činnosti, ježto začasté jsou jimi pravé
zakrývány. Myslím, že když se při
,o povaze sociálních attitud a když budeže výzkumný postup při zjišťování
abychom si zaručili údaje pravdivé, pak
za svůj názor první, který v postojích
""uuJ.'-'~t.L· ·čÍmž nechceme říci, že v každém případě
nr,o<t'YI"""-" ve 'specifické sociální situaci v čin, který
..... "'r1,.,,,h •.,""l'd-••odpovídal a byl výlučně jen jím podmíněn.
budeme míti ještě příležitost tento výklad doplnit.
co bylo doposud řečeno, můžeme svou definici
vyjádřit asi takto: Sociální postoje jsou vý.\bř:l1,n:II'VifI, "'''11'1''11<:>011,). myšlení, cítění nebo ,jednání( lidských jedinců
vztazích k jedinci nebo jedincům jejich skupiny vlastní
Slovem jednání tu nemíníme činnost ve vlastnýbrž spíše jen předobraz skutečného jednání.

élIllnostl,

Předobraz

tento má buď formu proj evu slovního i( slovem mluveným nebo psaným), anebo je vyjádřen gesty, mimikou či jiný,..
mi zjevnými pohyby tělesnými. Tak na př. manifestující dav
před politickou volbou dává výraz svým postojům současně projevy slovními a akustickými vůbec (výkřiky souhlasu či nesouhlasu, tleskání, pískání, syčení atd.) a výrazy kinestetickými
(hrožení zaťatými pěstmi, přikyvování souhlasu nebo ironické
úsměšky nesouhlasu a pod.) ; výraz činem bude ve shodě s tě
mito projevy celkového postoje voličů a bude ztělesněn jejich
volebním aktem. Pravíme dále, že u attitud jde o výsledný výraz
myšlení, cítění nebo jednání jedinců v jejich vztazích k Jedinci
či jedincům jejich skupiny vlastní či skupin jiných. Tím je tu
dáno několik možností: může jít na př. o poměr příslušníků
určité skupiny k jejich vlastnímu vůdci nebo k nesouhlasící
jejich vlastní frakci; nebo tu může jít o postoj k vůdci jiné skupiny či k jejím příslušníkům vůbec, anebo to může být konečně
postoj určité skupiny vůči příslušníkům .několika různých skupin
jiných. K tomu dodejme, že postoje jsou charakterisovány poměrnou stálostí, takže, jsou-li zjištěny spolehlivou, 1. j. objektivní výzkumnou metodou, jsou dobrým vodítkem při odhadu
jednání, jež jest jimi determinováno. To znamená, že když je,
někdo dostatečně obeznámen s celkovými postoji určité skupiny
voličů, dovede - právě na podkladě znalostí těchto ,ustálených'
attitud členů příslušné skupiny - se značnou měrou pravdě- .
podobnosti odhadnout . jaké hude jejich jednání ve speciálních
situacích (j ak se na př. příslušníci různých církví budou stavět
k otázce odluky církve od státu). *
Ačkoliv je důležitost studia sociálních postojů v zásadě uznávána všemi autory, j sou někteří z nich dosti skeptičtí pokud se
týče :ceny, již připisují výsledkům, k nimž takovéto studium
vede. Ze všeho nejčastěji se vyskytuje výtka, již můžeme všeobecně vyjádřiti asi takto: výzkum attitud nevede ke zjištění
,skutečných' postojů; a i když se nám to dosti úspěšně podaří,
nedosáhli jsme žádného zvlášť cenného výsledku, neboť postoje
neříkají nic o situaci, v níž se mají projevit činem a jíž mohou
b}Tti radikálně změněny. Ačkoliv jez naší definice attitud do-

* J.

K. Folsom nazývá tyto poměrně ustálené attitudy ,cultural attitudes' (postoje kulturní): When a social attitude is re1atively permanent.
changing but slowly, and is re1atively ' uniform throughom a given culture .
area or a given class of persons within a culture area, we may call it
a cultural attitude. Such, for lexample, is the IMohamedan or Jewish
attitude of repugnance toward the eating of pork. Viz J. K. Folsom:
Social Psychology, str. 555.

statečně zřejmo,že tento názor v jeho strohé formul~~! nesdí1~

me uvedeme mínění několika autorů, kteří se staveJ1 k ,meře;í* attitud skepticky t dříve než budeme ci!oy.at mínění,v kterv~
se o tomto druhu studia vyslovují kladně. Vetsmu ostatne tVOrl
mínění prostředkující; uznávají možnost i důležitost studia
attitud, ale upozorňují na překážky: jež .se tu staví ': ce~tu. N esmíme proto býti překvapeni, kdyz u Jednoho a tehoz autora
najdeme vedle výroků kritických i výroky, jimiž ke !studiu sociálních attitud vybízí.
L. L. Bernardl1 píše, že v poslední době byly učir:ěny někoE:
~eré pokusy o klasifikaci a zjišťování k?l~ktivních .~tt1tud, hlavne
při studiu městských postojů u srovnam s. p~st~Jl obY:rc:tel~tva
venkovského, dále při studiu postojů profeslOna~m,ch, poht1ck~ch,
náboženských, obchodně reklamníc~, re~reacmch,v mravmch,
protispolečenských. Výzkum byl a Jesttlmto smeren; veden
hlavně proto, aby byly objeveny cesty, jak by bylo m?~~o t!.~~
rozmanité druhy důležit!ch po~toj~ :př~vésti :po,? ~o v~eJucmneJs:
kontrolu, ať již skrze pusobem vereJ~eh? n;lnem, ~l z,a p"omoc;
určitých opatření skrze organisace vl~dm, vy~hovn:, naboz;ns~e
a podobně. Profesor Bernard :se k temto vyzkumum. s:avl pnznivě. Zdroj častých omylů, k nimž někdy ve;Iou, ;ldl v t.om,
že zjišťování verbalisovaných (t. j. slovně proJevenych) att1t~od
bývá u některých au!or~ z~mě~ová~o. s ~elýn: s"ouborem P?stoJU,
včetně attitud emoclOnalmch, Jakoz 1 tech, Jez byly mamfestovány činy. Při takovém postupu se 'pak často. st~v~, žoe místo
skutečných postojů jsou zjištěny ,kritIcké' postoJ~. J~dmc~, ~~e~?
to, o čem oni si myslí, že by za jistých okolností Cl sltuac~ UC!~:l1~l,
nikoliv to co opravdu potom učiní, resp. budou mOCI uClmt.
Podobně prý též ti, kdo studují veřejné mínění, zjišťují ~asto
jen kolektivní ideá!y c: ,r~c~?nali~ace', t; j. t?lšl;nkové.proJev y ,
co si lidé myslí, mkohv Jepch zakladm soclalm postoje a t~ndence, jež jsou hluboce vko~eněny. a jso~ . ..udržovány a pOSIlo:
vány tradicemi a zvyklostmI skupmy. ZJlsťovat tyto posledm
je ovšem mnohem obtížnější.
Bernard takto upozorňuje na obtíže a na chyby, jichž se ti,

* V amerických studiích je velmi běžnÝ termín ,meas~rement o~ att~
tudes' (měření postojů). ~nad IPráv:~ tut,o okol~os~ )maj1 (11a mysl! kntikové studia attitud, kdyz vYSlOVUJI sve skep~~c~eposv~dky. v~ eboť .
jak i my jsme se Ipřesvědči1i - Iněkteř! amenctl aut~n v,cht~~l postoje
měřit doslovně, a to mnohdy do takovych podr~bnostl, ze pn t<;>n: ;abíhají až lk směšnosti. Dá,;áme P!?to, !Pře~no~t Ú, Itam, k1.~ v ?r!~male.
z něhož citujeme, se mluvl o ,merem attltud) vyrazu .Zjlstovam nebo
,studium' postojů.
2"
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kdo se obírají studiem sociálních attitud, dopouštějí. Proti studiu
samotnému nemá však námitek; považuje je naopak za velmi
potřebné. Chicagský profesor sociologie E. Faris je v tomto
ohledu skeptičtější. Praví asi toto :18 Někdy je možno získati
informace o attitudách různých osob prostě tím, že se jich na
jejich postoje vyptáme. Zkušenosti však prokázaly, že je někdy
přesnější a současně i výhodnější dobrati se těchto informaci
oklikou, tím že na lidech žádáme, aby na př. definovali určité
poj~y; n~bo.ť definice nějakého objektu může o jejich postojích
k nemu zJevIt mnohem více, než kterýkoliv jiný pokus o přesné
zjištění postoje vyšetřované osoby. Ilustrací toho by mohl být
na př. pokus, kdy byl zjišťován relativní liberalismus, případně
konservatismus několika skupin jedinců. Interviewovaní byli požádáni, aby definovali v seznamu uvedené jedince podle toho,
zdali je považují za liberály, konservativce nebo radikály. 'Když
pak o jedné a téže osobě říkali někteří, že jeto radikál, kdežto
druzí tvrdili, že je to konservativec, pak jistě bylo možno na
podkladě těchto tvrzení odvodit mnoho průkazných informací
o poměrném radikalismu či konservatismu příslušníků té či oné
skupiny. Přesto, že prof. Faris uvádí tento zajímavý příklad
a upozorňuje na výzkumnou techniku, jež velmi často vede
k opravdu dobrým vědeckým výsledkům, zůstává k ceně těchto
výsledků, pokud se v nich zračí předobraz budoucího jednáni,
značně skeptický. Neprávem, neboť má při tom na mysli jen
výjimečné případy sociálních krisL PravÍ, že znalost postojů
nám nikdy neumožní, abychom s určitostí dovedli předpovědět,
co lidé učiní v kritické situaci. Neboť se tu ocitají v okolnostech,
kdy se nemohou opřít o své dřívější zkušenosti a nevědí prostě,
co počít. A když prý někdo - říká dále prof. Faris - byl na
takovou kritickou situaci připraven, pak to proň vlastně není
situace kritická, protože ji předvídal a očekával. Máme za to,
že když Faris vybírá tyto zvláštní situace, dokazuje jimi jenom
poměrnou nestálost sociálních postojů; nic méně, ale také nic
více. Svědčí o tom též příklad, jehož se dovolává na jiném místě.
Opírá se o zkušenosti jednoho badatele o problému rasových
předsudků. K předmětu svého studia přistupoval prý vždy se
sympatií, t. j. měl kladný postoj k příslušníkům studované rasy.
Dvě zkušenosti, jichž s nimi nabyl během svého výzkumu,. vyvolaly v něm však reakci opačným směrem. Byl tím zprvu ve
svých postojích zklamán, překvapen a uveden do nejistoty. Později však, když o svých nepříjemných zkušenostech uvažoval
dále, změnily se jeho původně kladné attitudy v postoje záporné;
k předmětu, k němuž byl zprvu jen přitahován, pociťoval nyní

jen vztahy repulsivní. K tomu dodejme, že takovéto zvraty v postojích nejsou jistě žádnou výjimkou a netýkají se jen jednotlivců, nýbrž i celých početných skupin. Když některý úvspě~nf
politik upadne v nemilost (nezáleží na tom, zda zaslouzene Cl
nezaslouženě), je to vlastně proto, že se změnily postoje voličů,
kteří až do té doby mu byli nakloněni a dokazovali to tím, že
ho volili. Zde však j de o reakci krátkého trvání, nikoliv
o výsledné a značně ustálené attitudy, jak jsme o nich mluvili
ve své definici. Je možné, že se změní na př. postoj jednoho,
dvou, několika venkovanů k obyvatelům města '(když na př. vystudovali synové a stali se z nich ,páni', nebo když se dcera
provdala za městského úředníka); neznam~ná to vša~, že se
změní (rozuměj: náhle 'změní) tradiční postOj venkovskeho ob~
vatelstva jako celku. Zdůraznili jsme, že když mluvíme o attltudách, tedy máme na mysli jen takovéto poměrně ustálené a vyhraněné postoje skupinové.
Podobně je ve svých úsudcích velmi kritický také M. Sherman,t9 když uvažuje o průkaznosti zachycených ,mí~ěr;í' a p~á
se mohou-li býti právem považována za výraz skutecnych attltucl. Na základě zkušeností, k nimž dospěl studiem dětí ze čtyř
drobných horských obcí, shr1!uj~ svůj ,názo"r asj !~kt~: Zjišťo
vání postojů je postup velm1 osemetny. Presvedcl nas o tom
zejména obtíže, na něž narazíme, k~y~ máme rozlišit ~ezi m!něními a mezi tendencí k činnostem, Jez by byly ve shode s myslenkami, v míněních vyjádřenými. Sherman na př. ~jistil, že
prestiž osobnosti zkou~ajícího.;ná :elmi P?d~t~tný, ",::hv ~a ťo
vahu odpovědí, v nich z se maJ1 attltudy zJev1tl. Dlte, ze]mena
když je to dítě vyspělejší, obává se kriticismu a snaží se proto
odpověděti takovým způsobem, o němž předpokládá, že se bude
zamlouvati tomu, kdo výzkum provádí. Toto Shermanovo rozpoznání považujeme za velmi podstatné a pravdivé, neboť i my
jsme se několikráte přesvědčili, že při přímém výzkumu .( os~?ní
interview) se odpovídající chtějí jevit ve světle co ne]lepslm,
chtějí být ,lepší', 1. j. takoví, jak předpokládají, že b~ měli "býti.
Jsme však také přesvědčeni, že to platí mnohem spíse o detech
než o lidech dospělých, kteří jsou ve svých projevech mnohem
nezávislejší a otevřenější; neváhají projeviti se ~ veške"rou
upřímností, zvláště když je jim zaručena anonymIta. Ovsem
jejich sklon k tomu, co bychom nejraději nazvali souborný~
názvem sklon k idealisování, nesmíme spouštěti s mysli a ph
interpretaci musíme některá z těchto zidealisovaných tvrzení uváděti na pravou míru. Není to úkol nezvládnutelný, neboť při
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výzkumu máme po ruce dostatečný počet dat, jež se vzájemně
nejen doplňují, nýbrž i korigují.
A ještě jednu Shermanovu myšlenku bychom rádi komentoya1i. Jev t~ mínění, že předpokladem vzniku sociálních postojů
Jest znacne vysoký stupeň sociální složitosti; společenská situace
usí být hodně složitá, aby z jejího varu vznikly dostatečně
sIlné p,odněty, na něž jedinci nebo -celé skupiny svými postoji
rea~uF' N eboť ~dy:ž prý lidé mají málo kompetitivních stimulů,
kdyz JSOU spokoJem s danými životními podmínkami a neocitnou
se v.e :'Ýznam?ějších konfliktech, není důvodu, aby vůbec k čemu
zauJalt postoJe. S tímto předpokladem můžeme stěží souhlasit.
Je př.ec~. ~noho ,~ mnoho.vv~cí, ~ ~nimž lidé zaujímají svůj
postO]. clste ,ze z~Jm?, .amz. Je treba, aby. se ocitli v nějaké
komphkovane soclalm sItuacI nebo v konfhktech' dovedou se
na př. nadchnout výsledkem :války, která se jich 'přímo vůbec
~etýká a n~po~ítí mo~ná. <:~i jejích důsledků nepřímých. A "když
JSou spoko]em S danyml zlvotními podmínkami" to neznamená
že n~~n,ají ,žá~n~ch p~~tojů, n,eboť nejsou jen postoj.e záporné:
neguJ;Cl,; nybrz JSou ~ez p~stoJe kladné, schvalující, projevující
se prave touto spokoJenostI.
v!?o~~~ Shermana postoje mohou býti zjišťovány mnohem
ucmneJI tehdy, když otázky, jimiit se jich máme dobrati nava~ují na dřívější zkušenosti a zážitky odpovídajících. Čím 'větší _
me,rou se tak děje, tím větší jsou záruky, že slovně vyjádřené
attl~ud[ r;aby~y b:>: ': dané:n přípa~ě formy skutečného, jim odpovlda]1clho Jednani. Z teto poznamky je patrno, že Shermanov;~ mí~ě?í o možnosti a ceně zjišťování attitud není tak krajně
zamltav~, Jak by se snad zprvu zdálo. Jinak by nečinil poznámek
o tom, Jakým způsobem je možno tento druh studia zdokonalit.
Dodáyá také - a jistě práv-em - že je mnohem lépe zjišťovati
p~~toJe ot~kat;ú nepří.mými. než přímými. Neboť lidé při otázce
pnmo polo-:ene zpravIdla nabudou pocitu, že jejich odpovědi
budou povazovány za zrcadlo jejich skutečného jednání a proto
v~ude tam, rkd~, vyci!l!}í tyto ,i~k~isitorské' záměry zkoumaji~lh?, . .odpovldap ,rad~Jl nepravdlve tehdy, když se domnívají,
ze J.ejlch skutecne attltudy by nebyly veřejností schváleny.
J?:::~ n~m,ěty ~~jd~me v článku Harolda E. Perryho, který píše
o Zjlsťovam soclalmch postojů za pomoci metody dotazníkové. zo
Au~?rv sice ?~mívá vt.~ovd:>: této. me~od;v, ale je v zásadě proti ní,
zvl.aste kdyz Jde o zJlstem subJektlvmch dat, jakými jsou právě
atytudy. Z to~o, co píše, je však patrno, že má při svých výhradach na mysl! vlastně jen dotazníky špatně sestavené nebo takové, jichž bylo nevhodně použito při vlastním výzkumu či při
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zpracování. Z námitek vyjímá ,life history type of questio~na~:e:
(typ obsáhlých dotazníků životopisných, v nichž se OdpovldaJlcl
o sobě, svých zážitcích, myšlenkách, citech apod. široce a v~vo
bodně rozepisují), jímž se ke studiu attitud dostáváme nepnmo
a pomocí něhož prý se dovíme mnohem více, než jen zdali je
postoj odpovídajícího kladný či záporný a pod. Při výzkumném
postupu, který my r: azýváme nepřímou metodou dotazníkovou
(opak přímého interviewu za pomoci dotazníku) a o níž se podrobněji zmíníme v kapitole dalŠÍ, Peny vytýká jako nedostatek,
že tu chybí ,sympatické poznání', jež jest navozeno osobním
stykem zkoumajícího s těmi, jichž se výzkum týká. Dotazník,
který odpovídající vyplňují sami, svádí prý ke stručnosti při
psaní odpovědí; takže výsledky takového šetření j sou chabé. B~z
osobního styku zkoumajícího je prý vyplňování dotazníku obtízí,
vyvolává u odpovídajících k celé akci antagonismus, takže potom
odpovídají neradi, to jest nepečlivě. S těmito námitkami s~ vyrovnáme později, až upozorníme na to, že osobní styk při ~ý
zkumu může být případně i mnohem větší překážkou jeho úspešnosti, než nevýhody dotazníkové metody nepřímé. Ostatně nic
nám nezaručuje, že ,antagonismus', ,neochota' a pod., o nichž
se Peny zmiňuje, nebudou při přímém výzkumu i větší, než při
výzkumném postupu nepřímém.
.
Mnoho námitek bylo vysloveno proti použití stupnic (scales)
při zjišťování attitud, poněvadž výsledky prý mají platnost jen
pro ty, kdo postoje tímto způsobem schematisují. Je vůbec slovní
projev dostatečně přesným obrazem budoucího jednání? Vždyť
přece je běžným zjevem, že lidé slovy hlásají jednu věc, kdežto
svými skutky konají opak. Nelze popřít, že při studiu sociálních
postojů musíme počítat s těmito úskalími a vhodnou úpravou
výzkumného postupu musíme se snažit obejíti je. V této souvislosti si zaslouží zmínky zejména jedna z menších prací Sorokinový-ch,21 která podává výsl,edek autorova šetření se studujícími sociologie, když srovnával jejich slovní ,jednání' (co si
myslí, že by se mělo učinit) s jednáním skutečným ,(co opravdu
učinili). Požádal je, aby podle svých možností finančně přispěli
na koupi počítacího stroje pro společné potřeby svého ročníku,
dále aby pomohli třem velmi nadaným americkým studentům,
jejichž rodiny byly ochuzeny a jsou bez domova v důsledku
velkých povodní, a konečně aby podobně vypomohli čínským
a ruským studentům, kteří strádají hladem. Množství vybraných
peněz bylo tu považováno za objektivního ukazatele skutečných
attitud, jež byly zaujaty ke třem uvedeným objektům (počíta~í
stroj - američtí studenti - cizí studenti). Ukázalo se, že neJ-

více příspěvků bylo určeno pro koupi počítacího stroje, nejméně
pak pro hladovějící rodiny cizinců. Opravňovalo by to k závěru,
že studenti jednali na základě předpokladu, že s dobročinností
musíme začít doma. Když prof. Sorokin s týmiž studenty provedl po čase jiný pokus, jímž si chtěl objektivnost výsledků
šetření prvního ověřit, došel k výsledkům odchylným. Rozdal jim
,true-false tesť (test, v němž odpovídající určují podle svého
vlastního přesvědčení, která z tvrzení, v testu uvedená, jsou
pravdivá a která nikoliv) a vyzval je, aby odpověděli, zdali lidé
mají pomáhat v čas naléhavé potřeby svým bližním bez rozdílu.
Většina studentů označila toto tvrzení jako ,true'.
Také Lundberg 22 upozorňuje na některé všeobecné nedostatky
v běžných studiích o attitudách. Přede vším ostatním nesmí prý
být zapomínáno, že odpovědi na otázky dotazníku jsou slovní
odpovědi k celkové situaci, nikoliv jen k slovům, jimiž jsou stilisovány otázky dotazníku, či k předpokládané situaci, jež jest
těmito slovy opsána. Všechny okolnosti, za nichž jest dotazník
rozdán a vyplňován, jsou prvky celkové situace. Jestliže jsou
na př. dotazníkem zjišťovány postoje jedinců, kteří jsou pod silným utlačivým vlivem obecně dodržovaných a skupinou sankcionovaných zvyklostí (mores), pak jejich slovně vyjádřené postoje
budou míti pečeť takovýchto skupinových postojů tradičních nebo
konvenčních, zejména tehdy, když se odpovídající mají podepsat. Vyjádří pak to, o čem si myslí, že by mělo býti jejich postojem, nikoliv to, co v určité situaci tímto postojem opravdu
bude. To neznamená, že by snad slovně vyj ádřené attitudy nebyly zajímavé nebo že by neměly ceny. Nelze však souhlasiti
s tím, když v běžných studiích o attitudách je prostě předpoklá
dáno a považováno za zaručeno, že slovní odpověď je bezpeč
ným ukazatelem vlastního jednání. Tento omyl - Lundberg
pokračuje může býti alespoň částečně vyloučen vhodnou
úpravou dotazníku, zaručením anonymity odpovídajících, jakož
i vhodnou úpravou podmínek, za nichž byl dotazník rozdán a vyplňován. J sou-li nám dostatečně známy okolnosti, jež lidem
zabraňují v tom, aby se pravdivě projevili, pak máme možnost
odhadnouti vliv těchto zábran a počítati s nimi při zpracovávání
získaných dat, podobně jako to činí na př. fysikové, když analysují a interpretují situaci, jež je mimo dosah jejich kontrolovatelných laboratorních možností. Stupeň úchylek od opravdových
postojů bude ovšem kolísati podle toho, o které osoby půjde.
Po slovech kritických uveďme mínění autorů, kteří - i když
i oni mají své výhrady - poukazují na možnosti i význam studia
attitud. Setkáme se tu namnoze se jmény, jež byla citována již

dříve. Především se vraťme k článku prof. Farise,23 jehož jednu
část bychom tu rádi parafrázovali. Říká, že subjektivní a skrytá
povaha postojů byla příčinou, že spisovatelé, kteří mají sklon
k behaviorismu, jsou k jejich studiu kritičtí, poněvadž váhají
připustit platnost a průkaznost dat, jež nejsou bezprostředně

postižitelna smysly. Attitudy nejsou činy, jsou to jen predisposice. Když by to byly predisposice k určitým specifickým
činům, pak hy obtíž spojená s jejich studiem byla mnohem
menší. Ve skutečnosti však attitudy nejsou takto specifikovány,
jsou to jen všeobecné tendence k určitému způsobu jednání;
nedovedeme podle nich blíže určiti, jaká specifická postojová
odpověď bude následovat na specifický podnět. Tato zřejmá
skutečnost byla zatemněna předpokladem, že se postoje projevují bezprostředně skrze mínění a tvrzení, jež jest možno opatřiti si poměrně snadno přímým výzkumným postupem. Důsled
kem tohoto mylného předpokladu byla prý éra dotazníkového
šetření o attitudách, kdy odpovídající prostě zatrhovali připra
vená tvrzení, anebo odpovídali na položené otázky. Jejich projevy byly pak považovány za bezprostřední a neklamné odhalení
skutečných postojů. Tento naivní, většinou špatně připravený
a nesvědomitě provedený postup vedl k důsledkům, jež vyvolaly
ozdravnou reakci. Existence sociálních attitud a potřeba jejich
studia tím ovšem nebyla popfena. Celý omyl byl zaviněn nenáležitým formulováním problému a nepřihlížením k podstatě
psychologie mínění. Faris tento bod v dalším poněkud rozvádí.
Vyjádří-li prý někdo mínění, je to prostě akt. Tento akt je výsledkem mezihry mnohých attitud, takže nic nám nezaručuje, že
v proneseném mínění je obsažena zrovna ona specifická attituda
(či jen ona), jež má býti zjištěna. Neboť v celkové situaci jsou
zúčastněny i jiné zřetele, a ty mohou vyvolat - a často opravdu
také vyvolávají - postoje, jež nejsou nijak typické pro vztah
vyšetřovaných jedinců k objektu (na př. radikalismus), jehož
se náš výzkum t)Tká. Je pravda, může se stát, že odpověď ně
kterého jedince na dané otázky Ibude ukazatelem jeho skuteč
ného postoje k určitému objektu; ale může se také lehce stát,
že tato jeho odpověď nebude formulována, t. j. determinována
jeho postojem vůči onomu objektu, nýbrž že bude ve skutečnosti
vyjádřením postoje vůči dotazníku či snad vůči některým jiným
okolnostem, jež jeho postojovou reakci rovněž determinují. Tak
na př. otázka, zjišťující postoj k náboženství, bude spíše zodpověděna pod vlivem postoje ke skupině a jejím uznávaným
hodnotám, než výrazem skutečného postoje náboženského. Podle
FarÍse je to pouze v těch poměrně řídkých případech, kdy jsme

,zaskočeni' (.oH our guard), kdy vlastní postoje a slovně vyjádřená mínění si odpovídají. V dokonalé shodě bude prý tůt.o
dvojí pouze tehdy, když se člověk ,vzdá' (gives himself away).
Řekli jsme, že vyjádřiti mínění znamená činnost; neboť, má-li se
tak státi, musíme psát nebo mluvit. Proto když na někom žádáme, aby vyjádřil své mínění o různých .osobách, předmětech nebo
situacích, přivádíme do jeho zkušenosti větší počet potencionálně
činných attitud. Když pak pů přezkoušení slovy vyjádřeného
mínění se zjistí, že není v souhlase se ,skutečným' postojem, znamená to prostě, že chyba byla zaviněna nesprávnou interpretací
attitud verbalizovaných. Neboť každý akt - tudíž i akt, jímž
jest vyjádřeno mínění jest výrazem existujících půst.ojů,
a ty se často vyskytují ve velkém množstvÍ, vzájemně se podmiňujíce. Nelze považovati za vážnou námitku pr.oti oprávně

nosti studia attitud, když se poukazuje, že jsou subjektivní
a skryté, neboť mnohé věci jsůu v lidském životě vnitřní, skryté,
a pokud se nám nepodaří vědeckým způs.obem postihnout procesy, jež jsou okem pozorovatele nepostižitelné, nebudeme míti
vědu o lidské povaze. "Cooley, praví Faris, nikdy neviděl bystřeji, než když napsal, že solidní fakta lidského života existují v imaginaci." V celku Faris p]~ipouští, že je možno dostati
se ke zjištění attitud přes jejich slovní (mluvené nebo psané)
objektivace, činí však výhradu, že se tak musí dít velmi opatrně,
zejména pak že není přípustno, aby se při tům zabíhalo do
specifických podrobn.ostí, neboť post.oje se nevyskytují jednotlivě, nýbrž jsou to celky, shluky postojů mnohých. Zdůraznění
této slůžitosti attitud půvažujeme za nejdůležitější bod celé Farisovy argumentace.
Lundberg24 nebere příliš vážně námitku, že ,verbalisované jednání' (t. j. mínění) je nespolehlivým ukazatelem skutečných postojů (c.o by bylo v konkretní situaci .opravdu učiněno). Praví
přímo, že námitkůu toutů není cena slovníhů jednání (verbal
behavior) nijak oslabena. A bylo-li některými badateli navrženo,
aby východiskem studia attitud bylo učiněno jednání lidí (t. j.
jejich skutečné, nilmHv jen slovní přizpůs.obení se dané situaci),
poněvadž prST je to bezpečnějším ukazatelem jejich postojů, než
to, co o sobě říkají, Lundberg zase upozorňuje, že v mn.ohých
případech je činnost jen růuškou ,pravých' attitud, obdobně jaka
jindy zase jsou míněním zastírány ,pravé' intence jednání. Záleží
na .okolnostech a především ovšem na bystrosti toho, kdo attitudy
zjišťuje. Když na př. politik, ucházející se o hlasy černochů,
políbí černošské dítě, aby tak dal vnější výraz svému přátel
skému postůji k černé rase, není to případně o nic průkaznější

výraz jeho ,pravých' attitud, než jeho zanícené politické projevy na řečnické tribuně. Obojí je stejně ,pravým' výrazem jehů
postojů v příslušných situacích, stejně jaků názory, jež hlásá,
či skutky, jež koná, s ohledem na své černé voliče p.o v.olbách.
V každém z těchto dvou případů je situace jiná. Rozhodující
je tu prostě to, abychom si uvědomili, že naše poznání attitud
může přijít jen skrze studium chování a že každé chováníi(i s~ov
ní) jest vystaveno vlivu vnějších oNolnostL Proto postoj, jejž
některá osoba zaujme, jest výrazem attitud v dané situaci. Tuto
Lundbergovu výhradu p.ovažujeme za velmi důležitou. Neboť
postoje nevisí ve vzduchu, jsou to vždy postoje vůči něčemu,
a to za určitých okolností; když se mění okolnosti, situace, mění
se i postoje. Zásadně se na př. změnil postoj sedláků vůči vrchnosti po zrušení roboty. Stupeň, d.o jaké míry .odpovídají slovní
reakce skutečnému jednání, lze podle Lundberga zjistiti dosti
dobře ověřením na konkretní situaci, t. j. přezkoušením, jak
jednání odpovídá postojům, vyjádřeným slovně, na způsůb
svrchu zmíněného postupu prof. Sorokina; velmi prý to napomáhá k přesnější interpretaci výsledků. Lundberg v této souvislosti cituje také Chapinův náv.od/ 5 aby byla zjištěna korelace
mezi: a) slovními projevy (speech reaction), b) vlastním jednáním, c) minulým jednáním vyšeHůvané osoby či skupin~.
Zjistí se tak stupeň, jak dalece jeden nebo dva z těcht.o tří ČI
nitelů jsou potvrzovány zbývajícími (zbývajícím). Když by
takovéto korelace byly náležitě propracovány, mohly by se státi
podkladem oprávněných odhadů, do jaké míry .odpovídají slovní
reakce k dané situaci postojům, jež by se v této situaci mohly
případně projeviti činy. Na jiném místě Lundberg praví,26 že
ze všech forem attitudinálního jednání jest s hlediska sociolůgického nejzajímavější ona forma, jíž se průjevují nejčastěji
rozmanité vztahy lidských jedinců mezi sebou, .anebo jejich
vztahy k vnějším situacím - řeč. V nejvyhraněnější formě nabývá tento druh postůjového jednání formy mínění. Proto nejdůležitějším typem postojů, jejichž studiem se sociolog a sociální
psycholog musí obírati, jsou postoje, vyjadřující mínění, ať už
řečí mluvenou či psanůu.
,
Na podstatu vztahu projevů slovních k vlastnímu jednání upozorňuje obzvlášť pěkně L. L. Bernard. 27 'Postoje jsou podkladem
všech slovních projevů a vůbec všeho dorozumívání. V nich jsou
implicite zahrnuty všechny formy společenských činností a skrze
ně je umožněnů vlastně každé sociální přizpůsobení. Ukázalo prý
se vždy prospěšné, .odpovídat na jednání pokud jest ještě ve
stadiu 'půstojovém, v pod.obě rozeznatelné tendence nebo záměru.

Reč, jež jest v podstatě symbolickým nebo náhražkovým (substitute) jednáním, umožnila takovéto anticipační odpovědi dokonce i tam, kde jde o vnitřní postoje nejskrytější a nejabstrakt;..
nější.

Zdá se, že celý spor o poměru slovně vyjádřených postojů
ke ,skutečnému' jednání (zakládá Ise - alespoň zčásti - na nedorozuměnÍ. Tam, kde jsou činěny pokusy o detailní zjišťování
postojů, či - jak v Americe říkají - o jejich ,měření', a zabíhá
se při tom do přílišných podrobností, jsou pochybnosti kritiků
a jejich podezření oprávněné. Pokud :se však staví odmítavě
k možnosti objektivního studia attitud, popírajíce vůbec vztah
n:~zi míněním, a jednáním, nemají pravdu, protože přehlížejí
pnpady, kdy Jedno s druhým takřka splývá, nebo lépe řečeno,
kdy jedno do druhého plynule přechází. Uveďme Jako příklad
situaci, kdy lidé od hádky přejdou k rvačce. Z dálky vidíme
pohnutou gestikulaci, bojovné postoje těla, vyhrožování zaťatou
pěstí; /když rozeznáme hlasy, ,slyšíme, že si lidé spílají; a když
potom přejdou k ,činům', nejsme pi:ekvapeni: způsob, jak byly
jejich nepřátelské postoje manifestovány (slovy a gesty) dříve
než došlo k jejich konkretnímu ,ztělesnění, dal závěr bezpečně
tušit. Někdo by snad namítl, že př'ece každá slovní hádka ne..:
přejde v pranici a že tedy lslovní projevy attitud byly nesprávným ukazatelem ,skutečných' postojů. Ale to potom ani skutky
samy nejsou přesným obrazem ,skutečných' attitud. Neboť
z mnohých vnějších důvodů (blížící se strážník, kupící se dav
zvědavců, pocit hanby, obava před prohrou ... ) mohou býti
skutky potlačeny. Znamená to, že se nepřátelské postoje změnily
v postoje přátelské? Anebo uveďme jiný příklad, z něhož je zase
patrno, že existuje úzký vztah mezi projevy slovními a postoji,
vyjádřenými činností. Když na př. budeme svědky toho, že na
předvolební politické schůzi ,se kandidát setká s ,odporem většiny
místních občanů - odpor tento může býti vyjádřen slovy, gesty,
hlukem a pod. -, pak s určitostí můžeme očekávat, že jeho vyhlídky na zvolení, (pokud jde o skupinu občanů, k nimž právě
mluvil a kteří k němu zaujali postoj antipatie, nebudou valné.
V některých případech by se zdálo, že skutečnost tento vztah
me:iv slovy (postoje verbalisované) a skutky (postoje činnostní
v uzsÍm slova smyslu) popírá. Stane :se na př., že příslušníci růz
ných politických stran jdou na přednášku kandidáta jiné strany,
než jest jejich, že jsou se slovy přednášejícího velmi spokojeni,
že js~u jimi dokonce nadšení a nešetří projevy souhlasu; jejich
postoje k němu jsou během přednášky a i nějaký čas po před
nášce kladné. Když však přijde k volbám, volí Isvým tradičním

způsobem kandidáta ,své' strany. Nedůslednost mezi postoji
a skutky je tu jen zdánlivá: slova přednášejícího vyv.olala postoje okamžikové - po dobu přednášky a nějaký čas po před

nášce -, kdežto tradiční, ustálené postoje ,skupinové zůstaly nedotčeny.

Při zjišťování postojů nekonáme konečně nic neobvyklého.
Když v každ.odennÍm životě pronášíme své soudy o lidech nebo
svá mínění o různých situacích, nekonáme vlastně nic jiného,
než že slovy zjevujeme své postoje. A zjišťujeme také postoje
jiných lidí, když na př. o někom říkáme, že je konservativnější
než někdo jiný, anebo když .o určité skupině lidí říkáme, :Že jsou
ve svých názorech radikální. Při tom se svými zkušenostmi
přesvědčujeme, že naše odhady byly správné, kdežto jindy zase
vidíme, že jsme se mýlili '(lidé, chodící do kostela, nejsou vždy
zbožní). Jde tedy jen o to, abychom při vědeckém studiu attitud
nezjišťovali skutečnost jen náhodně, zhruba a nesoustavně: ne
říci, že v té a v té obci j sou lidé ~si hodně nenáboženští, protože
tam mají většinu komunisté, nýbrž jít a zjistit fakta, zejména
pak věnovat pozornost vztahu mezi politic1mu příslušností a náboženskostí. Rozhodující :je, že postoje existují, že jsou tu fakta.
Neboť všude, kde jsou fakta, je i příležitost pro vědecké badání,
jak napsal K. Pearson.
Způsobů, jak je možno si opatřiti potřebná -data o attitudách,
je několik. .Někteří sociologové dávají přede všemi ostatními
prameny přednost podr.obně vypsaným životopisům (life history
documents) ,ať už ve formě pamětí, deníků či \korespondence.
Cení si jich mnohem více nežli .dat, jež byla získána prostými
dotazníky, neboť prý z materiálu životopisného je možno attitudy
nejen zjistit, nýbrž zachytit i jejich genesi. Lundberg naproti
tomu praví,28 že rozdíl mezi postupem, kdy postoje jsou zjišťo
vány 'skrze výraz, jehož se jim dostalo v životopisném vyprávění,
a postupem dotazníkovým je prostě rozdílem v typu stimulující
situace, skrze niž vylákáme žádanou slovní odpověď. Předpokládá
se, že v případě dokumentů životopisných j sou tyto stimuly méně
přímé, jsou skrytější a subtilnější. Jsou prý proto též lépe uzpů
sobeny, aby zajistily pravdivá osobní data (self-expression),
než jak jeto možno u příměj šího a vyhroceněj šího postupu
dotazníkového. Lundberg 'myslí - a my tu jeho názor sdílíme
rovněž -, že je to předpoklad nesprávný ze dvou důvodů. Za
prvé proto, že metodou dotazníkovou lze z odpovídajících vylákati odpovědi způsobem stejně nepřímým, skrytým a delikát~
ním, jako když si od někoho zajistíme potřebná data z jeho
vyprávění životopisného. Za druhé pak proto, že by bylo pošetilé

předpokládat,

že biografické dokumenty j sou prosty všeho před
stírání (nemusí být úmyslné!), přímyslů a ,racionalisací', jimiž
jsou fakta přibarvována. Není ovšem pochyby, že okolnosti, jež
skreslí a tím ,částečně znehodnotí projevy postojů, jak se zračí
v dopisech, denících nebo autobiografiích, budou jiné povahy,
než okolnosti, jež jsou příčinou stejného nedostatku v případě
dat, získaných dotazníkem. Proto předpoklad, že dokumenty
životopisné jsou cennější, je pochybený; vznikl asi proto, že se
při dotazníkové metodě zhusta užilo dotazníků velmi hrubě vypracovaných a přinášejících proto i stejně hrubé výsledky. Ať
už tak či onak, v obou případech 'se musíme na slovní projevy
dívati jen jako na reakci k celkové situaci, za níž k těmto slovním projevům došlo. Kromě toho, na rozdíl od dosti běžného
mínění, musíme říci, že biografické dokumenty jsou nejen vystaveny stejným nedostatkům, jako kterákoliv jiná forma postupu při zjišťování attitud, nýbrž mají navíc ještě jinou vážnou
nevýhodu: jsou méně poddajné při hromadné klasifikaci a staví
do cesty zejména velké potíže při kvantitativním shrnutí výsledků studia o sociálních postojích. Každý, ,kdo měl před sebou
takovýto životopisný materiál ve větším množství a pokusil se
o jeho zpracování, narazil na překážky, jež jsou někdy nezdolatelné.
V práci S. P. Rosenthala29 najdeme passus, v němž autor vyjadřuje přesvědčení, že "je možné úspěšné měření attitud skrze
jejich slovrú projádření, t. j. skrze mínění". Přesně vzato - Rosenthal pokračuje - mínění jsou výsledkem logického myšlení,
založeného na určitých informacích. Ve skutečnosti však takovýchto logicky vypracovaných mínění je ,velmi málo. Jsme často
svědky toho, že lidé neváhají vysloviti se (mají mínění) IÚ nejrozmanitějších problémech sociálně politických či jiných, ačkoliv
ve skutečnosti jsou jejich poznatky dostačující jen pro vytvoření
mínění o omezeném počtu otázek. Attitudy j sou proto ve většině
případů míněními symbolisovány. Rosenthal patří zřejmě mezi
ony autory, kteří postoje opisují příliš jednostranně v pojmech
emocionálních, složku racionální pomíjejíce. Attitudu - podle
Wolfea -definuje jako "určitý způsob chování, zvláště se
zřetelem k citové stránce reakce". A na jiném místě praví zase,
že postoje nemohou býti zjišťovány přímo, neboť jejich náplň
tvoří city, sklony a pocity; o prvcích rozumových se nezmiňuje.
Nejen že je uznávána ,existence sociálních postojů a že je
připisován význam jejich vědeckému studiu, nýbrž byly učiněny
také četné pokusy, aby byl ICO nejvíce zdokonalen výzkumný
postup při jejich zjišťování. Aspoň na některé \Z nich bychom

rádi upozornili, zejména pokud naZnaCUjl různý způsob, jak
tomto studiu může a má býti postupováno.
Jednou z metod, jak !Se uvarovat nedostatků, k nimž vedou
odpovědi typu ,ano ne' (yes - no test), je to, co bychom
mohli nazvati test odstupňovaný (,degree oí truth test'). Záleží
v tom, že se odpovídajícím předloží několik alternativ, z nichž
pak si oni vyberou (zatrhnou) tu, jež podle jejich mínění nejlépe vystihuje jejich vlastní přesvědčení. Při tom jsou odpovědi
upraveny tak, že dovolují vyjádřit několik odstínů {na př. pravdivé - nesprávné - částečně pravdivé - čá:stečně nesprávné
- pochybné), jak o tom píše Fry.30 Jistou obměnou !?hoto j~
test, jehož použil Floyd Allport a Daniel Katz.~l A~ton rozdah
obsažný dotazník 4248 studentům Syracuse Umverslty (USA).
Jednotlivé z 7S bodů dotazníku byly seřaděny tak, že celek tvořil
jakousi postojovou stupnici. Studenti pak prostě měli zatrhnout
ony odpovědi, resp. ona mínění, s nimiž souhlasili. Je zřejmo, ~e
tento postup skýtá velké v)Thody u srovnání s jedinou alternatlvou typu ,ano - ne'. Leč i Ion jest vystaven námitkám. Tak
podle L. Thurstona jeho hlavní nedostatek tkví v tom, že to ve
skutečnosti není opravdová stupnice. Mylně se tu předpokládá,
že stupně mezi pěti možnými odpověďmi (za každé tvrzení bylo
totiž připoj eno pět odstupňovaných odpovědí, z nichž studenti
vybrali 'onu :S níž se ztotožňovali) jsou stejné, a .že jedno mínění
se liší od 'druhého určitým !rozdílem, jemuž odpovídá právě
oněch pět stupňů stupnice. ,Podle Thurstonanaopak sestavení
každé stupnice musí začínat tím, že se nejdříve zjistí, jak dalece
se různá mínění od sebe liší; teprve potom lze přikročit k zjišťování rozdílů attitud na stupnici takto sestavené.
Thurston sám se proto odhodlal vypracovati takovouto stupnici postupem experimentálním. Vyšel z předpokladu, že nejdůležitějším znakem dobré stupnice, jíž mají býti zjišťovány
attitudy, jest, aby byla sestavena tak, že stejným stupňům nebo
intervalům na stupnici připisuje většina odpovídajících stejně
velký posun v postojích. 32 'Metoda Thurstonova je velmi pracná
a poměrně i dosti složitá; jednou z jejích největších nevýhod
je okolnost, že je značně nákladná.* Pochybujeme proto, že
by jí bylo kdy u nás použito a upouštíme z tohoto důvodu od
při

* Thurston napsal na jednotlivé lístky veliké množství rozmanitých
tvrzení, 'z nichž každé vyjadřovalo určitý odstín v mínění iči postoji
k dané otázce. Potom vyzval větší počet osob. aby (každá z těchto osob
zcela samostatně) lístky !Stupňovitě seřadily. Dospěl tak nakonec k značně
objektivnímu odstupňování. které vyjádřil v rozpětí jedenácti dílků své
stupnice.

podrobnějšího popisu tohoto zajímavého postupu. Že je to vý~
zkumná pomůcka opravdu dobrá, o tom svědčí především to,

že vedla k dobrým výsledkům; a ovšem i okolnost, že Thurstono,:i. ~~sl~dovníci v~naži:i se je~o p,0stup zjednodušit, aby
uCll11h lepe pouzltelnym, uZnaVajlCe tak nepřímo dobré
stránky svého vzoru.
Zajímavé přezkoušení Thurstonovy metody provedl chicagský
S~muel A~ S~ouffer.a3 Pomocí Thurstonova testu zjistil nejdnve u nekohka set studentů chicagské university jejich postoj~ k základním otázkám prohibice. 'Potom tytéž studenty
poza dal, aby mu napsali asi v tisíci slovech, jaké mají zkušenosti § prohibicí, jaké jsou jejich názory na ni a cítění o ni.
Jejich elaboráty klasifikovali (odděleně !) 'čtyři ve výzkumu
dobře školení ,soudcové', kteří všechny odpovědi utřídili podle
rozmanitých názorů jednotlivých studentů. Každý z těchto čtyř
,soudců' použil sice svého vlastního měřítka, dbal však při tom
úzkostlivě toho, aby na všechny případy bylo aplikováno jedno
a totéž měřítko. Výsledky si po dokončení klasifikace a při vzájemném srovnání velmi těsně odpovídaly. Potom byli vyzváni
studenti, aby svůj postoj sami určili na stupnici, jíž použili
,soudcové'; výsledek byl opět velmi uspokojivý, neboť vedl k těs
nému souhlasu s výsledkem dvou testů předchozích. O pokusech těchto se úmyslně zmiňujeme proto, abychom ukázali, že
výzkum, který je dobře připravený; a metodicky dobře provedený, vede k dobrým, t. j. objektivně platným vědeckým výsledkům, a to i tehdy, když ,se týká obtížného problému.
Ačkoliv od prvních úspěšných pokusů Thurstonových bylo
sestaveno mnoho dobrých a většinou osvědčenýTh testů pro zjišťování attitud, je přece třeba vždy čas od času sestavovat testy
nové, zvláště uzpůsobené potřebám speciálního výzkumu a odpovídající povaze studovaného předmětu. Při sestavování takovýchto testů platí - podle F rye a4 - tyto hlavní body: 1. musÍme se ptát sebe samých, co zjišťujeme, jak tento studovaný
objekt definujeme a jak jej budeme analysovat; 2. jaký bude
obsah našeho dotazníku, co všechno do něho pojmeme; 3. jakým
způsobem hudeme jednotlivé body dotazníku stilisovat (dnes
převládá tendence, aby byl přesně vymezen druh žádaných odpovědí vhodným formulováním otázek, kdežto dříve byla odpovídajícím ponechána spíše možnost, aby se svobodněji rozepsali) ; 4. ústřední otázkou - má-li býti test úspěšný - musí
bý"t: "Co se jím zjišťuje?" Tento poslední bod je ostatně obsažen
již v bodě prvním, tak jak jej Fry vymezil. Kimbal1 Young 35
klasifikoval rozmanité možnosti použití testu do čtyř skupin:

1. zjišťování rysů volních a volně-temperamentních; 2. zjišťování
instinktivně-emocionálních tendencí; 3. zjišťování rysů mravních
a povahových; 4. zjišťování sociálních postojů a zájmů.
Zbývá, abychom si všimli ještě myšlenek tří autorů: Shermana, Clarka a Likerta, jejichž názory se vzájemně doplňují.
Uvedeme je v 'Úplnosti, i když se v některých částech opakují.
Sherman36 konstatuje, že nejběžnější metodou při zjišťování
sociálních postojů byly až doposud dotazníky a rozličné testy,
záležející v mluvených nebo psaných odpovědích na dané otázky
a vypracované buď zcela samostatně odpovídajícím samotným,
anebo za přítomnosti a případných dodatečných vysvětlivek toho,
kdo výzkum pořádá. Mezi nejčastěji používanými formami dotazníku Sherman uvádí: 1. přetržení slov, s nimiž odpovídající
nesouhlasí nebo jež j sou považována za irelevantní; 2. slovní
associace: odpovídající po vyslechnutí stimulujícího výrazu bez
dlouhého přemýšlení vysloví první slovo, jež mu napadne. Tak
na př. venkovan po vyslovení slova ,Chicago' reaguje docela
jinak, než jedinci, kteří v tomto městě bydlí (četl jsem kdesi,
že většině venkovanů z okolí Chicaga se po vyslovení tohoto
slova vybavila představa Board of Trade, velké chicagské obilní
bursy, kde se rozhoduje o obchodních vyhlídkách a finančním
zisku těchto venkovanů) ; 3. napsáním ,ano - ne' či ,správné nesprávné', jako odpověď na rozmanité otázky, anebo napsáním
odpovědí obsažnějších; 4. v ,dotazníku je popsáno několik růz
ných situací, při čemž za každou z těchto situací je navrženo
několik možných řešení; odpovídající má si z nich vybrat :(zatrhnout) ono, jež by si zvolil jako východisko, kdyby,se v podobné situaci octl on sám; '5. v dotazníku je podáno konstatování několika fakt (ve formě vět), při čemž za každým takovým
tvrzením je připojeno několik závěrů. Odpovídající mají zatrhnout pouze ony konkluse, jež podle jejich soudu opravdu vyplývají z konstatovaných fakt.
Kromě tohoto popisu různých výzkumných postupů, jichž lze
s prospěchem použíti při dotazníkové metodě, Sherman podává
ještě přehled některých jiných metod, obzvláště vhodných pro
studium sociálních attitud. Řadí je takto: a) stupnice (rating
scales), b) dotazníky a testy, c) měřítka mechanicko-obj ektivní.
My si z nich všimneme podrobněji pouze metody první, jejíž
možností Sherman dále rozvádí takto: Stupnice mohou býti trojího druhu: self-rating, rating by others a ranking. Podržujeme
původní anglickou terminologii autorovu, poněvadž nemáme
doposud ustálených termínů českých; z dalšího je patrno, co
každý z těhto pojmů značí. Self-rating (sebeodhad) se může
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uplatnit několikerým způsobem. V každém případě však je tento
výzkumný postup charakterisován tím, že zkoumaný sám určuje,
jaký jest jeho postoj. Buď tím, že se vyjádří o tom, zdali na
sobě shledává určité rysy či ne. Nebo tím, že zatrhne bod (slovo,
větu), o němž si myslí, že vystihuje jeho vlastní stanovisko.
Jiná možnost je dána tím, že z dvojic sdružených adjektiv (jedno
vyjadřující žádoucnost, druhé nežádoucnost něčeho) odpovídající vybere si ono adjektivum, jež podle jeho zdání vystihuje
jeho vlastní mínění. A konečně t. zv. ,man-to-man comparison',
kdy odpovídající srovnává své přesvědčení s míněními, jež jsou
vyj ádřena stupnicí dotazníku, t. j. s míněními ,člověka stupnice' (sca1e man). Rating by others (odhad jinými) nezbytně
vyžaduje, aby ti, kdo šetření konají, dobře znali jedince, jichž
se v)Tzkum týká, a byli ve spojení s osobami jim blízkými ,(rodiče, učitelé, přátelé, známí). Celý výzkumný postup zůstává jinak
stej ný jako v případě předchozím, se všemi čtyřmi uvedenými
možnostmi; rozdíl je tu jen v tom, že šetření nekoná odpovídající sám na sobě, nýbrž provedou je jiní. Ranking (řadění)
může býti provedeno dvojím způsobem. Buď je provede zkoumaný sám (self-ranking), když seřadí daná slova (věty, tvrzení ... ), z nichž každé slovo je napsáno na zvláštním papírku,
podle toho, jakou jim připisuje poměrnou důležitost v životě
nebo v dané konkretní situaci, jež jest v dotazníku popsána;
předpokládá se tu, že jeho řadění bude odpovídat jeho postojům
k jednotlivým otázkám dotazníku, takže odpovídající takto sám
o sobě zjeví, jaké jsou jeho vlastní attitudy. Anebo - za druhé
- je řadění provedeno jinými (ranking by others), když zkoumající řadí vyšetřované osoby podle toho, zdali a v jaké míře
u nich
určité vlastnosti, jež jsou právě předmětem výzkumu a jimiž jsou určité postoje symbolisovány. Děje se tak
za pomoci posuvné stupnice, jež byla předtím experimentálně
sestavena a ověřena, na způsob zmíněného již testu Thurstonova. Metoda tato je považována za obzvláště vhodnou, protože
lze attitudy zjistit její pomocí nepřímo.
Podle Clarka vyžaduje vědecké studium sociálních attitud použití technik, jež jsou charakteristické pro kterýkoliv vědecký
postup, t. j. použití objektivních metod výzkumu, výkladu a hodnocení. 37 lVlezi hlavními body, jejichž pomocí si lze opatřiti data
o sociálních postojích, Clark uvádí: 1. zjištění mínění a soudů,
2. odpovědi na otázky dotazníku; 3. mínění o tom, zdali před
ložená tvrzení jsou podle soudu odpovídajících pravdivá či nepravdivá; 4. naznačením, který z několika možných postojů si
odpovídající zvolil s ohledem na danou
dotazníku popsanou)
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situaci; 5. použitím metod, jimiž lze postoje ~sob zjistit Z?,Ů
sobem nepřímým. Každou z těchto pěti možno stl Clar~v v dals1!~;
poněkud rozvádí. Rozličná mínění a s01!d~, skrze n~z ~e maJ1
postoje odpovídajících projevit, lze obdrzeh systematlckyu: prostudováním toho co osoby tyto napsaly nebo co vyslovily za
rozhovoru. Musí~e tu však míti na mysli, že má-li, ter;t? po~~ul?
vést k uspokojivým výsledkům, náš výzkum mUSl byh ?echve
organisován a zkoumající musí míti dostate~név:v~domovsh ~ oblasti, již se výzkum týká; jinak mnoho dulezlteho ,prehledne,
anebo je vystaven nesprávným dohadům a ~onkl~slm. Dot~z
níkovou metodu, pokud j de cestou obvykleho Je~n?ducheho
postupu, Clark příliš necení. Její hlavní předno:t vIdl v tom:
že je možno opatřiti si její pomoc~ ve vel~ém .~o~~~ data, .ktera
jsou poměrně hodně prostá a ktera se daJ1 v;:Jadnh v pOJ"me,ch
času, prostoru, číslicemi, 'či konečně potvrzen~n: nebo P?premm
(kdy - kde- jak mnoho - ano - ne). Kdyz Je do:azmk up~a
ven~ak, že postoj odpovídajícího může b~t vv~znacen prost!m
zatržením příslušné odpovědi (z mnohých, Jez JSou v dotazmku
uvedeny), mluvívá se o ~,testu pravdivosti' (true,-fals. ~~st);
Musí být při něm úzkostlivě dbáno toho, aby tvrze111, o JeFchz
platnosti (pravdivosti) se mají odpó:vídající vysl.ovi~, byla v~
jádřena přesně, jednoznačně, aby v 111ch nebyl an: naznak. moz:
nosti dvojí či několikeré interpretace. Clark v teto souvIslosh
dobře podotýká že téměř každá sociální hodnota může být analysována v poj'mech důsledků, jež má - s hlediska rů~nýc~
zřetelů na utváření stavu veřejného blaha. Proto kdyz ma
být zjištěn něčí výsledný, t. j. celkový post? j , k určj té s~si~lní
hodnotě, je třeba, aby napřed byly v dost~!ecnem poctu zJ~~ter:Y
specifické postoje této oso~y, pokud. ~aJ; vzt~~ k p~stOJ1 v~
slednému tak aby soubor techto speClÍ1ckych (castecnych) attltud byl 'ekvivalentem postoje výsledného. Jiným ukazatelem
postojů jest stanovisko, jež osoby, jichž s.e výzkum ~ýká, ~a
ujmou ke skupinám rozmanitých - zp~avldla odstupnoval~lc~
- situací, tím že na př. vyšší pořadni číslicí poz~ačí. body, J1;nz
připisují větší důležitost. Clark sám vypracoval nekoh~ takovych
testů (některými autory sou nazývány" ,m?ral evalu~tlOn !est~').
Ve formě vět jsou na pro za sebou seradena tvrze111 o ruznych
přestupcích hocha I(chodil za školu -lhal - kradl ... ), a od~
povídající k nim proostě př~pi~,ují poř~~n~ .~í,slic~ po~:e toho, kter~
z těchto přestupku povazu]1 za .v~.zneJsl, ZJ~vuJlce ,ta~ .samI
o sobě, jaká jest v tomto ohledu JeJ1ch vlast111 mrav111. Clthv~st;
Metoda, jíž jsou postoje zjišťovány nepřímo, v:~žaduJ~ zna<:r;e
obratnosti a hlavně vynalézavosti toho, kdo jl hodla pOUZlt.

i
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dotazník musí být v tomto případě sestaven tak, aby
attitudy odpovídajících byly jím zjištěny, aniž oni jsou si toho
vědomi. Mezi větší množství rozmanitých tvrzení vplete se to,
na čem nám vlastně jediné záležÍ, a je případně možno učiniti
tak (s náležitými obměnami) i několikrát, abychom měli jistotu,
že jsme postoj zjistili co nejurčitěji.
RensÍs Likert 38 vychází hlavně ze zkušeností Thurstonových.
Snaží se však metodu zjišťování attitud zdokonalit a na zajímavých příkladech ukazuj e, jak je možno dospěti k dosti přes
nému zpracování kvalitativních dat metodou kvantitativní. Jde
mu při tom zejména () to, aby mínění odpovídajících byla pokud
možno výstižně odstupňována. Jeho hlavním východiskem je
předpoklad, že není ,nekonečné' množství postojů. Postoje k růz
ným objektům a v různých situacích se sice obměňují, ale tyto
obměny probíhají jen v určitých mezích, daných právě určitým
typem celkové attitudy. V dodatku pak autor podává návrh, jak
sestavit postojovou stupnici (attitude sca1e). íMyšlenku o postojových obměnách v rámci určitých hranic rozvádí Likert takto:
Když jdeme ve své analyse attitud dosti daleko ukáže se že
postoj - bez ohledu, zdali je vrozený či nauče~ý, získaný je vlastně zvykem, který je dostatečně scelený a ustálený. Tím
však není vyloučeno množství obměn, jimiž určitý typ attitudy
projde za různých situací a 'Ve vztahu k jiným postojovým typům. Neboť attituda jako celek není ustrnulým a nezměnitelným
prvkem lidské osobnosti, nýbrž je to spíše jakýsi volný prostor,
rámec, v jehož rozmezí se postojové reakce pohybují.
A když již jsme u této práce Likertovy, bude dobře, když si
všimneme též způsobu, jak definuje attitudy a jak 'se staví k pojetím některých jiných autorů; doplníme tak částečně své výklady o různých definicích sociálních postojů. Podle Likerta
běžné definice attitud se seskupují kolem dvou hlavních koncepcí. Prvá z nich učí, ž·e postoje jsou disposice ke konkretnímu
jednání. Stoupenci pojetí druhého zase říkají, že attitudy jsou
slovní náhražky za skutečné jednání. Likert sám dává přednost
pojetí prvnímu, a v důsledku toho považuje slovně vyjádřená
mínění za spolehlivý pramen zjišťování attitud. Bez ohledu, zdali
jsou sociální postoje definovány jako základní disposice k jednání či spíše jen jako pouhé náznakové slovní projevy, zkoumající musí v každém případě vycházet při studiu attitud z pi'edpokladu, že sociální postoj e se kupí v celky .(patterns). Takže
když jde o zjištění postoje k nějaké hodně všeobecné otázce
nebo situaci, stačí namnoze, když se dovíme, jaké jsou postoje
vyšetřovaných jedinců vzhledem k několika specifickým zřete-

lům této všeobecné otázky či situace; budeme pak míti možnost
předpovědět, jaké budou j ejich postoje i ve všech ohledech ost~t
ních, neboť - právě proto, že patří k témuž základnímu postoJovému typu - jsou ve vzájemně se podmiňujících vztazíc~. o:
dob ně podle sympatického či antipatického ·celkového postoje lidI
vůči různým skupinám národním, ras~vÝ:n, nábvožvens.ký~, politickým, sociálním a pod., jsme schopm predpovedet, Jake bude
jejich chování v budoucnosti, pokud půjde IQ jejich vztah H: týmž
skupinám a za týchž okolností; anebo z celkového postoje dovedeme odhadnout, jaký bude specifický postoj ve specific,k~
situaci, tvořící část této situace všeobecné. Proto - uzaVlra
Likert ~ můžeme všeobecně říci, že postoje se kupí v celky
a jsou vzájemně skloubené.
Myšlenka tato není vša~ sdílena ~še<:b:cně. V"průběhu. posledních let vytvořily se dva tabory, v mchz Jest myslenka I;lkertovv~
jednak přeháněna, jednak omezována. Do tábora prvmho pat::
na př. Read Bain,39 který tvrdí, že attitudy se takto seskupuJI
jen tehdy, když jsou výrazem jedné ~ též~ tendenc: :e ,vztahu
k specifické a úže vymezené sociální sItuaci; podobne 1 vysledky
studií jiných autorů ve~ly ke kritickém,u. a celkem opr~vně~ér;n~
tvrzení, že slovní projevy mohou byb podkladem predvldam
budoucích životních situací jen tehdy, když se toto předvídáni
opírá o zkušenosti dřívější a týká se týchž jedinců ve stejných
či obdobných situacích. Příslušníci tábora druhého rovněž pře
hánějí. S trochou naivnosti předpokládají, že existují určité, zcela
vyhraněné a neproměnné rysy, jež determinují na lř. typ postoje radikálního, konservativního ~ pod. Tak, uz v or ..~9~~
H. T. Mooréo definoval pět základmch povahovych rysu, Jlmlz
se liší konservativci od radikálů. A o něco později G. W. Allport
podobně vytkl několik znaků, hlavně intelektuálních, j~~ ~re
disponují k politickému, hospodářskému a vůbec soclalmmu
radikalismu:H V zásadě ovšem proti těmto studiím - zejména
pokud se opírají o dostatečný počet zjištěntch dat - nemůže:ne
činit námitek. Výhrady však jsou na mÍste tam, kde se v mch
zabíhá do přílišných podrobností a kde lidé j sou sch~matis~váni
v typy příliš jednostranné. Jako kdybychom na pro o někom
řekli, že jest Jen optimista nebo že jest jen pesimista, anebo že je
někdo jen altruista či jen egoista. Je podobno pravdě, že se
takovéto individuální odchylky vyskytují; nejsme však oprávněni ,čisté typy' zevšeobecňovat.
.
Probrali jsme mínění několika autorů, kteří se vyslOVUjí
o možnostech a potřebě studia sociálních postojů za pomoci výzkumné metody .dotazníkové; i pokud upozorňují na její výhody,
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i pokud odhalují její slabiny. Za nejlepší důkaz ceny tohoto
studia lze považovati příslušné studie samotné. Výsledky, k nimž
vedly, jsou současně uspokojivé i povzbudivé. Je pravda, že
všechny nej sou dokonalé a některé z nich že j sou i zcela pochybené. Ale to právě musí být výzvou, aby od pokračování
v nich nebylo upuštěno, nýbrž aby naopak výzkumný postup
a jeho metody byly tak zdokonaleny, aby zjištění a studium
sociálních postojů bylo co nejobjektivnější a přispívalo tak co
nejvydatněji k poznání důležitých úseků sociálního jsoucna.
Literatura tohoto oboru je dnes již velmi obsáhlá, takže není
možno, abychom se v rámci naší práce pokusili o její vyčerpávající
přehled. Spíše jen namátkou vybíráme několik studií amerických
autorů, neboť v této zemi je studium sociálních attitud nejpokročilejší (kvantitativně alespoň), abychom ukázali, k čemu
svým výzkumem dospěli, případně abychom též vytkli, jakých
chyb se dopouštěli.
Pokud j de o větší knižní publikace, musíme upustit od podání
jejich podrobných výsledků a omeziti se jen na pouhou zmínku
o nich. Tak především musíme citovat dílo W. 1. Thomase
a Fl. Znanieckého, The Polish Peasant in Europe and America,
jež po prvé vyšlo v r. 1918 a dodnes zůstává dílem standardním.
Autorům se v něm podařilo ukázat, že je možno sociální postoje
nejen zjistit, nýbrž že je možno zjištěné postoje i vědecky zpracovat a shrnout v závěry povahy obecně sociologické. Jinou takovou prací je knihaWillarda E. Atkinse a Harolda D. Lasswella, Labor Attitudes and Problems/ 2 jejichž dobředokumen
tovaná studie je dokladem, k jak cenným výsledkům může vésti
studium sociálních postojů určité společenské vrstvy nebo skupiny. U B. Laskera, Race Attitudes in Children/3 najdeme zase
doklady o tom, že důležité sociální attitudy se vytvářejí a rozvíjejí už v časném mládí.
Ale i v menších studiích bylo uloženo mnoho zajímavého
a cenného materiálu i výsledků. W. F. Vaughan44 analysoval
dopisy 762 jedinců, kteří vysvětlovali, proč při presidentských
volbách v r. 1928 nebyli ani pro Smitha, ani pro Hoovera; ukázalo se, že ani u jednoho z nich mysl nebyla zcela oproštěna od
před sudků. Ve zmíněné již práci S. P. Rosenthala se dovídáme,
že poznání toho, jak se postoje tvoří, vyvíjejí a přeměňují, má
důležitý sociologický dosah, teoretický i praktický. Jeto přede
vším neocenitelná pomůcka, když. chceme porozumět nebo před
vídat jednání členů rozmanitých společenských skupin; a je to
dále velmi podstatný předpoklad zdárné· činnosti výchovné, zejména když jde o to, abychom porozuměli procesu, jímž jsou

lidské postoje pozměňovány vlivem propagandy, která je tak
příznačná pro přítomnou dobu diktátorských rež~~ů. "Rosenthalova studie přináší některé zajímavé výsledky, Jez vsak ,,~e:
mohou býti zevšeobecňovány, dokud nebud0l!" overeny d~!slml
zkoumáními a zejména dokud nebudou overeny matenalem,
získaným studiem" osob dospělých. Autor totiž svůj výzkum
provedl na studentech. A ,tu je, třeba. pod05~no?t, že se ,nám
vůbec zdá, že v)Tsledky, zlskane studIem detI: JS~u neprav~m
zevšeobecňovány, jakoby stejnou měrou platily 1 o osobach
dospělých. Je naopak známo, ž~ právě s hle?is~~ ,sociálních postojů jest věkový rozdíl důleŽItým deter~muJ1clm ele;r:ent:r:;
(vyhranění názorů, větší životní zkušenosti a proto tez vetsl
poměrná stabilita postojů ... ).
.. .
.
.
Velmi pěkným způsobem prokázal ZJIstItelnost attltud O. MIlton Hal1. 45 Přidržel se při tom, jak sám přiznáv~, post~pu
Likertova. Chtěl zjistit, jak nezaměstnanost, resp. ztrata zam.es"tnání, pozměňuje lidské postoje. Za tím ú~elem prove?l na J,are
r. 1932 výzkum téměř u 900 inženýrů, Jednak zamestnc:nych,
jednak nezaměstnaných. Potřebná ,,~at~ P?,máha~o se?rat p~! dospělých a obzvláště schopných muzu, Kten sami byh rovnez nezaměstnaní inženýři. Byla zjišťována jednak různá data osobní
(věk, příslušnost náboženská, js~u-li zat?ěs!naní ~i ne, tak.?louh?
trvá jejich nezaměstnanost, pomery rodmne; kolIk vyde!aj1, kdy~
jsou zaměstnaní; mají-li odněkud podporu v vnezamestn~nostl
a jak velká je tato podpora), aby t~k ~!l~o m~~n.o S!anovlt, J!0~
měrný vliv těchto různých determmUjlCICh Clmtelu. Zvlastm
oddíl dotazníku obsahoval otázky pro jedince zaměstnané, kdežto
jiný oddíl vyplňovali nezaměstnaní. U obou skupin byly zjišťovány postoje k zaměs~navatelůrri, k n~b~ž~nství, , k v~astníI?u
povolání (pracovní moralka), a konecne JeJ lch mmem o ruzných problémech sociálně-politických a hospo~ář~kýcvh. ~šem
jedincům, jichž se vtz~um týkal, ,bylO .ve" f~:~e ve! pl~edlo,zevn~
několik desítek rozhcnych tvrzem, vYJadruFcIch ruzna mmem
a odstupňovaných ještě tím, že u každého z těchto tvrzení byla
otištěna slova: zcela souhlasím souhlasím - nerozhodnut nesouhlasím -'- zcela nesouhlasím. Odpovídající pak prostě zatrhli ono slovo, jež v souvislosti s jednotlivými tvrzeními, jež
si pročetli a promyslili, odpovídalo jejich vlastnímu ,m~n~ní
postoji', Na ukázku citujeme tři z těchto tvrzení: "Vetsma
zaměstnavatelů má na mysli jen svůj osobní prospěch a málo se
stará o blaho svých zaměstnanců." "Úspěch závisí spíše našt~stí,'
než na skutečných schopnostech." "Naše t. zv. demokratIcka
vláda je v rukou velkých finančních zájmů." Výsledky, k nimž
v
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Hall takto dospěl, nejsou bez zajímavosti: 68% nezaměstnaných
inženýrů bylo při srovnání s členy skupiny inženýrů zaměstna
ných zahořklejších ve svém postoji vůči zaměstnavatelům; 75%
se vyznačovalo horší pracovní morálkou; 58% se stavělo kritičtěji a skeptičtěji k náboženstvÍ. Ukázalo se dále, že mladší
jedinci nebyli ve svých postojích rozkladným vlivem nezaměst
nanosti zasaženi tolik, jako jedinci starší.
Výzkumný postup Hallův jsme popsali úmyslně dosti podrobně, neboť jej považujeme za obzvlášť úspěšný, jakož i proto,
že bychom rádi viděli, aby byl následován i u nás. Každý učitel
a každý profesor nebo pokročilejší student by po trošce odborné
průpravy, hlavně noetické a metodologické, byl schopen, aby
samostatně provedl podobné šetření, které by se ovšem mohlo
týkat i zcela Jiných· problémů, než nezaměstnanosti. Jsme pře
svědčení, že by se tak sešel materiál, který by po zpracování zpracování by bylo již úkolem školených odborníků - přinesl
mnoho užitečného poznání o naší národní společnosti a vedl by
určitě také k hodnotným výsledkům, obohacujícím teoretické
poznatky obecné sociologie.
V téže sbírce, kde vyšla studie Hanova, byla publikována i nevelká práce Williama Keh-Ching Chena. 46 Chen praví, že hlavním cílem jeho šetřeni bylo zjistit, jak na attitudy působí propaganda a jak je pozměňuje. Výzkum se týkal středoškolských
studentů vyšších tříd, kteří jako celek jsou považováni za kritičtější element ,než t. zv. široká veřejnost (general population).
Z jeho výsledků je proto snad nejzajímavější poznání, že studenti často zaujali vyhraněný postoj i tehdy, když jim chyběly
dostatečné informace o předmětu, jehož se jejich postoje týkaly
(v případě Chenově to byla Mandžurie a propaganda pro-čínská
a pro-japonská). Za druhé pak to, ;že i tento ,kritický elemenť
podléhá ve svých postojích vlivu různých podnětů citových,
jakoby tyto byly stejně průkazné, jako důvody logické. My pak
můžeme právem dodat, že studie tohoto druhu velmi podstatně
přispívají k tomu, abychom dovedli pochopit takové situace, jako
je na př. davová psychosa, vyvolaná dobře vedenou propagandou, jež útočí spíše na ,emoce než na rozum, či spíše na rozum
skrze city.
Harvardský profesor sociologie Carl C. Zimmerman47 došel
k zajímavému poznání, když studoval attitudy farmářů vůči
nákupním a prodejním ,družstvům l základy trhových organisací
a určování tržních cen. Půlčtvrtému stu minnesotských farmářů
byla dána možnost, aby svobodně vyjádřili své míněni o soukromých trhových činitelích !( mlýny, továrny na výrobu maso-

vých konserv . .. J a o různých všeobecných hospodářsl1ch p~o
blémech. Bylo také zjištěno, jak dlouho jsou členy druzstevmch
farmářských spolků a jaké jsou jejich zkušenosti 'V tomto ohledu.
Profesor Zimmerman brzy shledal, že mínění odpovídajících se
zhruba členila ve dvě skupiny. Jednak to byla mínění, která byla
podložena vlastními zkušenostmi těchto farmářů (družstevní
tržba), jednak mínění, jež se týkala otázek, ležících mimo dosah
jej ich zkušeností (všeobecné hospodářské problémy). Uká~alo
se dále, že postoje, které se opírají o životní zkušenost, JSo~
v těsné shodě s praktickou činností, t. j. že attitudy odpovídají
činům. Zimmerman proto činí závěr, že zkušenosti jsou ukazatelem a předpovědí postojů. To znamená, že když zjistím, jaké
jsou zkušenosti někoho, dovím se současně, jaké jsou jeho postoje. Podle toho by zkoumající mohl - v některých případech
alespoň - shledat, že je prospěšné zjistitattitudy ne skrze slovní
projevy, nýbrž poznáním předběžných podmiňujících zkušeností,
z nichž tyto postoje vyrostly. Ve skutečnosti Zimmerman neprokázal nic neočekávaného. Dítě, které se jednou spálí o .svíč
ku a nabude tak určitou zkušenost, zaujme k tomuto objektu
určitý postoj. Podobně i Zimmermanovi farmáři: vyznají-li, že
j sou členy družstevních organisací a že tu nabyli dobrých zkušeností (dobrý prodej, výdělek ... ), můžeme s určitostí očeká
vat, že jejich postoj k družstevnímu hnutí bude kladný; a ovšem
i naopak.
L. D. Zel eny48 podává v jednom ze svých článků kritiku Watsonova testu, zjišťujícího veřejné mínění (,Watson test of 'PubliC'
Opinion'). Vytýká, že je drahý, příliš pracný a že se omezuje jen
na zjišťování určitých speciálních rysů povahy náboženské a hospodářské, kdežto při zjišťování jiných postojů je -- v podobě,
jak byl Watsonem vypracován - málo použitelný. o článku
Zelenyho se zmiňujeme proto, že v něm autor shrnuje výsledek
svých zkušeností se studujícími sociologie, celkem 'Z devíti tříd.
Shledal, že v postojích studentů došlo k značným změnám, když
srovnal jejich mínění o ,různých sociálních problémech na počátkuškolního roku se situací po skončení přednášek, v nichž
se studentům dostalo o těchto problémech poučení: attitudy, jež
byly původně spíše jen opakováním mínění osob jiných ~e?o
výrazem emocionálních tendencí, různě podložených, zmemly
se pod vlivem konstatování a osvětlení fakt sociální skutečnosti.
Tato zkušenost Zelenyho by nasvědčovala, že je možno výchovou svést sociálně škodlivé postoje (předsudky) do řečiště
sociálního řádu.

H. H. Remmers,49 profesor z Purdue University (USA), ve
spolupráci s několika svými žáky vypracoval zdokonalený výzkumný postup na základě testů Thurstonových. S10 mu při tom
hlavně o to, aby postup Thurstonův byl pokud možno zjednodušen, aby byl zlevněn a aby byl i časově rychleji proveditelný.*
I když si odmyslíme výhody, které Remmers ze všeho snad nejvíce zdůrazňuj e a které, zdá se, j sou v ,amerických poměrech
důvodem nejpádnějším (ušetření času a peněz), zůstává z jeho
pokusu o zdokonalení výzkumného postupu při zjišťování attitud
ještě jiná výhoda, podle našeho soudu ta největší. Kdežto Thurstonovy testy byly specifikovány, takže při zjišťování attitud
třeba jen poněkud jiného druhu bylo nutno vypracovat test nový
nebo původní test napřed náležitě uzpůsobit, pokusil se Remmers
a jeho studenti o vypracování testu, který by pro zjištění urči
tého typu sociálního postoje měl platnost všeobecnou. Neříkáme
tím, že se to dokonale podařilo ve všech případech; některé
z prací, společně otištěných ve svazku redigovaném Remmersem, jsou slabé. Rozhodně tu však byl učiněn velmi slibný pokus,
který by si zasloužil, aby ,mu někdo z našich pracovníků věnoval
pozornost, aby jej přezkoušel, zdokonalil a snažil se upotřebit
při vlastním výzkumu. 50
Stručnou zmínku si zaslouží také studie Bernardova a Smithova, v nichž je pozornost věnována postojům venkovského obyvatelstva, William C. Smith51 se neopírá o své doklady vlastní;
zato cituje hojná tvrzení význačných autorů z oboru sociologie
venkova a z obecné sociologie a dokazuje, že existuje několik
značně vyhraněných rozdílů v charakteristických psychosociálních vlastnostech obyvatelstva venkovského u srovnání s obyvateli oblastí městských. Příčiny těchto rozdílů vidí ve čtyřech
skupinách základních činitelů: 1. výběrnost (v manželství vstupují jedinci venkovští, takže ,venkovské' povahové rysy se
udržují, případně i zesilují); 2. isolace, jež brání změnám a vytváří jistý druh konservatismu; 3. domestikace; 4. zaměstnání.
Poslednímu činiteli připisuje Smith význam největší, neboť
zaměstnání obzvláště silně determinuje povahu attitud.
podmínky venkovského obyvatelstva se tolik liší od podmínek
městských, že jsme oprávněni připisovati rozdíly v postojích
těchto dvou společenských skupin právě na vrub odlišnosti zaměstnání.

* V jednom případě, kdy byl pnrvýzkumu měřen čas, bylo shledáno,
že lze ušetřiti 6-800 % ,času II srovnání s délkou. již zabral postup za
použití metody Thurstonovy.

Souhlasíme se Smithem, pokud říká, že povolání je velmi dů
ležitým determinujícím činitelem ve vytváření sociálních postojů; přesto však máme dojem, že tento determinující vliv
byl autorem přeceněn poněkud jednostranně. Celá práce je pak
spíše povahy literární, nikoliv původní práce výzkumná. L. L.
Bernard52 je v tomto ohledu opatrnější, když typické postoje
v~nkovanů připisuje nejen zaměstnaneckým, nýbrž vůbec všem
životním podmínkám, v nichž žijí. Za typické znaky venkovanů
pak považuje: konservatismus; poměrné zanedbávání (zlehčo
vání) vědecké metody; náboženskou a politickou ortodoxnost;
emocionální intensitu a jí odpovídající značnou sugestibilitu,
pokud mají přímý vztah k typickým zájmům a postojům venkovanů; individualismus; jistou neobratnost při jemnějším odstínění humoru a citu; šetrnost a hospodárnost, jež někdy hraničí s lakomostí. Bernard sám tyto vlastnosti nevyhlašuje za
prokázané, říká jen, že "většina lidí je považuje za vlastnosti
pro farmáře charakteristické".
N a závěr bychom rádi uvedli ještě v podrobnostech obsah
dvou studií, jež - s ohledem na naši vlastní práci - jsou pro
nás obzvláště zajímavé. Obě se totiž týkají sociálního prestiže
povolání. Autorem 'prvé· jest A. O. Bowden, FloydF. Caldwell
a Guy A. West. 53 S10 jim hlavně o studium emocionality a sugestibility, v nichž vidí dva nejdůležitější činitele, s nimiž musí
počítat každý výklad 10 působení vlivu prestiže. Svůj zájem soustředili na tyto dvě otázky: a) jaký je poměrný prestiž, jímž
různá povolání působí na jedince různého věku a různého pohlaví?; b) jak se mění sugestibilita a emocionalita s věkem a pohlavím? Odpovědi na tyto otázky snažili se zajistit tim, že roz··
dali 800 studentům nižšího stupně střední školy, 640 studentům
vyššího stupně střední školy a 400 studujícím university tištěné
,vyjádření' představitelů osmi skupin různých povolání (každá
skupina byla zastoupena ,vyjádřením' padesáti členů) ; vyjádření
toto obsahovalo - vše bylo ovšem jen fingováno - rozmanité názory a mínění o tom, jak by měl býti řešen peněžní problém a tím
i hospodářské potíže přítomné doby. Tak se studenti, kteří měli
nakonec na prázdném místě poznačit, s míněním které skupiny
souhlasí a proč, dočetli, jaké jest mínění padesáti právníků,
padesáti lékařů, padesáti kněží, padesáti profesorů a vychovatelů, padesáti inženýrů, padesáti podnikatelů, padesáti veřejných
úředníků a padesáti význačných občanů. Při tom však naši tři
autoři výzkum zařídili tak, že mínění všech členů těchto osmi
skupin byla smyslově totožná; podobnost zastřeli četnými vloženými větami a použitím dosti obtížného, odborně technického
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podle jejich mínění přispívají k vytváření veřejného blaha. Za
tím účelem byl 609 studentům (všichni muži s průměrným vě
kem 19-8 roku) rozdán dotazník ,Occupational Attitudes of
N orth Carolina State College Students', s poučením, aby k seznamu 24 povolání, jež byla v dotazníku uvedena, připojili na
pHslušná místa pořadní číslice, takže číslo ,1' bude připsáno
k onomu povolání, jež je s hlediska všeobecného blaha nejprospěšnějšÍ, kdežto číslo ,24' bude připsáno k pov.olání, jež má
v tomto ohledu význam nejmenší. Kromě toho bylo též zjišťo
váno, jaký je sociální původ studentů a jaký jest jejich studijní
obor. Z odpovědí na otázku první chtěl se Anderson dovědět,
jaké jsou zkušenosti a vědomosti studentů z domu (rodiny),
t. j. zdali na jejich klasifikaci povolání nemá vliv povolání jejich
rodičů či názory sociální vrstvy, z níž vzešli a jíž byli vychováni.
Z téhož důvodu byly zjišťovány i odpovědi na otázku druhou,
neboť se dalo předem tušit, že specifický studijní obor té či oné
skupiny studentů nezůstane bez vlivu na jejich hodnocení sociální užitečnosti jednotlivých povolání. Poněvadž povaha studie
Andersenovy jev podstatě totožná s povahou práce naší, shrnujeme výsledky, k nimž vedla, a otiskujeme také některé z nejdůležitějších přehledů. Sociální původ studentů (zaměstnání rodičů), ikteH klasifikaci povolání provedli, byl tento:

slovníku. Výsledky, k nimž dospěli, jsou tyto: podobnost v ,ře
šení' členů všech osmi skupin poznalo toliko 31 studentů z celkového počtu 1840 l(t. j. 1·7%).!V klasifikacích povolání se zřejmě
projevila tendence dívek stavěti nejvýše povolání vychovatelů,
kdežto hoši místo toto vyhradili podnikatelům. Kněžím se ve
všech případech dostalo pořadí nejnižší. Autoři sami připou
štějí, že tu jistě působila okolnost, že šlo o soudy o odborné
otázce povahy hospodářské; kdyby prý byl problém povahy
jiné, na př. etické, bylo by zařadění kněží dopadlo podstatně
jinak. Dále bylo zjištěno, že existuje vztah mezi studijním stupněm a pořadím, jež bylo studenty vykázáno vychovatelům: čím
jsou žáci ve studiu pokročilejší, tím více ceny připisují slovům
sV)Tch učitelů. Jiným výsledkem všeobecné povahy byl poznatek, že s věkem se zmenšuje sugestibilita. Mezi činiteli, jimiž
je vliv sugestibility posi1ován, byli zjištěni: autorita, stupeň odbornosti, schopnost jasně definovat situaci, porozumění a sympatie. Dívky jsou sugestibilnější než hoši, a rozdíl tento se věkem
ještě zvětšuje. Dospělejší studenti podléhají spíše vlivu společen
ského prestiže jednotlivých povolání, kdežto studenti mladší jsou
přístupnější emocionálním výrokům, jež byly připisovány před
stavitelům osmi základních skupin. Je opravdu škoda, že průkaz
nost těchto výsledků je omezena skutečností, že postoje byly
zjišťovány
ve vztahu k jedinému objektu, a to ještě hodně
speciální povahy (finanční) ; autoři sami připouštějí, že by klasifikace dopadla jinak, kdyby šlo o postoje k otázkám jiné povahy. Vtipné bylo, jak myšlenkově stejná tvrzení představitelů
všech osmi skupin byla zastřena; vzniká tu však .otázka, zdali
bylo metodicky správné, když tak naši autoři učinili za pomoci
"těžké a odborné terminologie", jak sami vyznávají; neboť nelze
předpokládat, že by se v 'ní vyznali studenti nižších stupňů a studenti starší v ní jistě také příliš nevynikají. Těmito výtkami
nechceme však zlehčovat cenu této práce jako celku. Je zdařilá,
pokud jí byla vyšetřována emocionalita a sugestibilita jedinců
rozlišených věkem a pohlavím; ,odpovídající se dali v převážné
většině případů vést při své klasifikaci činiteli iracionálními,
poněvadž smysl toho, co jim při klasifikaci měl.o býti vodítkem,
jim byl nedostupný. V tomto smyslu je studie Bowden-CaldwellWestova pěknou ilustrací našich zkušeností z veřejného života,
když na př. pozorujeme, že se lidé dovedou nadchnout slovy
řečníka, ačkoliv jim nerozumějí, či snad právě proto' prvky iracionální nabudou vrchu nad prvky rozumovými.
Téměř před deseti roky uveřejnil W. A. Anderson výsledky
svého šetření 'o postojích studentů k různým zaměstnáním, jak

Metodol.ogický problém, který měl Anderson při výzkumu na
mysli, formuloval takto: sociologie se musí snažit o vypracování
takového postupu, v němž by data kvalitativní mohla býti vyjádřena pojmy kvantitativními. Sociální postoje jsou data kvalitativní. Proto máme-li dosáhnouti toho, aby bylo možno provést
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srovnání mezi attitudami různých skupin jedinců, musíme nezbytně najít způsob, jak vyjádřit tyto attitudy kvantitativně.
Požadavek tento byl splněn tím, že každý z odpovídajících vyjádřil svůj postoj k jednotlivým povoláním příslušnou pořadní
číslicí; hodnotě kvalitativní se tak dostalo výrazu kvantitativního.
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Výsledek šetření jest přehledně vyjádřen v ,;Pořadí 24 povolání ,podle lsoudu 609 .studentů \z N orth Carolina State College'
(viz str. 46). Anderson jej opisuje takto: Každému z těchto povoláni jev myslích vyšetřovaných studentů vykázáno určité
místo. Studijní obor není při klasifikaci činitelem příliš roz-

hodujícím, třebaže se projevila tendence, že studenti dávali před
nost, 'p~vol~~ím; jež byla totožná nebo blízká jejich vlastním
studlJ,mm zajmum, Také se nezdá, že by rozdíl věkový měl na
pos50J: st?dentů" t;ějoaký znatelný vliv (odpovídající byli žáky
ctyr ru:nyc~ rocmku), Srovnáním klasifikací různých skupin
stud~ntu d~Jdem~ k poznání, že svobodná povolání byla důsledně
stavena v celo vsech ostatních. Na druhém místě j sou povolání
obch~dr:ík~ ~ podnik~telů; ~ředstavitelé řemesel a živností jsou
na miste tretlm. Zamestnam rekreační (profesionální hráč baseb~l1u) j~ ~~vrté, nekvalifikovaný dělník pátý, rentiér, který vlast~e n~ma zadného zvlášt;lÍ?o z~měs~nání, je šestý. Čestné pořadí,
Jehoz se dostalo povolam kneze, Jest podle Andersona dlužno
připsati tradičnímu vlivu a úctě, jimž se toto povolání těší (zást~pce Boha), a j ež ~rý j sou příznačné ještě i dnes pro malá
mesta a pro venkovske oblasti.
Pfipojme poznámku. Způsob, jak byla tato povolání klasifikov~n~ P?d~e .své ~oci~lní ,prospěšnosti, dá se, snad :zčásti vysvětlit
s~ec1Ílckyml. amenckymi poměry. Míníme však, že Andersonovy
vysledky neJsou zcela průkazné, a to hlavně ze dvou důvodů.
Za pr;é pr?to, že počet klasifikovaných zaměstnání byl příliš
vysoky, takze odpovídající neměli řádného přehledu. Za druhé
p~~.,;lproto, ;že student!, kt;ří klasifikaci povolání provedli, jsou
pnhs mladí, bez potrebneho rozhledu a životních zkušeností
aby jejich soud o sociální utilitě jednotlivých povolání mohÍ
býti považován za směrodatný. iN emůžeme proto Andersonovu
práci 'p~važovat za zdařilou studii o sociálním prestiži povolání.
Cenne JSou zato poznatky, týkající se sociálních postojů studentů k různým povoláním. 54
\(e svém~~e~ledu studií o attitudách bychom takto mohli pokt;acovat a )este ~louho by~hoI? .nebyli u konce. Opakujeme, že
nam tu neslo o uplnost, nybrz Jen o několik ukázek. Můžeme
proto svůj výklad o sociálních postojích uzavřít.
I tehdy, když by měli nejpřísnější kritikové studia attitud
pravdu, namítajíce, že postoje nemají ceny protože nám nic neřík~F ~ skutečn~:n jed::ání lidi, nebyla by' tím důležitost studia
socmlmch postoJ u poprena. Víme dobře, jak je těžko ,poznat
se~~ s~ma'. A mnozÍ, ba většina lidí i když by chtěli být
upnml11 v tomto ohledu - nedovede analysovat své vlastní attÍt~dJ:" ,Lidé připisují svá rozhodnutí, stanoviska, lásky a nenavlstl okolnostem, které - aniž oni o tom vědí - ve skuteč
J?:0sti ne.rozhodvují, ~dežto na hlavní příčiny zapomínají, anebo si
JIch ne] so.~ vedoml. Moderní psychiatrie by nám tu poskytla
mnoho zaJ1mavých dokladů. A když se i člověk vzdělaný a cvi47

čený v sebeanalyse zamyslí třeba nad tím, proč má tu či onu
osobu rád a proč mu jiná osoba není příjemná, nedovede mnohdy
říci vlastní důvody t.oho; rozhodně pak nikdy není zcela jist,
že vzal v úvahu ten hlavní motiv, anebo že na některou důleži
tou okolnost nezapomněl. Ale analysa, již činí, je v každém pří
padě významná, i u lidí nejprostších. Když nic jiného, tedy attÍtudy, jež lidé o sobě vyjadřují, ukazují, co oni si přejí, aby si

druzí o nich myslili, že .oni si myslí. Pravdu má Ch. H. Cooley,
když říká, že představy, které lidé o sobě mají, jsou solidními
fakty o společnosti a že pozorovati a interpretovati je musí býti
jedním z hlavních úkolů sociologie. Osvětleme si tuto věc ještě
blíže.
Lehce by se mohla vyskytnout námitka, že t. zv. veřejné mínění, jež jest podle
L. Bernarda nejvyšší formou kolektivních
attitud, je pojem, označující něco zmateného, pochybného, co
se málokdy zakládá na pravdě a co zpravidla neodpovídá
skutečnosti. Připusťme, že je tomu tak; plyne odtud, že nemá
smyslu, abychom studovali veřejné mínění? Byla by to myslím
stej ně chybná dedukce, jako kdyby si někdo řekl, že nemá smyslu
obírati se dnešním Německem nebo Italií, protože tam zástupy
nej sou vedeny pravdou, nýbrž mythem, smyšlenkami a nepravdami. Neboť tu nejde o to (ov~,em ve smyslu, jejž zde máme
na mysli I), zdali je lid veden pravdou či nepravdou, nýbrž jde
o to, že je opravdu veden. Jde o skutečnost, ať je motivována
pravdou či nepravdou, ať se opírá o spravedlnost či nespravedlnost. S tohoto hlediska i mythus je skutečností, a my víme, že
dovede být někdy dočasně i působivější než pravda sama. Rasový mythus dnešního Německa a iracionální prvky v ideologii
fašistické jsou skutečnostmi, jejichž důsledků nelze popírat.
Můžeme být stokrát přesvědčeni .o jejich neoprávněnosti, nepravdivosti a nespravedlnosti, nemůžeme však popřít, že jsou
sociální realitou. Proto musí být předmětem našeho zájmu
a studia. Lze ostatně pozor.ovat, že v sociálních vědách se právě
dnes ozývá zvýšený zájem o studium vlivu iracionálních prvků na
lidské myšlení a jednání. Studium tohoto druhu je nejvýš
žádoucí a slibné začátky byly učiněny již ve starších pracích o reklamě, veřejném mínění, o psychopathologii a iracionalitě v politice a pod.
!
!
I
Vedle 'čistě teoretických zřetelů 'rozhodují o ceně studia sociálních attitud také zřetele praktické. Lundberg 55 praví, že studium
attitud je důležito z dvojího důvodu. Především je důležito
s hlediska úspěšného a klidného soužití lidských jedinců. Je
na příklad zřejmě důležito, abychom znali emocionální a intelek-

tuální 'p?dklad jednání lidí určité skupiny, dříve než muzeme
sta:1O:1~.1 vh?dný plán, jímž "bychom je organisovali a kontrolovah Jej~c~ cmnost ve shode s požadavky společenského řádu.
Podobne Je také důležito, abychom dovedli rozlišit mezi hlavními typy sociálních attitud v situaci, kdy je třeba vést a usměr
ňovat; řečník, herec, prodavač, tvůrce reklamy a pod. jsou si
toho dobře vědomi. A konečně - a to je důležito hlavně s hlediska cílů sociální kontroly - neobej deme se bez znalosti pro~~s~, ja~,post?je vzni~ají, jak se vyvíjejí a utvářejí. Přesvěd
Clve zneJl v teto souvIslostI slova E. Farise: "Zdá se, že bylo
nevyhnutelno, aby řecký příkaz o poznání sebe sama se stal posl;dní:n cí~~m,. k němuž vede vědecké badání ... Když dovedeme
presn: ~rclt, Jak aJ)ro~ se v nás vytvářejí určité postoje a jak
a proc" ~s~u P?zme?ovany, pak budeme schopni, abychom porozumeh hdskemu ZlvotU; teprve tehdy začne sociální psych.ologie spláceti 'svůj dluh lidské společnosti."56
Krátce, vidíme, že studium sociálních postojů je velmi vděč
ným úsekem vědeckého badání a že attitudy patří k těm spo~ečenskfm jevům, Lej~chž s!udium je nejvýš naléhavé, teoreticky
1 vprak!l~ky Rr~sre~ne. Lec studo,,':,at sociální attitudy znamená
predevsII? ZJIStItI" J,,~' ~eboť.. n~muzeme studovat něco, co jsme
nepoznab::. ~ ~dyz nkame z}1s,tIt, tedy to neznamená nic jiného,
nez opatntl Sl fakta. Dostavame se tak oklikou zpět k svým
úvahám o potřebě konkretního sociologického výzkumu, jež nyní
dokončíme a doplníme některými myšlenkami o výzkumné
metodě.
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METODĚ DOTAZNÍKOVÉ.
"The unity oj aU 'science consists in
its methods, not in its material."
(Kari Pearson, The Grammar oj
Science.)

K úvahám o sociálních postojích bychom rádi připojili poobšírnější výklad o metodě dotazníkové, o jejích vadách
i přednostech. ,Máme při tom naději, že - opírajíce se o 'díla psaná
cizím jazykem a u nás namnoze neznámá - přineseme k nám ně
kolik nových myšlenek a alespoň nepřímo napomůžeme dalšímu
rozvoji konkretního sociologického výzkumu, který se u nás v posledních letech začal slibně ujímat a kterého je nám třeba co
nejvíce.
Vědecká metoda jest jen jedna, a to ve všech vědách bez rozdílu. Ale způsob, jak jest uplatňována, t. zv. metodický postup,
může být několikerý. V polemikách mezi představiteli různýéh
vědeckých oborů, a i mezi příslušníky jednoho a téhož oboru,
býváme svědky toho, že bývá vyhlašována samospasitelnost jednoho z těchto možných postupů, kdežto všechny postupy ostatní
bývají v důsledku toho vylučovány. Začalo se proto namnoze
mluvit i o několika různých vědeckých metodách, ačkoliv ve
skutečnosti jde o metodu \jednu, uzpůsobenou povaze poznávaného jsoucna. l\rIysHme, že některými sociology bylo právem upozorněno, že tu nemůže být řeči o nějaké výlučnosti či vyvolenosti
jednoho vědeckého postupu na úkor postupů jiných a že se musíme naopak snažit vytěžit z každého z nich to, v čem je nejprospěšnější, případně je dohromady kombinovat, jak to má na
mysli profesor Charles Ellwood, když píše, že nejvhodnější
vědecká metoda vzniká spojením všech metodických postupů
částečných. 1 Když by na př. šlo o zjištění toho, jak se utváří
počet občanů nábožensky smíšených obcí, bude nejpřirozenější,
když otázku zpracujeme statisticky tím, že budeme sledovat,
54
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jak se tento počet mění na př. v průběhu několika desetiletí nebo
od generace ke generaci, abychom se dověděli, jaký je na př.
počet katolíků, evangelíků, bez vyznání a pod. ve vztahu k úhrnnému počtu obyvatelstva oné obce. Anebo když by šlo zase
naopak o to, abychom podali pokud možno výstižný obraz o hospodářském stavu dělnických rodin určitého kraje, provedeme
podrobné šetření v dostatečném počtu jednotlivých rodin (pří
pady pokud možno representativní), za použití t. zv. case method, metody individuálních případů. Krátce, vždycky se ukáže,
že není možné použít ve všech případech téhož metodického postupu a že způsob, jak je vědecká metoda aplikována, musí býti
obměňován a uzpůsobován podle požadavků speciálních problémů. Jedním z postupů, v sociálních vědách obzvláště často UŽÍvaným, je t. zv. 1netoda dotazníková. I ona je, jak v ,dalším uvidíme, vlastně kombinací několika postupů různých, jež se vzájemně doplňují. Promluvíme o ní podrobněji, poněvadž dotazníkovým šetřením jsme získali data, jež j sou podkladem naší studie.
Dotazník je nezbytným nástrojem pro každého, kdo si chce
v poměrně krátké době a při pom1ěrně nevelkých výlohách opatřit
větší množství potřebných dat o některém úseku sociálního
jsoucna. Tím je dána veliká cena dotazníku jako pomůcky konkretního vědeckého výzkumu. Neboť není vždy možné opatřit si
dokladový materiál přímo. 'Stuart Chapin upozorňuje na tuto
nástroj ovou cenu dotazníku takto: použitím dotazníku může badatel
o společenských jevech zmnožiti své pozorovací možnosti daleko
za hranice poznávacích možnosti toho, kdo dotazníkové metody
nepoužil. Dotazníkem je pozorování sociální skutečnosti učiněno
i obsáhlejší, i prohloubenější a lze za jeho pomoci dospěti k výsledkům, jež je možno vyjádřiti v dosti přesných výrazech. Neboť dotazník zobjektivňuje pozorování složitých společenských
jevů; dovoluje shrnutí částečných výsledků, k nimž za použití téhož dotazníku - dospěli různí badatelé; je vědeckým
nástrojem pozorování a objektivního zjišťování,! neboť zmnožuje
naše pozorovací možnosti intensivně i extensivně, dovoluje zpracování materiálu v pojmech spíše kvantitativních než kvalitativních a umožňuje isolování jednotlivých složek celku, jenž jest
studován, takže po řadě můžeme svou pozornost soustředit vždy
jen k jednomu určitému bodu. 2
Dotazníku můžeme při výzkumu použít v podstatě trojím způ
sobem. Především tehdy, když sbíráme fakta ze svých přímých
pozorování a kdy nám jednotlivé body dotazníku slouží za podporovatele paměti, abychom si neopomněli všimnout něčeho, co
je pro náš výzkum podstatné. Při takových pozorováních upoutá

často naši pozornost mnoho nesourodých věd, i tako~ý~~:
na nichž nemáme přímého zájmu a které naši pozornost odv~deJl
od
na nichž nám v daném případě záleží nejvíce. Ponekud
ZP11SCtDeJm lze dotazníku použít tehdy, když potřebná data
sbilra:me z
získaných v osobním interviewu; j ednotdotazníku jsou zde opět jednak pomůckou paměti,
usměrňovatelem interviewu, neboť - jsouce předem při
promyšleny a vyzkoušeny - určují co nejpřirozenější
od jedné otázky k otázce další. Oba tyto způsoby na1Jr't'WLOU metodou dotazníkovou" neboť zkoumající je výosobně přítomen a odpovědi k jednotlivým bodům dotazsám podle získaných informací. Třetí, snad nejčastější
bÝvá dotazníku použito, je postup nepřímé metody
Ďotazník se rozdá nebo rozešle osobám, od nichž
chceme získat
data, aby samy (psanou formou) oddotazníku, bez přítomnosti toho, kdo výzkum
""Ú"tTi:lf11t:>

případných dodatečných vysvětlivek.

je
výzkum omezen na poměrně malý počet osob
jednoho ústavu, obyvatelé jedné vesnice ... ), je možno
opatřiti si za pomoci dotazníku dokladový materiál v úplnosti;
však není možno a jsme pak nuceni počet zjišťova
případů omezit, Dotýkáme se tak jiného důležitého bodu,
jemuž musí býti při výzkumu věnována dostatečná péče: výběr
takových dat, která by byla povahy representativní. Věc pěkně
osvětluje George A. Lundberg, jehož tu parafrázujeme a do~
plňujeme. 3 Všechna naše pozorování jsou nutně výběrná ev Americe říkají ,sampling', t. j. vybírání vzorků). !Svá data vybíráme
z velkého počtu dat jiných, s nimiž jsou namnoze ve spojení,
majíce na mysli dl své pracovní hypothesy. Fakta, o něž se opírá
většina našich generalisací o společenském životě, jsou jen částí
velikého množství fakt, která pro jejich ohromný počet nemáme
možnosti zjišťovat a ověřovat v úplnosti. Postup tento však je
nezbytný a je podkladem vědeckých generalisací vůbec. A nej en
ve vědě, nýbrž i v běžném praktickém životě naše generalisace
jsou založeny na předpokladu, že to, co platí o omezeném počtu
dat, jež jsme zjistili, bude platit též o všech ostatních datech,
pokud se vztahují k 'jsoucnu téže povahy. Když se na př. říká,
že jezevci přezimují, neznamená to, že každý jezevec byl pozorován zvláště. Krátce, omezený počet našich dat jest representativní pro všechna ostatní data téže kategorie. V míře, jak
dalece v jednotlivých případech platí tento předpoklad, jsou
i naše zevšeobecňující závěry, bez ohledu na to, jak velký
počet údajů opravdu zjištěných. A naopak zase v míře, pokud
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byl tento předpoklad nesprávný, jsou neplatné i naše generalisace, na něm založené.
Stupeň, do jaké míry bude platit předpoklad, že data representují celek, je závislý na dvou okolnostech: 1. na povaze pozorovaných dat; 2. na metodě, jíž bylo užito při jejich vybírání.
Rozveďme. Když data, z nichž si ,vzorek' vybíráme, jsou značně
homogenní, t. j. když rozdíly mezi částmi či jednotlivostmi,
z nichž se celek skládá, jsou tak nepatrné, že je možno je přehléd
nout, pak omezený počet dat může býti právem považován za
representativní pro celek. Odtud plyne, že vybrání ,vzorků' z dat
značně stejnorodých je věc poměrně snadná. Tak je tomu na př.
v případě vzorků látky, kdy ploška několika čtverečních centimetrů této látky representuje celé veliké svitky o mnoha a
mnoha čtverečních metrech; podobně i hrst obilí atd. Bohužel
takováto ideální homogenita neexistuje v oblasti výzkumů sociálních. A nejen to. Při výzkumu v sociálních vědách a při každém
výzkumu vůbec jde právě o zjištění toho, co není známo, anebo
co známe jen v míře nedostatečné:, poznatky všeobecně známé
se týkají dat, jež jsou zpravidla značně homogenní, kdežto naše
poznání vázne nejčastěji tam, kde je největší různorodost. Jisto
je tolik, že se velmi často dopouš,time nesprávností, když seskupujeme data, která jsou heterogenní, a tuto jejich různo
rodost zveličujeme ještě tím, že zahrnujeme do téže skupiny
údaje, jež jsou různorodé současně v několika ohledech. Tak
na př. chceme míti skupinu dat, která by byla representativní
o lidech, lišících se v ohledu náboženském, národnostním a rasovém, a dále věkem a pohlavím, vzděláním a pod. Zapomínáme
však, že vzorek, který je representativní v jednom ohledu, nemusí být vždycky stej ně representativní i ve všech ohledech
ostatních. V úplnosti bude representativní jen potud, pokud jsou
jednotlivosti, na něž se vztahuje, homogenní - podmínka, jež
bývá splněna v sociálních vědách jen málokdy. Přes všechny
nedostatky a nesnáze, jež v sobě tento postup skrývá, neznáme
doposud žádné lepší techniky a musíme se proto snažit, abychom
pokud možno vyloučili její nedostatky a využili jejích předností;
hlavně tím, že nebudeme chtít činit konečné závěry na podkladě
dat velmi heterogenních a příliš kusých. *

* Zajímavé šetření o průkaznosti ,vzorků' provedl Daniel Starch. Osm
set dotazníků bylo rozesláno několika skupinám jedinců, značně se lišících
velikostí svých příjmů. Z !nich iodpověděl0 v průměru pouze 7 %. Tento
fakt, že z každého sta osob neodpovědělo na dotazník 93 osob, je sám
o sobě hodně příznačný a Starch vyslovuje svou pochybnost o ,representatÍvnosti' takto získaných dat otázkou, zdali je vůbec možno považovati

poměrná snadnost, s níž je možno opatřiti si velké množství
dat pomocí dotazníků, vedla k jejich velkému užívání - i zneužívání. Byly činěny závažné 'závěry z dat, jež poskytly dotaznepromyšlené, kusé, narychlo a bez plánu zpracované,
a v nichž veliké vady byly nebo chtěly být zakrývány přesností
zpracování kvantitativního. iN elze se proto divit, že dotazníková
metoda byla podrobena ostré kritice. Všimněme si některých
nam~ir.eK proti ní.
na př. prof. Manuel C. Elmer psal na její účet o ,highsounding travesty of scientific research', t. j. o křiklavém zesměšnění vědeckého výzkumu metodou dotazníkovou. 4 Podobně
\Valter Earl Spahr si zřejmě necení příliš dotazníkové metody,
píše že i e to metoda přeceněná a zajišťu j ící poměrně nevýsl~dky~ Ku podivu však opírá se při tom hlavně o mínění
autorů "(Chapin, Lundberg), kteří sice na nedostatky dotazníkové
5
n"I~'rr.{"nT upozornili, ale sami jí velmi dobře a nejednou použili.
C.
Fry zase namítá,B že když na př. použijeme dotazníků při zjišťování politických názorů různých občanských skupin, pak odpovědi na ně nebudou representativní, poněvadž
budou výrazem mínění extrémních, ježto jedinci, kteří na otázky
dotazníku odpoví, jsou zaujatými straníky svých politických
skupin, nikoliv typ ,občana střední cesty'. A na jiném místě
upozorúuje7 - ostatně zcela právem -, že potíže dotazníkové metody nekončí okamžikem, kdy byly vráceny vyplněné
dotazníky. Při zpracování často touha, aby byl materiál analysován co nejdříve, je příčinou nepromyšleného postupu, kdy
data, jinak možná dobrá a postihující skutečnost, jsou podána
ve skreslené interpretaci. To jest ostatně nebezpečí, jehož nejsou
ušetřeny ani kterékoliv výzkumné postupy jiné a které není
úskalím metody dotazníkové. N a jiný nedostatek dotazníkového šetření upozorúuje Ch. C. Peters ve svém příspěvku
v
Bernardově knize The Fields and M ethods ol S ociotyto kusé údaje za dostatečně průkazné, byť i ,!Všechny z osmi -set osob,
jimž byly dotazníky původně rozdány, byly pro svou skupinu naprosto
typické. :Během šetření se také ukázalo, že (jedinci, příslušející ke skupinám s vyššími příjmy, odpověděli na otázky dotazníku častěji než
jedinci z vrstev chudších: pouze 2'6 % z ,osob s průměrným ročním ·pří
jmem menším než 1000 dolarů, 14'1 % 'll osob s příjmy 12000-5000 dolarů.
Viz: Daniel Starch, "Factors in the Reliability of ISamples", Journal of
the American Statistical Association, Proceedings :Supplement, svazek
XXVII (1932), str. 190~21O. K tomu bychom rádi dodali, že zde v úvahu
nemůže býti vzata jen otázka více lči méně peněz (příjmů), nýbrž i všechny
ostatní s tím souvisící okolnosti: více času, větší možnosti vzdělání, širší
zájmy a větší pochopení ...
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logy.8 Piše, ž~ spolehliv?"st. a. ~~jména pravdiv~st ?d~ovědí na
otázky dotazmku - tudlz } ]eJl~h .~l~tnost ---: Je $11ne zeslabo;
vána spěchem a nedbalosti, s mmlZ JSou psany. R. L. KeIly
psal zase o ,revoltě proti pochybným dotazní~ům'. (v o~iginále
nepřeložitelná slovní hi-íčka: The Revolt Agamst 'QuestlOnable
Questionnaires) .
Tednou z nejvážnějších námitek proti upotřebitelnosti dotazníkové metody je studie Read Baina o stálosti a důslednosti
odpovědí na otázky dotazníku. 10 Autor ro~dal pades~ti st~ld~n
tům (30 studentů a 20 studentek) v prvmm roce umversltmch
studií dotazník s 61 body, týkajícími se jednak osobních dat 3t?:
dentů, jednak informací o jejich rod~n~ch;~o půltřetí;:n m~s!c:
byly tytéž dotazník~ dá,?Y. k vyplnem tym~ stu?~ntu~ Jes~e
jednou s podotknutlm, ze Jeden z autorovych pratel rekl, ze
kdyby odpovědi na dotazník byly napsány znovu, dopadly by
jistě jinak než po prvé. Udělají prý proto zkoušku, aby se pře
svědčili. Studentům bylo dále řečeno, aby, došlo-li od doby pu
vyplnění prvního dotazníku k nějakým změnám osobním či rodinným, podotkli to zvlášť na volném místě pod čarou, že ,se, tyto
změny při ověřování nebudou čítat. Výsledek po srovnam odpovědí na oba dotazníky byl ten, že 709, t. j. téměř čtyr~ina z <:elkového součtu 3050 bodů všech dotazníků byla zmenena. Devčata prokázala poměrně větší stabilitu než hoši. Jako celek skupina prokázala větší důslednost v od~ovědích, kte~é se !~kal~
faktických osobních dat (den narozem a pod.), nez v pnpade
faktických dat o rodině (na př. velikost příjmů); subjektivní
osobní data (na př . .odpověď na -otázku: ~11:ají vás lidé rádi?)
byla nejméně stálá. Na studii Bainovu navázal M. Smith,11 který
došel k výsledkům velmi obdobným. Rozdal dotazníky o 60 bodech padesáti studentům ,(22 hochů, 38 děvčat) a po krátké době
si je dal od nich vyplnit znovu. Své zkušenosti shrnuje takto:
téměř čtvrtina odpovědí byla při vyplňování druhého dotazníku
změněna, při čemž nejméně stálé byly informace o subjektivních
osobních věcech a nejstabilnější o faktických osobních věcech;
uprostřed - pokud se stálosti odpovědí t~~e - byla ~a~{~ic~á
data o rodině. Odpovědi dívek se vyznacuJl mnohem vets! dusledností než odpovědi hochů.
Výsle~ky š"etření Bain~ i Somitha)so~ jis~ě zajíma:é. Ne~ova:
žujeme Je vsak za dostl p'ruka:?~. Predll~,l?~oto~ ze ,zkusebm
materiál kterého oba auton pouzlh, nebyl pnhs pocetny; u obou
pouze 56 student? Z~ druhé pak pr?~o, že tito :n~adí lidé ne:
mohou být ve svych nazorech a posto]lch vyhranem a proto am
ne důslední, procházejíce právě velmi proměnným věkovým obv
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Za třetí proto, že - jak Bain sám přiznává ~ někteří
z odpovídajících napsali, že otázky dotazníku jsou namnoz:
příliš ,osobní' (rozuměj: nediskretní). Co snazšího potom, ne~
že na takovéto otázky studenti neodpověděli podle pravdy am
ani ve druhém případě. Hlavní námitka však je tato:
autoři
důslednost (neproměnnost) odpovědí na otázky
d01taz:níku na věcech, k jejichž charakteristice, a to zejména u lidi
jejich veliká proměnnost; mění se ne až po půl
jak tomu hylo u Baina, když si dal dotazník vydruhé, nýbrž mění se ze dne na den, ba i v průběhu
a téhož dne, prostě podle okamžitých nálad, zážitků,
osobních úspěchů a zklamání, podle náladových disposic. Jen si
některých ze zjišťovacích bodů: "Jste zasnouben?",
životní povolání jste se rozhodl ?", "Které jsou vaše
?", "Máte dojem, že vás mají 'lidé rádi ?", "Máte
, "Máte sny pěkné nebo špatné?", "Vycházíte dobře
a sestrami ?", "Máte raději jednoho z rodičů více než
, "Kterého?", "Jste často unaven a lenivý?", "Který
je vas oblíbený autor, kniha?" ... a pod. Jak patrno, mnoho
a mnoho otázek, na něž není možno odpověděti důsledně. V zpomeňme na př., jak piše Tolstoj o svém mládí. Jak chtěl být hned
slavným zápasníkem, hned zase ;velikým malířem, hudebníkem,
spisovatelem. Anebo jak je proměnný poměr k sourozencům,
v důsledku mnohdy zcela malicherných podnětů nebo příčin.
Bain takto neprokázal nestálost odpovědí na otázky dotazníku
a tím nevhodnost dotazníkové výzkumné metody, nýbrž zjistil
proměnnost, resp. náladovost některých postojů mladých lidí.
Když jde o typické, ,vkořenělé' postoje, jako je na př. postoj
sedláků k advokátům, pak není důvodu, proč bychom měli dobře
organisované dotazníkové metodě nedůvěřovat.
to jen odpůrci dotazníkové metody, kdož psali o jejích
nedostatcích. Také ti, kdo ji považují za cenný nástroj vědeckého
výzkumu a kdo jí sami s prospěchem použili, neváhají upozornit
na vady, jimž je vystavena, není-li jí použito opatrně. Tak G. A.
Lundberg12 píše, že ani největší opatrnost tu nezaručuje vždy
konečný úspěch. Záleží tu nakonec na tom, kdo dotazník vyplňuje a jak jej vyplňuje; a dophlme, že záleží též na tom, jakým
způsobem jsou zpracována data, jež byla dotazníkem získána.
Když má odpovídající nezájem, anebo když je dokonce přímo
zaujat proti, jak se také někdy stává, pak je těžko co počít:
data buď neposkytne vůbec nebo je podá úmyslně skresleně. Je
že druhý případ je horší prvého a záleží pak na obezřetnosti toho, kdo dotazníky zpracovává, aby takovéto odpovědi

prostě vyloučil. Zhusta je příčinou nesvědomitého vyplnění dotazníku prostě okolnost, že lidé neznaj í dosahu, resp. důležitosti
zjišťovaných

fakt, pozbývají zájmu, a pak si nejčastěji řeknou,
že nestojí za námahu, když výsledky takových zkoumání nečte
potom nikdo jiný než profesoři nebo ti, kdo výzkum organisovali. Nechuť se projeví někdy zcela otevřeně sarkastickou
formou, jindy zastřeněji, s humorem. Lundberg sám cituje ně
které z odpovědí, jež prý "jsou asi úmyslně absurdní" ; na otázku,
co bylo příčinou smrti blízkých příbuzných, vyskytly se i takovéto odpovědi: "Když si uléhal, bylo mu' dobře; ráno se probudil
mrtev"; "Příčinou smrti bylo pět doktorů" a pod.
Nejčastěji jsou námitky )roti nepřímé metodě dotazníkové
motivovány tak, že je upozorňováno na výhody přímého pozorování. Tvrdí se hlavně, že přímá metoda dovoluje objektivní pozorování a že jej í výsledky mohou býti přezkoumány jinými
badateli. Proti tomu můžeme namítnout, že pozorování nemusí
být vždycky objektivní (jsme na př. ochotni přehlédnout mnoho
nepěkných rysů na osobě, která se nám jinak líbí); a pře
zkoušení fakt rovněž nebývá vždycky možné, zejména když jde
o pozorování, vytěžená ze zvláihní situace, která se nebude
opakovat, a když ano, tedy ne za stejných okolností. Za jinou
výhodu přímé metody se uvádí, že zachycuje obraz skutečného
života v živé situaci, na rozdíl od metody nepřímé, kterou zjišťujeme, co si lidé sami o sobě myslí, že učinili nebo že by učinili
za skutečných či jen předpokládaných okolností. Přímá metoda
vylučuje prý chyby, zaviněné neporozuměním nebo špatnou interpretací slov. Vylučuje se jí také nedostatek, s nímž musíme
počítat, když j sou nám data poskytnuta osobou, jež sice byla
bezprostí-edním svědkem skutečných událostí, při reprodukování
jich však musí spoléhati na svou pamět a proto často, byť nechtíc,
skutečnost skreslí. Bývá pravidlem, že se tu uplatňuje fantasie
a sugestibilita, takže takovéto zprávy nebo popisy musíme vždy
bráti s Ireservou. Metoda přímého 'pozorování dest metodou přírod
ních věd, jimž tím u srovnání s vědami sociálními vznikají značné
výhody. Lundberg proto uzavírá, že vždy a všude, kde jen je to
trochu možné, musíme i v sociologickém výzkumu uplatňovat
postup přímého pozorování na způsob věd přírodních.
Leč metoda přímého pozorování má jisté hranice. To přinutilo
většinu sociologů, aby hledali svá fakta také metodou nepřímou.
Tím se ocitáme u dalšího bodu svých úvah, neboť bude třeba,
abychom po kritickém vytknutí nedostatků dotazníkové metody
- a\ které ještě doplníme - upozornili též na její výhody.

Není pochyby, že metoda přímého pozorování má proti metodě
dotaz!lÍko~é . mno~~ přednosti., .Má však .ta~é nevýhody, z nichž
na nektere Jsme JIZ upozormh. A dotkl! Jsme se už i toho že
~otazník~,. je-li ná~~~itě ~es~avven .a použit, je možno 'výnejen ulehclt a USplSlt, nybrz ze Je možno pomocí něho
i k větší úplnosti a v mnohých případech i k větší objektivnosti (zaručenosti a správnosti) sbíraných dat, než jak to
pozorován~ přír::é. ,Pr?!o. i., mezi vodpůrci této metody
se hlasy, Jez pnznavaJl JeJ1 upotrebltelnost; zpravidla
omezují jen na získávání dat povahy t. zv. sociálně
sta~t1St1C.Ky(:n přehledů, na způsob šetření našeho Státního úřadu
při sčítání obyvatelstva (zjištění jejich věku, zaměstnání, náboženství a pod.). Fry na př. říká/ 3 že nejenom že
lidé
;neradi vyplňuj í, jak je patrno z velkého počtu dotazvráceny nevyplněny, nýbrž jsou také hodně
se týče věrohodností dat, takto získaných. Přesto
nemůžeme pochybovati o tom, že pomocí dotazníku lze
mnohé prospěšné informace o lehce zjistitelných fakticdatech (r~k naro~ení apod.). Jiní autoři Jsou ve svých
. . . . .",,.,.', . , ... ..,'.,. . o. P?~:l.tv~lnosh dotazníkové metody v sociálních vědách
Jeste Opt1~lSt~~t:JS1. Ruth Shonle Cavan14 zastává mínění, že je-li
dotazn;k Ina}ezlte 'sestaven a Ipo vyplněni analysován, stává se cennastrojem v rukou badatele, Jkterý je si vědom možností i hratéto .vtz~umné metody. Lundberg pak, který - jak jsme
svrchu vldeh - se velmi přimlouvá za to, abychom v sociálních
v~?ách napo~ob}li přín:ý výzkum věd přírodních, oceňuje rovnez nezauJate prednostl metody dotazníkové. Podle něho dota _
ník se vel;?} ?svědčil a jeho největší předností je to, že neob;roz;,11:,uJ e vpozorovací možnosti zkoumaj ícího. Připomíná
~1U bezp~c~e kazd~ bod, na němž při výzkumu záleží, a zaručuje,
ze na kazdy takov! bO,d bv~d~ hle~ána ,Odpověď; zbavuje ho dále
~ ne vzdy uspesne povmnosti držeti v paměti všechno
vyzkumu po~statné, ~ož je při šetření jen poněkud
povahy ~r~ktlcky bud zcela nemožno, anebo značně
.. "Proto "zaver~: opírající se o větší počet pozorování,
. mchz nebylo pOUZltO dotazníkového formuláře jsou no!oncky vnevě~ohodné". Neboť zkoumající je vystaven' nebezpečí
ze na nektere z podst~tných bodů alespoň v některých případech
zapome~e, A pod?bne v~u nebude možno, aby si bezpečně zapamatoval, v kterych pnpadech se určitá okolnost vyskytla a ve
ne. Lu~db~rg15 právem poukazuje na skutečnost, jak
se rozchaZejl zpravy o dnešním Rusku, a připisuje to
v
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právě okolností, že
měřítek; pozorování

tu není předem daných záruk objektivních
.pak jsou neúplná, jednostranně vykládaná.
Použití dotazníkl1* má při výzkumu ještě jiné výhody. Vytkne
zvláštní zřetele, jichž je třeba při výzkumu dbát, určí otázky,
jež jsou nejdůležitější, stanoví jejich pořad i terminologii. Je
jisto, že při složitějším výzkumu, při němž dotazníku není použito, by to bylo nemožné:z důvodů, jež jsou nasnadě. Tím, že
dotazníkem vytýkáme zvláštní zřetele a svůj zájem specifikujeme, naše pozorování jsou zaostřována; jsou nejen úplnější, ale
i pronikavější.
Názory na dotazníkovou metodu se rozcházejí také podle toho,
zdali je dotazník vyplňován osobou, která výzkum pořádá, či
samotnou osobou, jež informace poskytuje. Není pochyby, že
výzkum za osobní přítomnosti zkoumajícího má některé výhody
u srovnání s postupem, kdy odpovídající píši odpovědi na otázky
dotazníku bez cizí pomoci a přítomnosti. Především proto, že
dotazník nemusí být tak detailní, že je rnožné podle potřeby
připojit další otázky, v dotazníku neuvedené, abychom měli
možnost kontroly, že nám bylo dobře interviewovaným porozuměno, a že i my jsme dobře postihli smysl toho, co on měl při
svých odpovědích na mysli. Každý, kdo konal podobný výzkum,
dá nám jistě 'Za pravdu, neboť se přesvědčil, že mnohdy i ty nejprostší otázky j sou lidmi logicky neškolenými vykládány nesprávně. 'Ba měli jsme smíme-li se dovolat svých vlastních
zkušeností - někdy doj em, že za každou takovouto prostou otázkou je hledáno něco složitěj šího, něco, co v ní ve skutečnosti
není. Jeto dáno zvláštním psychologickým postoj em prostého
člověka k vědeckému výzkumu, který je mu záhadnou věcí.
I dospělí lidé bývají při takovém výzkumu celí nesví, stále opakují, že nejsou vzdělaní, že oni nechodili do škol, že tomu učení
páni přece musí lépe rozumět, co že oni by mohli říci, když tomu
nerozumějí, že na nich a jejich mínění nezáleží a pod. Z toho je
patrno, že výhody dotazníku, vyplňovaného zkoumajícím přímo
osobně (osobní interview), j sou silně zeslabovány nevýhodami,
jež takový postup s sebou nutně nese. Zdálo by se, že u osob
známých či vzdělaných tyto potíže odpadají. Někdy ano. Vše-

* V USA jsou užívány výrazy dva: ,schedule' a ,questionnaire'. Prvního se užívá při ,získávání formálních dat, hlavně pro účely statistických
přehledů, kdežto druhý je zpravidla pomůckou při vÝzkumu, jenž jest
prohloubenější a jímž se zjišťují údaje povahy intimně osobní. Velmi
často jsou však o'ba výrazy směšovány a je jich používáno záměnně.
I v češtině mluvíme o ,formuláři' a ,dotazníku'. V naší práci mluvíme
důsledně jen o ,dotazníku'.

to však i11ázor neodůvodněný. Platí spíše opak, že
jež ,si lehce můžeme :domyslitinformace, zpověď svých názorů a
než osoby zcela cizí. Lidé vzdělaní
týkají-li se
něčeho,
- mají-li sebekritiku! - , anebo
> - mívají sklon k planému mluvení,
uCť~nostl, od vlastní věci se však velmi
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tohoto druhu, pak výzkum pomocí
jiné výhody proti osobnímu Íntertechnické a finanční. Když zkoumající
a
odpovědi, promarní mnoho času
omezeném úseku časovém shromáždí t
dotazníku, který interviewovaní
trochu do konkretní situace
svých vlastních zkušeností):
na
na
k sedlákovi. Není přece možné
, hned po lZozdravení
otázkou dotazníku. ,Naopak,
mUSl se
hodne od zdaleka, získat si důvěru delším rozhovorem
o
přeptat se, jaké budou asi lžně, vyslechnout stížností o tom a onom. Teprve potom se zmínit, že byste si rádi
že ;:ás zajím~,. co, si ,0 některých věcech myslí atd.
Je~te pnpad dostl ldea1111, kdy předpokládáme, že hoszastlhneme doma, a k tomu ve volné chvíli. Máme zkuže. j ~~: na slíb~ný rozhovor ičekali celý týden, a to
s 'nlmlZ Jsm: se p;-e?em seznámili hodně blízce. Když se
'rvr,=>lrr,""l
predbezne, vyvstanou nové. Jde-li o prosté
... " .... Lu'-'Lun.. u, m~orm~cí ~věk, š~ol!lí vzdělání ... ), je dobře.
otazk~ch Je treba vec Jaksi ,uvést', to znamená
nez se dos5aneme ~ vlastnímu položení otázky.
opet zpravIdla není možné přejít okaot~zky následující, musí být zase nějaký roz....... ,0"_',"",'''''''''' : 1 ~ehdy, kdy:: tyto dvě sousední otázky spolu
Zadny dIV proto, ze vyplnění 'takového dotazníku
zab~re ,.nekdy celé p~ld~~e, . ba i více. Je třeba upozornit také na
ze 1 ',ll o~ob, s, í!1lmlZ Jsme se značně spřátelili, je ,nepřízni
mo~e~tem vyzkumu, když vidí, že si jejich odpovědi před
vZ~pls~Jeme, ane?o když pozorují, že jim otázky klademe
po pre;te111 z ~~taz111ku. A poněvadž se toho při obsáhlejším
dotaz111ku nemuzeme uvarovat, je třeba abychom tento nevy;~žili t~m: že ~o rozh~voru vneseme přátela poslhme duveru tech, kdo na naše otázky od•
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povídají; při zjišťování formálních informací toho ovšem není
třeba, alespoň ne v tak veliké míře.
A dále. I když šetření provádějí osoby, jež jsou pro vedení
výzkumných prací odborně vycvičeny, mají stejné dotazníky
a řídí se podle stejných instrukcí, přece jen Inebude jejich postup
naprosto stejný, už proto ne, že všichni nejsou stejně schopni
jednati s lidmi. Ploto výsledky jej lch šetření nebudou stej ně
průkazné a úplné; při bezprostředním osobním styku s růz
nými osobami budou míti své subjektivní dojmy, jež případně
pozmění smysl toho, co se od odpovídajících dovědí.
Ze všech uvedených důvodů jsme proto toho mínění, že výhody osobního interviewu za pomoci dotazníku výhod
těchto ovšem nijak nepopíráme! nejsou toho druhu, že by
naprosto převyšovaly možnosti dotazníkové metody nepřímé, jak
míní někteří výluční stoupenci výzkumné metody přímé. Naopak
výhody psaného dotazníku nesmějí býti přehlíženy. Výzkum
se tak urychlí, je možno organisovati jej ve velkém měřítku,
je lacinější, hlavně však zaručuje anonymitu, což při osobním
výzkumu přímém není :možné.N edovedeme si na př. dobře před
stavit, že by (ve všech případech) odpovídající v naší přítom
nosti vyznali, jak j sou politicky organisovaní. Při dotazníku
psaném, který si sami doma vyplní a mohou po vyplnění anonymně vrátit poštou, všechny zábrany odpadají. Při dokladových odpovědích, které citujeme při rozboru našeho dotazníku,
uvidíme, že se nám podařilo zjistit toto ,privatissimum' ve většině
případů, ačkoliv i tak bylo některými místo odpovědi k přísluš
nému bodu dotazníku poznamenáno, že "přece máme volební právo
tajné Je{ Leč 'i v případě, kdy nejde o zjištění intimních dat osobních, jsou výhody psaného dotazníku zcela zřejmé; za nejdůle
žitější z nich můžeme považovati okolnost, že při anonymně
vyplňovaném dotazníku odpadá ostych. Představme si, že bychom
na př. chtěli, aby odpovídající za naší přítomnosti seřadili různá
povolání podle toho, jakou poměrnou důležitost jim připisují s hlediska blaha celku. Je možné, že by někteří odpověděli bez j akýchkoliv rozpaků, bez ostychu. Z dobrých důvodtl však musíme před
pokládat, že v mnohých a mnohých případech by tomu tak nebylo:
příslušník strany lidové by snad byl přesvědčen . že nejdůležitějším
je povolání kněze; nezařadil by ho však (za naší přítomnosti)
na první místo, abychom si snad neřekli, že je "klerikál". Podobně
by se mohlo lehce stát, že rolník, který si nejvíce cení svého vlastního povolání, by se před námi ocitl v rozpacích, kdyby je měl
zařadit v čelo všech povolání ostatních, abychom si nemyslili, že
je domýšlivý a pod. A u některých jiných povolání by mohly býti
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větší. Proto vždy, když půjde o zjištění dat
bude nepřímá metoda dotazníková nástro-

že přímá i nepřímá metoda dotazníková
nejšťastnější ten
nevýhody. Bude
pok...td možno obě metody komJ;inu je tak,
obou a dovedl těžit z jejich předností;
se toho dotlmeme poněkud blíže.
Při všech nedostatcích, jež jsou dotazníkové metodě (přímé
inherentní, je příliš cennou výzkumnou pomůckou,
..,n'CTr>nrlrn se jí vzdali. Musíme se naopak snažit, abychom ji co
zdokonalili. V Americe se její používání ujalo nejvíce;
také nejčastěji zneužito. Mělo to však své dobré dů
neboť kritika, jež byla špatnými dotazníkovými výzkumy
podn:Lcena. měla ozdravný vliv a přispěla ke zdokonalení výzkumdotazníků. Poněvadž se u nás dotazníkový
a lze předvídat, že se v dohledné době uplatní
upozornili bychom rádi na některé zásady,
v oboru věd sociálních formulovali,; když
sta.tlOviIi požadavky, jichž musí dotazníková metoda dbát, má-li
vést k opravdu dobrým a cenným výsledkům. Jsou to v podstatě
o tom, jak překonat potíže a nedostatky této metody a jak
z ní učinit nástroj co 'nejp1':.esnější a nejspolehlivější.
Pokud je nám známo, tedy nejsoustavněji o tomto předmětě
..--."'., ",rl"",.,
'..,+ac"' ... George A. Lundberg. 16 Podává několik dobrých
je záhodno se přidržeti při sestavování dotazníku,
na
mají odpovídající odpovědět samostatně, bez přítomnosti a přispění toho, kdo výzkum koná; tedy to, co my jsme
svrchu nazvali nepřímou dotazníkovou metodou. Hlavní rozdíl
jež jsou vyplňovány při osobním interviewu, a
vyplňují interviewovaní sami, vidí Lundberg v tom,
že ve rl .... ·.hi>,,..,.... případě všechny potřebné údaje musí být zahrnuty
v dotazníku samotném. Nesmí být proto na nic zapomenuto, vše
musí
promyšleno, předvídáno. Je dobře, když potřebné
a dodatky jsou připojeny na příslušných místech, nihned na počátku či až na konci dotazníku. Pokud
se otázek samotných týče, Lundberg se dovolává slov A. L.
Bowleyho,17 který svůj návod shrnul pod sedm bodů takto:
otázky ať nejsou (poměrně) příliš četné; 2) ať lze na ně odčíslem nebo prostým "ano" či "ne"; 3) ať jsou dostatečně
prosté, aby byly všem lehce srozumitelné; 4) ať jsou takové pona ně bylo 'možno odpovědět jednoznačně; 5) ať nezbytečně dotěrné (inkvisitorské); 6) ať se pokud možno
1 .,..,. .....

vzájemně co nejvíce doplňují; 7) ať je v nich opravdu zahrnuto
vše co je pro získání potřebných informací nezbytné.
Také C. L. Fry se zmiňuje o tom, že bylo přezkoušeno několik
způsobů, jak odstranit vady dotazníkové metody. Podle něho jedním z nejdůležitějších jest péče, věnovaná počtu otázek, aby jich
nebylo ani příliš mnoho, ani příliš málo, zejména pak péče, věno
vaná stilisaci jejich znění. Není prý dobře ptát se jen všeobecně,
na př.: "Jste dostatečně vzdělán?", nýbrž je lépe ptáti se přesně:
"Které školy jste vychodil?"; jinak musíme očekávat, že odpovědi budou subjektivně zabarvené. Otázky samy musí být co nejjasnější a nejprostší, zejíména tehdy, když při jejich zodpovídání
nebude přítomna osoba, která by tyto otázky podle potřeby dodatečně \rysvětlila. Odpovídajícím proto nesmí býti !zavdána ani
sebemenší příčina k nesprávnému či dvojsmyslnému chápání slov
dotazníku. Kde je to možno, bude dobře, když otázka bude vyjádřena tak, aby odpověď na ni mohla býti ,ano' nebo ,ne', anebo
aby bylo možno odpověděti ,číslem. Někdy je zase výhodné citovat
v dotazníku několik možných odpovědí a na odpovídajících pak
žádat, aby proSttě zatrhli tu, s níž souhlasí. Technika tato je obzvlášť vděčná proto, že usnadňuje klasifikaci a zpracování materiálu. Je záhodno vyhnout se otázkám, jež odpovídajícího ,vedou'
nebo odpověď mu sugerují. A nezapomínat také na to, že příliš
dlouhý dotazník bývá místo vyplnění hozen ,často do koše. Cl8 Jak
patrno, směrnice, jež doporučuje Bowley i Fry, jsou v podstatě
totožné. Nevyh}~báme se těmto opakováním, která jsou při dtacích mínění různých autorů někdy nezbytná.
Dotazník dále musí míti nčkterá úvodní obj asnění, hlavně
taková, jimiž zkoumající přiměje k napsání odpovědi: probudí
u odpovídajících zájem, přesvědčí je, že tak napomohou pokroku
vědeckého poznání atd. Pří osobním výzkumu je možno učiniti
tak důkladněji, zejména tím, že se úvodní slova přizpůsobí růz
ným typům osob, od nichž jsou informace získávány. Neboť. 'co
je samozřejmé nebo i naivní pro člověka vzdělaného, může být
poměrně těžko pochopitelné člověku prostému. Při sestavování
dotazníku psaného musí :býti pr:oto tomuto bodu věnována obzvláštní pozornost. Neboť jím se obracíme - netýká-li se ovšem
náš výzkum jen příslušníků určité společenské :skupiny - k veřejnosti ,co nejširší a zpravidla nevíme předem, kterým osobám
se náš dotazník dostane do ruky; proto je třeba, aby měl ,general
appeaľ, jak říkají Američané. Obracíme-li se dotazníkem ík určité
skupině a pro určité informace, pak je záhodno, abychom se pře
dem dobře obeznámili alespoň v hlavních rysech s celkovou mentaiitou příslušníků této skupiny, osvojili si 'povšechné znalosti

Drť~anlele,

jehož se výzkum týká, a podle toho volili text dotazkde studovaná skupina není dostatečně homogenní,
VYD01TIOCl alespoň znalostmi o základních rysech lidské
Hlavní zásadou tu bude, abychom při sestavování
ctota:;m1KU měli na mysE spíše jedince prosté a méně inteli'P'·"YIl-"" v tomto ohledu vyspělejší; i tak zvaný ,člověk
tu byl úrovní příliš vysokou. Nevyhneme se při tom
případech tomu, abychom takovýmito prostě stiliotázkami nevzbudili aversi u jedinců inteligentních
1ecmono bodu našeho dotazníku absolvovaný právnvk připsal,
naivní otázka, to je přece samozřejmé") ; rozhodnout
kterých je nejvíce. Naše zkušenosti 's doostatně prokázaly, že je možno sestaviti
v tomto ohledu
oběma skupinám, lidem prosk"'~,,L,L""~~, na něž jsme získali
toliko dvakrát.
býti pokud možno hodně osohní,
snad i ve formě osobního dopisu.
dobře, když zkoumající připíše
jmenem
osoby! jíž dotazník doručí, a když
se na
úvodních slov vlastnoručně podepíše. Zvýlší se tak
naléhavost naší žádosti a podaří se nám snadněj i přiměti odpouirl'~11f"" k
všech žádaných odpovědí, když jim takto dáme
velmi nám na jejich ,mínění záleží. Z téhož důvodu
dotazník byl rozeslán péčí některé 'vážené
,Q V záhlaví její jméno (universita, vědecký
naznačeno, kdo za výzkumem stojí, je tím
zaručena vážnost podniku a současně též,
informací zneužito. Fry ,ovšem právem
provedeno mnoho úspěšných dotazníkových
formální (právní či vládní) záštity a pomodY) Tím však: nemíní popírat prospěšnost tohoto opatření.
se při svém výzkumu přesvědčili, že okolnost tato
zvyšuje dúvěru odpovídajících i jejich ochotu, aby vyhověli' přípisy, že přejí akci zdaru, že by j,e zajímaly výsledky,
k
šetření povede, a j. svědčily o tom, že jejich poměr k našemu výzkumu byl kladný. Neuškodí proto, když jsou vyzváni,
v dotazníku poznačili, zdali si přejí; aby jim po zpracování
výsledky šetření zaslány, a je-li připojen příslib, že tak - při
kladné odpovědi - hude učiněno. U šetření povahy více
J.U~U.u..tH je velmi prospěšné, když je k dotazníku připojena známkou opatřená obálka se zpětnou adresou, na niž má být dotazník
po vyplnění vrácen.
...... ' n r I E H..

68
69

I při úspěšných dotazníkových akcích se zpravidla stane, že se
vyplněné dotazníky scházejí příliš pomalu, že někteří na ně neOdpovědí vůbec a ani prázdné dotazníky nevrátí, takže nevíme,
můžeme-li od nich odpověď očekávat či ne. Vyplácí se proto ně
kdy, jsou-li rozeslány ,upomínací dopisy'. Liknaví jsou tak znovu
ujištěni, že nám na jejich odpovědi opravdu záleží, a alespoň ně
kteří z těch, kdož odpovědět vůbec nemíní, vrátí dotazníky nevyplněné, takže je možno rozeslati je osobám jiným. Zkušenosti
Toopsovy jsou v tomto ohledu přesvědčující, třebaže trochu málo
povzbudivé, když povážíme, že bylo potřebí šesti t3!kovýchto ,upomínacích dopisů', než se vrátilo plných sto procent ze 110 rozeslaných dotazníků. Herbert A. TOOpS 20 rozeslal 'své dotazníky,
z nichž každý obsahoval 37 otázek, 178 absolventům obchodní
školy. Chtěl zj istit, zdali měli po absolvování studií úspěch či
byli-li v životní praxi neúspěšní. Do konce šestého měsíce po
rozdání dotazníků sešlo se celkem 93% dotazníků zodpověděných,
když profesor Toops předtím rozeslal pět dodatečných upomínackh dopisů po uplynutí prvního, třetího, pátého, osmého a patnáctého týdne. 'Těm, !kdo neodpověděli,; byl počátkem 'sedmého
měsíce rozeslán dopis šestý, obzvlášť naléhavě psaný, dožadující
se odpovědi alespOll na některé z otázek dotazníku a slibující,
že nebudou žádány již žádné další informace.> Všechny chybějkí
dotazníky byly vráceny vyplněny. Opakujeme, že Toopsovy zkušenosti jsou zajímavé a hodny pozoru, neboť prokazují, že při
neúnavnosti lze dospěti k velmi dobrým výsledkům, dokonce k výsledkům stoprocentním; pochybujeme vša:k, že by ho v tom chtěi
kdo následovat. I když si odmyslíme nevýhody, spojené se ztrátou
času a peněz, zbývají stále i námitky jiné. Při hodně omezeném
počtu případů (u Toopse jen 110!) lze sn3!d na takovýto postup
ještě pomýšlet. Když však počet dotazníků j de do několika set,
ba i tisíc, pak je rozesílání několika upomínacích dopisů ilusorní.
A dále: Toops znal jména a adresy lidí, na něž se obracel. N ej en
že je to u rozsáhlých dotazníkových šetření nemožné, nýbrž je to
u mnoh:fch z nich přímo nežádoucí, neboť by tím byla )porušena
anonymita odpovídajících. Dotazníky se rozejdou, a my sami
mnohdy dobře nevíme, kam a musíme trpělivě vyčkat, až se vrátí
- vyplněny či nevyplněny; nevyplněné, pokud nejsou poškozeny,
můžeme rozeslat na nová místa; a musíme být připraveni i na to,
že mnohé z nich se ztratí.
Příliš dlouho na odpověď ovšem rovněž čekat nemůžeme. Před
pokládejme, že bychom na př. zjišťovali" jaký je ,celkový postoj
našeho obyvatelstva k Italům. Lze s bezpečností očekávat, že
dotazníky, které by nám byly vráceny až po zahájení války Italie
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Habeši, zněly by podstatně jinak, než dotazníky, které by
T~I.-""..,;'<7 ještě dříve než tato válka začala. Jeto případ před
myslíme však, že dostatečně ilustruje důležitost toho,
odpovědi na své dotazníky 'Získali v určitém časovém
v němž nedošlo k nějakým podstatným změnám, ať v ohleMusíme proto dbát toho, aby naše dotazníky byly
a doručeny pokud možno ve stejnou dobu všem těm,
na ně mají odpovídat. Když pro nic jiného, tedy z důvodu,
z nich nemyslili, že zrovna jen oni jsou žádání
HLLVLIH<:t,-,- a aby tak v nich nebylo vzbuzeno podezření či neH. A. TOOpS2~ doporučil po svých zkušenostech, jež pozkušenosti naše, aby dotazníky hyly rozeslány ke
týdne, kdy je nejvíce nadějí, že budou vyplněny. Neboť
přijdou na počátku týdne, jsou zpravidla odloženy, nejčastěji
založeny, s úmyslem, že budou vyplněny až bude více pokdy,
Potom se však na ně zapomene a když se na ně náhodou přijde, bývá na jejich vyplnění již pozdě a vzbuzují nechuť.
Podobně i Walter Earl Spahr z2 upozorňuje, že odeslání dotazníku
má být vypočteno tak, aby jej příjemce obdržel v době co nejpříhodnější, aby odpovědi mohl nejen napsat, nýbrž před napsáním též promyslit. Je záhodno vyhnouti se období delších svátků,
jako konci nebo počátku roku. A ovšem i všem obdobím,
v práci větší pilno. V případě výzkumů specia1isovaných,
se určitých společenský,ch skupin, bývá zvolení vhodokamžiku ulehčeno. Neboť víme, že na př. rolník má mnohem více volného času v zimě než o žních, že nesmíme dotazníky
obtěžovat řemeslníky, když ,mají sezonu' a podobně. Někdy se
naskytnou obzvláště vhodné okamžiky~ kdy ani nerozhoduje tolik
volný čas, jako spíše všeobecný zájem: je přirozenější ptát se
lidí, jak by si na př. představova1i řešení hospodářské krise v dokdy tato krise na ně opravdu doléhá a jest jejich životním
než v období hospodářské prosperity, kdy žádnému
z nich problém krise nepřijde ani na mysl; stejně se dovíme o politiokých postojích občanů mnohem více v období voleb, než v obdobích politického klidu. Je prostě záhodno, crbychom s dotazníkem přišli v době, kdy o jeho otázky bude zájem a kdy na ně bude
odpovídáno pod impulsem čerstvých zážitků.
U Shuttlewortha23 se dočteme, že zlepšení v množství i spolehlivosti zodpověděnÝ1ch dotazníků můžeme dosáhnout, poskytneme-li odpovídajícím za jejich práci a zájem nějaké peněžité či
jiné odškodnění. Je zřejmo, že to platí jen pokud se výzkum týká
vrstev chudých, a řekli bychom také" že je to pomůcka účinnější
osobním interviewu, kdy je možno vyvolat ochotu a rozvázat
__

jazyk, když odpovídajícímu dáme ,na pivo' nebo

nějaké kuřivo.

A dodali bychom ještě, že při výzkumu nic tolik neprosp;ívá,

jako praktická znalost lidí - praktická psychologie, jak říká Masaryk.
Všechny dotazníky a podobně také všechny otázky jednoho
a téhož dotazníku nejsou stejné povahy. Na některé z nich lze
odpověděti snadno, jiné vyžadují odpovědi náročněj:ši. Je proto
velmi důležitou fází dotazníkového výzkumu, nej en jak otázky
formulovat, nýbrž - a to jest ještě mnohem základnějšího významu - které otázky do dotazníku pojmout vůbec. Proto když povaha výzkumu nepřipouští, aby některé choulostivé otázky byly
opominuty, musí potíže odstranit vynalézavost zkoumajícího. Ně
kdy je nejúčinnější, když se žádané odpovědi snažíme dobrat oklikou. Profesor St Chapin uvádí příklad, kdy tisíc mužů bez domova
bylo tázáno: "Jste ženat?" Brzy se přišlo na to, že mnohé z odpovědi nejsou pravdivé. Otázka byla proto změněna na: "Kde je
vaše žena?" Počet mužů, přiznávajících takto nepřímo, že jsou
ženati, okamžitě značně vzrostL24 Jiný, jistě originální postup
volila Katherine B. DavÍs.25 Šlo jí o získání informací od žen;
data, jež od nich žádala, byla velmi intimní osobní povahy. Rozeslala proto různým osobám informativní dopis, v němž vylíčila
účel svého výzkumu a jeho závažnost, a žádala - po ujištění, že
bude zachována naprostá diskretnost - příslib, zdali j sou ochotny
spolupracovat tím, že otázky dotazníku zodpovL Dotazníky byly
pak rozeslány jen oněm ženám, které účast přislíbily a cítily se
tak svým slibem vázány. Opatřením tímto zajistila si autorka pře
dem odpovědi na otázky, jež zněly značně intimně.
Dobré výsledky dotazníkového šetření si musíme zaručovat již
přípravnými pracemi ještě před započetím výzkumu a před sestavením dotazníku. Ruth Shonle Cavan26 píše, že ještě před napsáním otázek dotazníku musí zkoumající probrat všechny prameny,
jež by ho mohly seznámit s povahou studovaného problému, musí
si opatřit co nejvíce čl co nejpřesnějiších předběžných informací,
aby jeho výzkumný postup byl potom co nejúčinnější. Podrobněji
tento bod rozebírá Lundberg. 27 Dříve nežli může býti připraven
vhodný dotazník, musí býti dobře uváženo, jaký je celkový plán
a účel výzkumu, co má býti zjištěno. Horace Secrist,' kterého
Lundberg ve své knize cituje, shrnul tyto pď-edběžné práce do
formy devíti otázek, na něž prý si zkoumající musí jasně od[)ovědět, dříve než započne se sbíráním dat. Ačkoliv SecrÍst měl na
mysli výzkum statistický, jeho návod je stejně platný i pro kterýkoliv jiný druh výzkumu (proto tam, kde mluví o výzkumu statistickém, mluvíme my o výzkumu dotazníkovém) : 1. Jaký je náš

t'rlPClUstl tento problém, tak jak je formulován, p~
dot:az!uk(}ve metody? 3. Jakého druhu dat~. j so.? n~zbytna:
ahvc110rn tento
mohli řešit? 4. Jest nade] e, ze Sl takova
f\n'l~1'·j1:'Y"P V dostatečném množství? S.Můžeme se nadít, že
opaU'irule ve formě vhodné pro náš účel? 6. Budou to
neproměnná a srovnatelná? 7. Budou tato
data
data míti
v uvažovaném časovém rozmezí? To znamená:
žádoucí časovost? 8. Lze očekávat, že nenarazíme na pře
omezí použitelnost našich dat a že to nebude miti
vliv na dl celého šetření? 9. Která opatření jsou nezbytmť:todlC:ky postup -- ve shodě s těmito zárukami máme-li si opatřiti všechna potřebná data?
a cena v)'Tzkumu j sou determinovány do
dotazník připravíme a jak jej použijeme,
dotazníku samotnému věnovat
na jeho
vnitřní, t. j. na rozzáleží neméně i na jeho vnějším
vzhledu. Pokud se tohoto
týče, dovoláváme se opět rad Lundho'.. rrr\"U-\"f'h 28 K vněj šímu vzhledu dotazníku patří především jeho
a velikost. Tu bude dobře, aby se náš dotazník ani tvarem,
ani velikostí nelišil od běžných papírov)kh formátů, aby nebyl ninápadný nebo výstřední. Tam, kde to povaha výzkumu při
(není-li otázek příliš mnoho), je dobře, když jeho rozměry
menší a když se nemusí skládat. Jsou však případy, kdy si
aby bylo použito dotazníků větších rozměrů, neboť
otázky musí býti vyhrazeno i dosti místa pro na; potom ovšem požadavek pěkného vnějšího vzhlemusí ustoupit nezbytnostem, jež diktuje vlastní účel výzkumu.
Není tu proto možno stanovit nějaký všeobecně platný předpis.
říci jen zcela všeobecně, že pěkný vnější vzhled dotazníku
bude
z příčin, aby odpovídající psali své odpovědi s větší
n",,~!nTf\c't1: "Čím lepší bude forma, tím větší bude dojem, jejž
učiní".29 Dále záleží na materiálu a na barvě dotazníku. Je zákvalita papíru, na němž je dotazník natištěn, byla
se příliš nemačkal, snadno netrhal, 'nerozmazával inkoust a pod. A mluvíme-li o důležitosti barvy dotazníku, tedy
rovněž z určitého důvodu. Stane se na př., že při zpracování majsme dotazníkem získali, jsme nuceni odpovědi různě
seřaďovat a přeřaďovat; tuto práci si můžeme velmi ulehčit tím,
.že rozřaďování vykonáme mechanicky prostě iPodle různé barvy
'Prj'l1r>.tl"irÚr·h dotazníků. Tak na př. když by při našem výzkumu
rozřaďovacÍm dělítkem rozdíl, daný příslušností odpo----J'------- k různému pohlaVÍ, můžeme věc zařídit tak, aby ženy
.",,,,,hl"l!:"nr
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psaly své odpovědi na dotazník jedné barvy a muži zase na dotazník barvy odlišné; podobně i při rozdílech dvou skupin věkových,
anebo - když by takovýchto základních skupin bylo více - za
použití dotazníků několikerých barev. Někdy lze s prospěchem
použít ze stejných důvodů menších tvrd)Tch lístků, na něž se zvlášť
píší odpovědi na jednotlivé body,' aby při zpracování mohl býti
materiál snadno přeřaďován. Pořadí jednotlivých bodů dotazníku
je důležité ze tří důvodů. Především proto, aby pořadím a prostorovým rozvržením otázek byla usnadněna přehlednost; pro odpovídajícího, i pro toho, kdo bude materiál zpracovávat, 3Jby nemusili
zbytečně listovat nebo :zbytečně dlouho hledat. Proto je třeba
dbát toho, aby náležitě vynikly hlavní oddíly i pododdíly dotazníku, jakož i vnitřní souvislost jeho jednotlivých bodů, pokud se
navzájem doplňují. Při jejich uspořádání musí jít proto, za druhé,
o to, aby body, jež budou zpracovávány současně a mezi nimiž je
myšlenková souvislost, vyskytovaly se v téže části dotazníku; to
velmi usnadňuje zpracování, zejména však zpracování statistické.
Za třetí, každý bod musí být očíslován nebo nadepsán (někdy je
dohře spoj it oboj í), aby tak \bylo umožněno snadné srovnáváni
odpovědí na tytéž body u různjrch dotazníků. Proto je také nezbytno, aby každý dotazník byl zvlášť nějak poznačen a mohl být
po přeřaďování nebo porovnávání snadno vrácen zase do své pů
vodní skupiny. Někdy je možno provést toto ,označkování' dotazníků, a když se nám vrátily vyplněny, neboť předem nevíme,
komu se který dotazník dostane do ruky. Jiným důležitým bodem
při úpravě dotazníků jest otázka, jak upravit jeho záhlaví, názvy,
vysvětlivky, krátce jak slovně stilisovat celé jeho znění. Vodítkem
tu musí býti snaha po dosažení co největší srozumitelnosti. Dvojsmyslná slova nebo dvojsmyslné věty musí býti vyloučeny. Ten,
kdo na otázky dotazníku odpovídá, musí míti jasno o tom ,I co se
od něho žádá. N'ěkdy je povaha získávaných informací nezbytně
příliš složitá, takže prostí lidé nedovedou otázkám dobře porozumět. V takových případech je nezbytno přidat některá dodatečná
obj asnění, a to pokud možno hned k příslušným bodům, aby tyto
dodatečné vysvětlivky nemusily být odpovídajícími v dotazníku
teprve vyhledávány. A konečně musíme při sestavování textu
dotazníku dobře uvážit, které body do něho musíme nutně pojmout
a bei kterých se obejdeme. Zdálo by se snad, že tato okolnost
není tolik důležitá a že se nestane žádné velké neštěstí, když do
dotazníku pojmeme některé otázky, bez nichž bychom se při výzkumu případně obešli. Byla by to mylná domněnka, neboť každý
zkoumající tíhne k tomu, aby do svého dotazníku vřadil body, jež
jsou ,::zajímavé' a jež by ,snad mohly mít nějakou cenu'; svůj
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'1 kum si tak ztěžuje, činí méně přehledným a současně i zb):;):ně nákladným. U drobného šetření se důsledky této nep.roz!ec
nepodtí. Když však počet dotazníků vzroste do set a tISícu,
je zřejmo, že každý tak~vý přidaný ~od ~~tí~í výlohy s vý~kurr;em
podstatne, a hlavne, ze pnda mnoho perne prace,
jsou údaje, jím zjištěné, zpracová;ány .. Hlavní z~sa.dou,pro
abvchom do svého dotazmku mkdy nepOj ah otazku,
přesně ;evíme, jaký m~teriál 'si, ~ odp9~~dí ,na ni zajistíme
a zdali·
tohoto druhu Je pro nas nyneJSl vyzkum opravdu

co !bylo řečeno o dotaznícíc~. vůbe~" plat~, zvýšenou
měrou o dotaznících, jichž používáme pn ~~ud1U soclaln,lch poNeboť tu musí být promyšlenost a ?npr~ven?~~ vyzok;,umu
co
a výzkumný postup sám co ?eJoibezretneJsl. ~uzem~
dobře předpokládat, že i prostý člověk Joe sch?pe?o PO~~:l o s~be
jednoduché formální informace, ~a :pu~ob u~~J,u~J1stov~nych
na př.
sčítání obyvatelstva. Kdyz vsak JSou z]1stovany ~ttltudy,
musíme se svých optimistických předpokladů hodně sIe,vlt, a souraději všechnu svou vynalézavost na zdokonalem vyzkumné techniky. Sociolog organisující výzkum tohoto druhu není ?e~r.riA'",C>", detektivovi, který zkouší různé cesty, až konečně najde
cestu
vede k cíli. Různí autoři, kteří se obírali studiem sociálních ~ttitud, použili většinou výzkumné metody dotazníkové. Při
tom však tuto metodu obměňovali a snažili se nalézti způsob, který
jejich speciálním výzkumům vyhovoval nejlépe. Ačkoliv je
v tomto ohledu v jejich postupu značná .fozmanitost,i de možno
ji na několik základních typů. Při přehledu jich se
IJV'--"C)LCH"-' přidržíme opět klasifikace Lundbergovy.3o
první je Lundbergem uvedena t. zv. metoda vyškrtávací
out test). Záleží v předpokt:~~, ž<: když odpov.ídaJíc~ yv~
z předloženého 'seznamu vetsl poset .slov, meZ!. nl'1,!uz Je
smyslovál souvislost - na př ..bol~e:Vls:nus, radlk~hsmus:
atheismus atd. -, lze odtud usuzovat, Jaky Je Jeho celkovy postOj
radikál konservativec a pod.). Není pochyby, že tato mezjišťová~í sociálních postojů má ~v01! cenu. ~ze jí v~ak dobře
použíti pouze tam, kde jde o postoJ vseobecny, mkohv tehdy,
když máme zji~tit nějaký postoj ispec~f.ickt. N ebo~, by, se ;nohlo
stát, že na př. nekdo bude v ohledu pohtlckem a sOClalmm !lhn~ut
spíše k radikalismu, kdežto v ohledu náboženském bude presyvedčení konservativního; některá 'z ,radikálních' slov potom vyskrtne kdežto jiná ponechá. A mohou se ovšem vyskytnout i pHpady,
kdy u jednoho a tého~ bo~u bude odpoví;1~Fcí čá~tečně ~ro v~ čá~
tečně proti. O tom nam Jeho vyskrtnutl Cl nevyskrtnutl pnslusv
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ných slov nic nenapovLStej ným nedostatkem trpí i metoda yano
- ne( odpovědí. V dotazníku jsou ve formě otázek obsažena
rozmanitá tvrzeni, na něž se žádá buď kladná nebo záporná odpověď. (Mělo by se pro zvýšení vzdělání udělat to či ono? J.e
pravda, že ... ? atd.) Hlavní výhoda této metody tkví v tom, že
velmi usnadňuje statistické zpracování odpovědí, poněvadž tyto
odpovědi jsou jen dvojího druhu a jsou jednoznačné; bývá proto
zhusta užívána. Za její hlavní nedostatek pak dlužno považovati
zase obtíž, na niž zkoumající naráží, když má otázky dotazníku
formulovati tak, aby bylo možno odpověděti na ně opravdu jen
jedním ze dvou krajních způsobů. Cena výsledků 'Se tím značně
zmenšuje. Neboť když jsou otázky 'Sti1isovány tak všeobecně a
současně při tom t3:k vyhroceně, že lze na ně odpovědět jen buď
,ano' nebo ,ne" pak cena odpovědí - ježto v nich nepostihneme
žádného odstupňování - je nevalná, a o celkových postojích se
z nich dovíme jen o málo více, než co je nám známo i bez zkoumání z každodenního života, z pozorování lidí a podobně. Když
pak se chceme dobrati poznatků o postojích, jež by byly odstupňovány, je velmi obtížno, ne-li vůbec nemožno, formulovat otázky
dotazníku tak, aby na ně byla možna jen jedna nepodmíněná
a jednoznačná odpověď, kladná či záporná. Byla proto hledána
možnost, jak tento postup zdokonalit. Výsledkem této snahy jest
metoda, již bychom snad mohli nazvati ,metodou odstupňované
pravdivosti( (degree of truth test). Záleží v tom, že k tvrzením,
k nimž mají býti zjištěny postoje odpovídajících, je připojena
stupnice; na pi-. : čp - částečně pravdivé nebo možné; p - pravdivé; po - pochybné; n - nepravdivé; čn - částečně nepravdivé. Odpovídající jsou vyzváni, aby příslušnou zkratku - zkratky tyto jsou připojeny zvlášť ke každému tvrzení dotazníku zatrhli nebo dali do kroužku a naznačili tak, jaké je jejich mínění
o tom, co je v tom či onom tvrzení obsaženo. V rámci navržených
stupňů (v příkladě, který jsme uvedli, jest jich pět, a to je ,pravidlem) jest možno postoje odpovídajících odstupňovat. ,iMůžeme
proto v tomito postupu vidět právem zdokonalení obou metod
předchozích. Jest dobře použitelný zejména tam, kde jde o zjištění
zhruba odstupňovaných postojů k sporným otázkám; směrodatné
však tu mohou býti vlastně jen případy odpovědí krajních (pravdivé - nepravdivé). Čtvrtou z užívaných výzkumných technik
při studiu attitud je t. zv. ,inference test' (metoda logického závěru). Za každé z jednotlivých tvrzení dotazníku, na nichž mají
býti přezkoušeny postoje odpovídajících, je připojeno několik
různých odpovědí s poznámkou, že tak na tvrzení dotazníku reagovaly rozmanité osoby, když byly požádány, aby se o nich vysl 0-

jichž se výzkum týká, mají pak zatrhnout onu ods níž se sami ztotožňujl. Postup tento skrývá v sobě jedno
úskalí: mnozí z odpovídajících prostě nedovedou
logickou důslednost či nedůslednost navrhovaných
s nimiž se mají ztotožnit, či jež mají odmítnout. Proto
může stát, že výzkumem zjistíme spíše logickou vyspělost
odpovídajících, nikoliv jejich postoje. Jako douvádí test G. B. Watsona; jehož tvrzení zní:
většina veřejných učitelů v jednom z velkých americk)Tch
jsou
katolíci" - a za něž jsou' připojeny tyto odpoŘímskokatolická církev jest jednou z nejlepších výchovlH""~J.\,.l.4'-'. světa. 2. Římskokatolická církev usiluje o to, aby
LUJ.VvJ.'Uu. kontroly vlády. 3. Je načase, aby protestanté čelili
nebezpečí a něco podnikli. 4. Školní komise musí být
katolická. S. Protestantští učitelé jsou v naprosté men.,
6. Žádná z těchto odpovědí nevyplývá z uvedeného tvrzení."
výzkumným postupem je ,moral judgment testl (zjišmravní citli'vosti). Jako u předešlého i v tomto případě
odpovídajícím, jejichž postoje maJí býti zjištěny, předložen
soubor určitých tvrzení a za každým z těchto tvrzení je připojeno
J.J.'-L>'V".J.~ projevů, jimiž je na tvrzení reagováno (na př. má-li být
uznáno sovětské Rusko či ne; je-li dobře hledat uzdravení
v nemoci věrou v zázračnou pomoc - jednou na příkladě různých
náboženských praktik Japonců, po druhé na Lourdech, . po třetí
na příkladě zázračně uzdravujícího evangelického pastora ... ).
Odpovídající jsou požádáni, aby v dotazníku zatrhli vždy ono
míněni (řešení), s nímž i oni sami souhlasí, anebo aby poznačili
odpovědi, které jejich stanovisku stojí nejblíže. Tímto způsobem
možno zjistit někdy hodně objektivně nejen všeobecné ponýbrž i všeobecnou rozumovou úroveň odpovídajících, t. j.
ve svém myšlení důslední či nikoliv (když na pi". jako
přiznávají pravdivost a žádoucnost zázračného uzdravov Lourdech, kdežto zcela obdobné uzdravování Japonců, hlepomoc u jejich bůžka-idola, odsuzují). Šestým výzkumpostupem, o němž se Lundberg zmiňuje, je t. zv, ,arguments
testl (postup zdůvodněním) .Ve formě otázky je v dotazníku
uvedeno několik tvrzenI (na př.: Mají se mladí lidé účastnit společenských tanečních večerů?). Za každé z nich je rovněž ve
formě vět - připojeno několik důvodů, jimiž je dotyčné tvrzení
; a ke každému z těchto důvodů je zase připojeno slovo
a ,slabý' (rozuměj důvod). Odpovídající jsou vyzváni,aby
si
,důvody' pozorně pročtli a zatržením poznačili, který
z nich považují za dflvod ,silný' a který za ,slabý'. Jsou při tom
!7r,,'rDi'Y1111
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upozorněni, že nezáleží na tom, zdali se smyslem věty otázkové
či ne; jejich úkolem je prostě jen rozhodnout o poměrné
důležitosti důvodů, jež jsou za ní připojeny. Metoda zdůvoďňo
vacího postupu vychází z předpokladu, že lidé mají sklon považovati za ,silné' ony důvody, jež odpovídají jejich vlastním postojům, a naopak. Nelze upřít, že je to metoda vtipná; je však

souhlasí

vystavena téže námitce jako postup poslední (moral judgment
test). Při stilisování otázky i důvodů, jakož i při zpracování
získaného materiálu musí býti proto úzkostlivě dbáno toho, aby
obraz vyspělosti logického úsudku odpovídajících nebyl zamě
ňován s jejich postoji. Někdo by na př. mohl míti k celkové otázce
určitý vyhraněný postoj, s hlediska úsudku o síle jednotlivých
,důvodů' by se VŠďk mohl u většiny bodů vyslovit opačně, t. j.
proti svému přesvědčení. Sedmým v pořadí jest ,generaJization
test' (postup zevšeobecněním). Postoje jsou tu zjišťovány podle
toho, zdali odpovídající zaujmou krajně kladné či krajně záporné
stanovisko k tvrzením, jej ichž myšlenkový obsah je příliš úzký,
aby dovoloval takovéto zevšeobecňující stanovisko, ať směrem
kladným či záporným. Při zpracování údajů takto úskaných jsou
proto vlastně vzaty v úvahu jen krajní případy (plně ,pro' nebo
plně ,proti'), což nedovoluje žádoucí odstupňování. Příklad: "Všichni - Většina - Mnozí -- ,Málo - Žádný. . . . .. (z) kněží
vedou lenivý život"; tam, kde je na počátku věty ponecháno vytečkované volné místo, mají odpovídající napsat ono z navržených
slov, jež nejlépe vystihuje jejich vlastní přesvědčení. Poslední
z těchto výzkumných postupů 'je ,postojová stupnice' (attitude
scaZe). Je to snad nejobjektivnější a nejlépe vypracovaná metoda
pro měření sociálních postojů, jež byla až doposud vynalezena.
Je však současně i nejnákladnější a nejpracnější. Podrobněji
jsme se o ní zmínili již na jiném místě .(str. 31).
Ze všeho, co jsme svrchu uvedli o dotazníkové metodě, o jejích
přednostech i nevýhodách, o technikách, j ichžse při ní používá,
o opatřeních a zřetelích, jichž se musí dbát, a konečně i o tom,
co různí sociologové uvádějí na její obhajobu i proti ní - ze
všeho toho je patrno, že mínění o prospěšnosti dotazníkové metody se sice rozcházejí, v zásadě že však je jí připisována velká
důležitost v sociologickém výzkumu, neboť jest právem považována za nástroj, bez něhož bychom byli ve svých výzkumných
možnostech velmi ochuzeni. Mnoho zdařilých studií, jež byly za
jejího přispění umožněny, mluví v její prospěch velmi přesvěd
čivě.*

*

V knize, již vydal Stuart Rice pod názvem 'Methods in Soda1 Science
(viz bibliografické odkazy na konci Itéto kapitoly), se dočteme o tom,

Poněvadž materiál, o nějž se opírá naše studie, byl získán n:~
tadau dotazníkovou, pokládáme za svou povinnost, abych0n:- pn:
ještě některé poznámky o našem vlastním postupu, Jakoz
o některých zkušenostech, jichž jsme nabyli. Stručné zmínky
učinili porůznu svrchu. Souvislejší výklad jsme si poaž na konec.
z jehož dat vychází tato studie, byl ukončen více než
rokem. Dříve než s ním bylo započato, bylo nutno ukončit
přípravné práce, z ni'chž nejdůležitějšJ bylo sestavení
Vhi0Q11eI1l0~ dotazníku. Této přípravné fázi výzkumu jsme věnovali
péči, poněvadž informace, o jejichž získání nám šlo,
zjištěny za pomoci dotazníku, na jehož otázky měli
nrlnrviTPfipt příslušníci různých společenských vrstev, nestejné hosnnrl,,'!"(;:U"P a vzdělanostní úrovně, nestejného věku, pohlaví, rpolináboženské příslušnosti atd.; krátce obraceli jsme se
k t. zv. široké veřejnosti a bylo proto záhodno, abychom text
celého dotazníku stilisova1i tak, aby mu mohl porozumět každý,
i ten
člověk, a mohl na jeho otázky odpovědět samo,dalších vysvětlivek a bez cizího přispění. Omezení
pouze geografické, neboť jsme své dotazníky rozeslali pouze
osobám z různých krajů Moravy aČ:ech. Byli jsme si při tom
že kdyby se výzkum týkal také východních krajů naší
znění dotazníku by muselo být podstatně změněno, a to
jazykově.

vybírání otázek dotazníku byli jsme vedeni hlavním úče
lem výzkumu: zjistit, jak různí lidé rozumí pojmu ,veřejné blaho',
co si
těmito slovy, tak často slyšenými a tak často pronášeže této metody s prospěchem užili četní autoři, zejména profesoři Merriam a Gosnell; my můžeme v tomto ohledu doporučit jejich společnou
Non-Voting (Chicago UniversityPress, 1924). Překvapuje nás však,
v knize Riceově, která jest výlučně věnována úvahám o metodě ve
vědách sociálních, není soustavného pojednání o metodě dotazníkové.
V obdobné knize L. L Bernarda (Fields and Methods of Sociology,
Farrar, New ,York, 1934) najdeme zase v !příspěvku Ch. Peterse na
str. 404 zmínku o tom, že dotazníků, na něž odpovídající ,píší odpovědi
bylo použito častěji než kteréhokoliv jiného výzkumného proKromě studií, o nichž jsme promluvili na příslušném místě
v textu, zmiňme se ještě o práci Reynoldsově a Mehusově. O. E. Reynolds
použil úspěšně dotazníkové metody, když zjišťoval hospodářské a sociální
pozadí studentů, tím. že si pomocí dotazníků opatřil data o zaměstnání
jejich rodičů, platu a početnosti rodin (viz: The ISocial and Economic
Status of College Students of Minnesota. Teachers ,College Bureau ot
Publications, 1927). O. ,M. !Mehus zase použil ;dotazníkové metody, když
zjišťoval mimoškolní zaměstnání studentů (viz: "Extra-Curricular Activíties at the University ofMinnesota". Journa! ,af Educational Sociology,
roč. I (1928), str. 545 a n.).
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nými či vyčtenými, představují, zdali a jak chápau svůj individuální padíl na spaluvytváření tohata všeabecnéha blaha' dále
zdali tentO' pajem nechápau úzce, skíresleně a jednastranně: zdali
si uvědamují; že jejich individuální blaha je v úzkém vztahu
s bla?e;n všech; zdali, v jakém smyslu a v jaké míře, j sau důsledni
v chapaní tahat~ vztahu, 1. j. zdali mu nerozumějí jen tehdy a tam,
k~e z taha maJ1 asabní praspěch, kdežtO' jindy, když mají slevit
ne~a ze svého v zájmu blaha všech, zdali neuh)Tbají v důsledku
sveha egocentrismu a egaismu; zdali nejsou - a jsou-li, tedy
do jaké míry - v padručí svých různých zájmových partikularismů (palitických, náboženských, sociálně třídních, profesianálních ... atd.). Krátce, šla nám o to, abycham zjistili, jak jsou
v různých ahledech splněny předpaklady pokajného a harmanického soužití občanů našehO' státu, t. j, mírusubj ektivních
záruk naší demokracie, pokud totiž j sau tyto záruky dány ne
zřízeními (záruky abj ektivní), nýbrž abčany samatnými.
Když jsme si takto nejdříve sami ujasnili, k čemu nás má výzkum vést a kterým badllm bude muset být v jednotlivých atázkách našehO' dotazníku věnována pozarnast, aby hlavn'i prablém
mohl být osvětlen s různých hledisek aaJby získaná data skýtala
rr:,ožnost t zv. křížových odkazů (cross-references), stanuli jsme
pred značně obtížným úkolem: jak upravit znění j ednatlivých
otázek?
nutno stanovit nejen jejich počet a tím i rozsah
~~lého dotazní.ku (aby nebylo otázek zbytečných, při tom však aby
Jich bylo dostl prO' zajištění potřebných údajů), nýbrž šlo přede
vším o jejich slovní stilisaci samotnou. Po zkušenostech jichž
jsme n~b~li z dotazníkových šetření z daby dřívější, j;me se
rozhodh, ze bude nejlépe, když předpoklady, s nimiž je nutno při
dotazníkovém šetření počítat, avěříme si nejdHve v praxi.
A každý, kdO' má za sebou zkušenosti z výzkumu podobného druhu, dá nám za pravdu v tam, že výzkumná praxe mnahé z našich
teoretických předpakladů ,paopraví'. Odtud náš postup ve vypracování textu dotazníku, který bychom mohli nazvat postupem
experimentálním. I ty nejlépe promyšlené formy dotazníku, nebyl-li dříve vyzkoušen, ukáží se nakonec vadné; ne celé, zato
však v některých bodech, zdánlivě snad jen v bezvýznamných
padrobnostech, jež však při zpracování materiálu mohou působit
překážky nepřekonatelné. Je proto dobře nejdříve dotazníky pře
zkoušet a přesvědčit se, jak se osvědČÍ, zdali pomocí nich opravdu
obdržíme žádoucí data, zdali není třeba něco doplnit, poopravit.
Nespouštěli jsme s mysli, 'že atázky našeho dotazníku budou
zadpovídat lidé velmi různí, hlavně také lidé zcela prostí. Začali
jsme proto tím, že jsme o některých otázkách, jež se týkaly našeho
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nr!ohllenlu, zavedli ,rozhavor a snažili se vysledovat, jak na naše
reagují. První zkušenastÍ, k níž nás toto ex:perimenbyl poznatek, že naše otázky" v té formě, jak jsme
stilisova1i, nejsou prastšÍm lidem zcela jasné, resp,
pro ně těžké. Jiný vážný nedastatek hyl ten, že
různí
roz:urrlel1 různě. To byly zkušenosti s lidmi z města, Vhod.'• ..-..,.r,..,:rA11 textu otázek jsme se snažili tyto nedostatky odstrapak ve svém experimentování pokračavali s prastsčetlými lidmi venkovskými, ukázalo se, že musíme
měnit dále.
záležely hlavně v dalším zjednadušování textu
v rozmnožení jejich počtu, a konečně v poněkud delším
"ln.u.,..,'''''''' rozvedenÍ. Když jsme takovýmto způsobem dospěli k ja,definitivnímu' znění, napsali jsme text
ZkUŠícbl1íh.o dotazníku a
j sroe několik osobně blíže ználidí z
aby nám na jeho otázky
ta u některých i dva týdny~. než
slíben)Th odpovědí dačkali. Nabyli
zkušeností. :Ukázala-li 'se dříve, v průběhu
osobního interviewu, že pa vhodné úpravě otázek lze dospět
k dorozumění, * ukázalo se nyní zase, že toto dorazumění je mnohem
když ti, kdaž na otázky odpovídají (majíce před sebou
fixní
nejsouce však vedeni dadatečnými vysvětliv
mnohem tíže, jako by nebyli zcela jisti, ,zdali psarozumějí a jako by se snažili za každou cenu hledat
slovech textu nějaké skryté mínění. Došla tak k dal.H"' ....... ''':-..,'Y'i hlavně k novému zjednodušavání. Pro odpovědi
otázky jsme si vždy došli osobně a - .poněvadž
o osoby známé - v pi"átelském rozhavoru jsme je
lJU,<,,,a,'.ta.l.l. aby nám upřímně řekli, co jim byla nejasné, čemu zcela
nerozuměli, a pažádali jsme je, aby když jsme jim
""'''''Ich,,,..-,''' místo vysvětlili, jak má být 'chápáno, vlastně, jak m'T
si přáli, ,aby mu bJ':lo rozuměno - by nám řekli, jak
takovou otazku napsal!. Tento druh spolupráce pokládáme
za velmi, prospě~n~, ~l~spoň tam, k~e do výzkumu .mají býti za1 odpo:,~dl l~dl zC"ela pros,tych. Namlouváme si někdy,
ze
sestoupIli na uroven mentalIty takového prostého člověka'
často se však ukáže, že jsme se klamali. Jinou zajímavou zkuše~
,
k níž :j SI? ev ,došli za těchto interviewů sosabami, jež dotazmk
zodpovedely, bylo to, žel,se někdy ukázalo, že otázkám roz'-'H:t-U .....' L l

v

. ,,*

Potvr~~v~lo ~,e ~nám ,tu" v~dy )~novu a znovu, kolik je pojmů a slov,

Jez

bezne uZlvany, Jez vsak JSou v myslích lidí prázdnými zvuky,
bez obsahu!

uměly sice přesně tak, jak bylo námi napsáno, "myslili však, že
v tom bude asi ještě něco jiného" a pod.
Psaná forma dotazníku byla ještě dvakrát obměněna (v j ednotlivostech). Když jsme si tak byli dostatečně jisti tím, že otázky,
jak jsou v konečné formě sti1isovány, vyhovují, rozhodli jsme
se, že v poslední přípravné fázi svůj experiment provedeme v rozsáhlejším měřítku. Dali jsme si za tím účelem natisknout 200 dotazníků v celkové úpravě i znění naprosto shodné s tím, co jsme
považovali za konečnou formu svého ,Dotazníku', Byly rozdány
lidem nejrozmanitějším, hlavně však prostým, z města i z venkova. Za necelý měsíc vrátilo se z nich asi 40% vyplněných. Byl
to dostatečný počet, abychom na základě tohoto materiálu provedli poslední změny. Ukázalo se, že není potřebí měnit počet
otázek; pouze jejich sled byl poněkud pozměněn; rozvedli jsme
také ještě text úvodních slov ,Dotazn'íku' předeslaných. Místa,
na nichž nám obzvlášť záleželo, nebo kde jsme chtěli, a:by ,si jich
odpovídající neopomněli povšimnout, dali jsme vysázet proloženě.
Teprve po těchto konečných opravách, resp. dodatcích, jsme
došli k definitivní formě svého ,Dotazníku'.
Z popsaného postupu je patrno, že jsme vlastně kombinovali
přímou metodu dotazníkového výzkumu s metodou nepřímou (viz
str. 57), ovšem jen za účely zkusmými, nikoliv pro získání dokladového materiálu pro vlastní výzkum. V první fázi to byla výlučně metoda přímá - osobní interview. Ve druhé fázi, kdy bylo
již odpovídáno na otázky psané, byla metoda nepřímá doplňována
metodou přímou (rozhovor po vyplnění dotazníku), aby jí byla
korigována a prokázala její nedostatky. Ve fázi poslední jsme
dospěli k výlučnému použití metody nepřímé, kdy totiž na otázky
dotazníku bylo odpověděno samostatně, bez kontroly a bez při
spění se strany toho, kdo výzkum organisoval. Výsledky, k nimž
tento experimentální postup při vypracování textu dotazníku vedl,
plně vyvažují jeho poměrnou zdlouhavost. Ze všeho nejvíce však
se vyplácí to, když jsou otázky formulovány a celý výzkum veden
tak, že hned od samého počátku má zkoumající na mysli, jakým
způsobem bude materiál zpracovávat, a podle toho upraví všechny
práce přípravné i vlastní výzkumný postUp. Jinak řečeno: metoda
výzkumu musí býti anticipací metody zpracování.
Pokud se textu našeho dotazníku týče, podotýkáme ještě dvojí.
V jeho záhlaví bylo tučnými písmeny natištěno, že je to ,Vědecký
dotazník Sociologického semináře Masarykovy university'. Chtěli
jsme tak u odpovídajících vzbudit důvěru, ubezpečit je o vážnosti
podniku a přimět k tomu, aby svou spoluúčast neodepřeli. K nadpisu bylo dále připojeno kulaté razítko Sociologického semináře

(ručně razítkované, ne tištěné!) a do levého rohu nahoře bylo
připojeno jméno a adresa, kam má být vyplněný dotazník vrácen
v případě, že chce být poslán poštou zcela anonymně. Pod nadpřipojili těchto několik úvodních vět:
nevyplněno. Vyplněním Dota.zníku
vědeckého poznání. Nemyslete si, že snad máte
U,CI'::'f!'v'.:JVV·

popsát nějaké
právě naopak: siovy zcela prostými, zato však jasnými,
co si o věci myslíte. Na mínění lidí nejprostších nám
vědecké

pravdy odpovězte na vše c k y otázky co
Zamyslete se, dříve než na otázku odpovíte, a nečasu, odložte vyplněni "Dotazníku" až na neděli. N epod p i s u j t e se; Vašich odpovědí bude použito výhradně pro
našeho občanského života, takže můžete všechny své
napsat zcela otevřeně, bez obavy, že jich bude jakýmkoliv
zneužito. Když pro Vaše odpovědi nestačí místo, vložte
1"",.IT'l,rA arch pap:íru. Zvlášť Vás prosíme, abyste "Dotazník" vyplnil(1a) s a m o s t a t n ě, bez pomoci někoho jiného (manžela,
manželky a podobně). Pokud možno, pište perem. Do každé domácnosti posíláme dva Dotazníky; j eden vyplní muž, druhý žena.
Poněvadž jsme předem nevěděli, kdo na dotazníky bude odposnažili jsme se zjistiti co nejvíce údajů, jež by nám při
zpracování materiálu dotazníkem získaného mohly být nápomocny. Řídili jsme se při tom jednak svými zkušenostmi vlastními,
jednak poznatky, vyčtený'mi z prací různých sociologů, 'v nichž
je patrno, že při každém sociologickém výzkumu je dobře předem
počítat s podmíněností sociálních jevů několika základními determinujícími činiteli. S ohledem na povahu naší práce jsme proto
na odpovídajících žádali:
L,UlÁ0V/J""U

: a) stáří:
b) školské vzdělání:
c) náboženské vyznání:
d) jste organisovaným členem některé politické strany?:
e) kterou politickou stranu jste naposled volil?:
f) povolání (nepište jen všeobecně, na příklad: úřed
ník, voj enský gážista, dělník, rolník atd., nýbrž
udejte přesně: železniční úředník, rotmistr, poručík, tovární dělník, krejčovský pomocník, domkář
atd.). V případě, že provdaná žena nemá vlastního
zaměstnání, ať udá povolání mužovo:
6*

Část dotazníků byla rozeslána některým naším známým, s prosbou, aby je' rozdali pokud možno jedincům rozmanitých sociálních
vrstev a zaměstnání a aby při tom dbali toho, aby to byli 1id.~,
kteří svým způsobem representují celou místní skupinu, k níž
patří. Vycházeli jsme tu ze zkušenosti, že na venkově, stejně jako
v městsk)Tch oblastech, příslušníci určitých společenských skupin
(politických, zaměstnaneckých, náboženských a pod.) přijímají
zpravidla za své mínění i jednání svých místních drobných vůdců.
Většina dotazníků byla však doručena prostřednictvím studentů
středních škol, hlavně vyšších tříd, aby mohli doma rodičům ještě
i oni sami říci, oč jsou žádáni.* Tyto dotazníky jsme ve školách
rozdali osobně. Dříve, než byly studentům rozdány, vysvětlili jsme,
že výzkum pořádá jeden z vědeckých ústavů Masarykovy university a že jde při něm o zjištění některých otázek, jež se týkají našeho veřejného občanského života. Tyto informace že
mohou poskytnout jen občané sami; ať proto doma požádají rodiče,
aby na všechny otázky dotazníku napsali odpovědi zcela podle
pravdy, protože nikdo nebude vědět, kdo který dotazník vyplňoval.
Otázek je mnoho, takže zaberou dosti času. Není proto třeba
s vyplňováním spěchat. Zbytečně dlouho aby je však doma nenechávali a po vyplnění aby je přinesli zpět do školy a odevzdali
je svým spolužákům, kteří byli vybráním dotazníků pověřeni.
V případě, že rodiče odmítnou dotazníky vyplnit, ať je žáci při
nesou zpět nepoškozené, aby mohly, bjrti rozdány někomu jinému;
zajistili jsme si tak současně hrubý odhad, jaký asi bude úspěch
našeho šetřeni. Studenti byli dále poučení, aby doma rodiče upozornili, že - chtějí-li - mohou vyplněné dotazníky poslat přímo
na adresu, jež jest udána v levém horním rohu na první stránce
dotazníku (celkem měl dotazník čtyři strany), anebo že je mohou
do školy přinést v zalepené obálce. Ukázalo se, že toto opatření
bylo velmi účinné, neboť valná většina dotazníků, vrácených skrze
školu, byla skutečně odevzdána v zalepených a někdy i zapečetě
ných obálkách - pro nás dobrý ukazatel toho, že tam lidé napsali, co měli opravdu "na srdci". Ale ukázalo se také, že za stěny
zalepených obálek se skryla bezpředmětná obava některých studenttl, kterým se nepodařilo rodiče přimět k napsání odpovědi.
Hojné byly rovněž případy, kdy vyplněné dotazníky byly zaslány
poštou. Okolnost, že tak odesilatelé činili na své vlastní útraty a byli mezi nimi i lidé velmi chudí - svědčila by o tom, že dotazník vyvolal jejich zájem a jejich živou účast.

* Kvitujeme s upřímnou vděčností ochotu, se kterou 'nám Zemská
školní rada v Brně vyšla vstříc při rozesílání dotazníků :prostřednictvím
středních škol.

Do konce dvou prvních týdnů se sešlo dosti vyplněných dotazPotom však postupně jejich počet značně ub)Tval, přes vše~,,",,:'+{YU'll''':' upomínky, aby byly vráceny, ať už vyplněné či neDověděli jsme se při tom několik zajímavých věcí.
to,
si rodiče vyplnění odložili opravdu až na neděli,
byla v některých případech věnována
tom poznámky, které jsme od studentú
v neděli celé odpoledne a ještě i veje toho moc, že to nejde vyplnit všelldlC;'UlHVU;
ona to vždycky píše jenom večer" . .. a pod.
o několik případů, jež jsou nám osobně známy, víme,
inteligentním osobám se středoškolským
vvsol.mško.lským vzděláním zabralo zodpovědění všech otá··
hodin! O opravdovém zájmu
okolnost, že na počátek nebo na
souhlasné poznámky: "Tento do,,::SOUlliclSiln s tímto výzkumem", "Přeji
a j, Neméně zajímavé byly Ínforse během výzkumu dověděli oklikou přes známé.
se naše dotazníky dostaly do rukou, se vyptávali, zdali
nn1raVnU mohou otevřeně napsat, co si myslí, zdali se to nedostane
; a jedna paní dokonce vyslovila obavy, nebude-li zavřena
hlavně případy "radikálů", kteří nešetřili ostrými slovy
horlení proti zlořádům našeho veřejného života). J akinformace někdy až anekdoticky, jsou nicméně
UUJ''-'Ld'~'-', neboť si při nich uvědomujeme překážky a obtíže,
musí zdolávať každý, kdo organisuje sociologický výzkum
pOllel<:Ud delikátnější povahy.
věnoval pozornost také náš tisk. Jedné jeho části jsme
vděčni: o v)Tzkumu bylo poskytnuto ,několik stručných in forvítán a k parafrázování obsahu dotazníku bylo připoi
samostatných myšlenek; v očích veřejnosti byla
akce postavena do dobrého světla. V jiných listech se však
.. nnot,.·,,+hT nepřátelské výtky, že prý je to nedovolené čmuchálkovství a
účelem celého šetření je vlastně zjistit politickou pří
slušnost odpovídajících, aby byly známy osoby, na něž bude třeba
obrátiti se s předvolební agitací. Anonymní pisatel těchto chvály_o
a velice chytrých tvrzení bohužel zcela zapomněl, že donebudou podepsány a že šetření je vedeno tak, že zajišnaprostou anonymitu odpovídajících!
rozesílání nějakých upomínacích dopisů podle návodu Toopsova
v našem případě ani pomyšlení. Počet rozdaných
nebo rm~eslanlvr:h dotazníků byl příliš vysoký a při anonymitě ne-

bylo možno určit, kdo již dotazník odevzdal a kdo nikoliv. Přesto
tak zhruba do konce dvou měsíců po rozdání dotazníků podařilo
se nám dostati zpět téměř všechny, při čemž o něco více než pě
tinu činily dotazníky vyplněné; bylo jich totiž celkem rozdáno
pět tisíc a zodpověděných dotazníků se sešlo přes tisíc. To jest
-- pokud můžeme soudit podle zkušeností jiných sociologů, kteří
organisovali podobný výzkum - poměrně velký úspěch. * Z nich
za podklad přítomné studie jsme vybrali 914 dotazníků, jež jsme
podle povolání odpovídajících utřídili do dvanácti skupin. Znění
sedmého bodu našeho dotazníku, z něhož (krom údajů o věku,
povolání, vzdělání, politické a náboženské příslušnosti) čerpáme
výlučně všechny informace, jež tvoří podklad přítomné studie,
bylo upraveno tak, aby dovolilo zpracování statistické: kvalitativní stupnice, t. j. poměrná důležitost, již odpovídající připisuji
jednotlivým povoláním s ohledem na jejich sociální prospěšnost
a užitečnost, jest kvantitativně vyjádřena číselným pořadím, jakého se těmto povoláním dostalo v celkové klasifikaci. Upozornili
jsme na polemiky statisticky orientovaných sociologů (na př. St.
Rice) se sociology, kteří jsou ke studiu sociálních jevů metodou
statistickou skeptičtí, počítajíce - zcela právem - s kvantitativně nezachytitelným "humanitním· koeficientem" (Znaniecki, Ellwood). Ani my se nestavíme kladně k snahám, jež chtějí složitou
sociální realitu zachytit celou jen do matematických formulek;
prostě proto, že to není vždy dobře možné nechceme-li se stát
obětí schematisací, jež by případně mohly hraničit i s absurdností.
V našem případě však je kvantitativní zpracování materiálu postupem nejpřirozenějším, neboť zaručuje největší dosažitelnou obj ekti vnost. Kdybychom prestiž sociální utility povolání stanovili
jen podle
co o těchto povoláních odpovídající l1apsali v jejich
prospěch či proti nim, byl by náš obraz nezbytně jen velice hrubým
odhadem a byli bychom vystaveni nebezpečí, že při zpracování se
uplatní i naše subjektivní sympatie či antipatie. Když však vycházíme z pořadí, které klasifikovaným povoláním bylo odpovídajícími vykázáno, stojí naše osoba zcela stranou a máme možnost
určit zcela nezaujatě, jaký je poměrný sociální prestiž jednotlivých povolání podle mínění příslušníků různých profesionálních
skupin.
Kruh svých předběžných úvah, soustřeďujících se kolem pojmu
sociálních attitud, sociologického výzkumu a výzkumné metody
dotazníkové, bychom rádi uzavřeli poukazem na souvislost našeho

* Viz

na

:př.,

co o svých zkušenostech napsal F. Gross v Sociologické
revui (roč. VI., 1935, Č. 3-4, strana 289); při rozsáhlém výzkumu podařilo se z Icelého Polska získati pouze 100 vyplněných exemplářů.
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(prestiž sociální utility povolání) se širším problémem
jímž jest pojem veřejného blaha.
demokracie bývá dodnes s oblibou vyjadřován slovy ame: že je to vláda lidu, lidem, pro lid. Máme za to, že
v dnešní skutečnosti již nevystačíme. Zejména tehdy ne,
jim rozumět v jejich doslovném zněnÍ. Správní úkoly
_L_._<"~''''''r. moderního státu jsou zcela jiné povahy, než byly admiproblémy, jež musil řešit na př. některý z drobných
starého Řecka nebo některá z městských republik středoA přece, zamyslíme-li se nad těmito slovy americké ústavy,
k přesvědčení, lže nejen dnes, nýbrž i kdykoliv v budoucmusí současně zůstat východiskem i cílem každého opravdu
demokratického státního zřízení; podržují si svůj hluboký smysl,
když je nemůžeme přijímati doslovně. Třikrát po sobě se tu
.~,.<<<ó výraz "lid" a je naň položen všechen důraz. Pojem lid
si ovšem sám o sobě zasloužil náležitého vědeckého objasnění. Sl
Vzpomeňme jen, že se mluví o lidu ve smyslu politickém (občané),
sociálním (t. zv. nižší vrstvy), ve s.myslu geografickém (venkoa mluví se o lidu také ve smyslu národopisném. Nejčastěji
nám však při vyslovení tohoto pojmu zatane na mysli to, co bývá
slovy ,široké vrstvy' t. j. mnoho, všichni nebo téměř
Tento způsob chápání pojmu lid máme i my na mysli,
říkáme, že heslo: vláda lidu, lidem, pro lid jest a vždy bude
i cílem všeho usilování o demokratické státní zří
zení a o demokratickou společnost vůbec. Neboť, je-li takto pojíneznamená nic jiného než obecnost nejen ve smyslu úzce
poJllt1l:kÉ:m, ale i ve smyslu obecně sociologickém. Demokracie, to
není konec konců nic jiného, než stálé přihlížení k celku, k obecnosti: lid je tu i subjektem, i objektem, i prostředkem všech so' .. 'G-.,un.u činností (právní, politické, hospodářské, kulturní, mravní).
V demokratické společnosti jest partikularismus jednotlivých složek občanských vystřídáván hlediskem celistvostním, totalitním.
Ne-li, pak je to demokratický stát, demokratická společnost jen
jména. Proto se v demokracii mluví tolik o veřejném blahu,
o blahu všech, o obecném zájmu a podobně. Zřetel totalitní jest
nejlepší zárukou demokratického dynamismu; vyrovnává rozpory, harmonisuje společnost, napomáhá obnově porušeného sociálního konsensu. *
__

l

y'

* Podrobněji jsme tyto myšlenky rozvedli v článku "Democracy as
a SociologicalProblem", otištěném 'V Social Science, rJč. X., 1935, č. 3,
strana 219-226. Viz též :náš :článek "Sociologický ,předpoklad demokratické zahraniční politiky" v !:Moderním státě, roč. VII., 1934, str. 271-275.

Při vší diferencovanosti funkcí a zájmů jedinců
lečenských skupin, z nichž se moderní společnost

i celých sposkládá, jsou
určité zřetele, které se stejnou měrou dotýkají všech jedinců, ne
jako příslušníků omezených společenský·ch skupin (politických,
náboženských, hospodářských, vědeckých, sportovních atd.), nýbrž
jako lidí. Jsou na př. jedinci, kteří si hledí spíše zájmů umělec
kých než vědeckých; a jsou jiní, pro něž neexistuje nic krom
jejich zájmů politických nebo hospodářských; opět jiní hledají
smysl života v ukoj ování svých potřeb náboženských. Těchto a
podobných rozdílů je bez počtu. Je však jisto, že mají-li tito jedinci
spolupracovati k uskutečnění jistého stupně sociálního řádu, musí
dovést vřadit své individuální či skupinové potřeby a zájmy pod
vyšší zřetel potřeb a zájmů celku. Všichni musíme jíst a odívat se,
všichni musíme někde bydlit a musíme si osvojiti určité vzdělání
jako průpravu pro život. V těchto základních, obecně lidských potřebách jest požadavek celistvostního zřetele nejnaléhavější. Není
myslitel na demokratická společnost, v níž by partikularismus _
ať jakéhokoliv druhu - přebujel v tomto ohledu nad zřeteli obecnými. Stálé přihlížení k celku jest nejúčinnější demokratickou
metodou uskutečňování a zajišťování obecného blaha.
Ve shodě s tímto požadavkem všeobecného blaha by bylo, .aby
v demokratické společnosti zřetel totalitní byl nadřazen všem partikularismům. To znamená, aby na př. příslušníci rozmanitých politických skupin řešili své požadavky ne se stanoviska svého úzkého
hlediska stranického, nýbrž aby se tak dálo za stálého přihlíženi
k zájmům státu jako celku; aby příslušníci různých církví byli
vzdáleni zaslepeného zaujetí vůči těm, kdo jsou vyznavači jiného
náboženství, či kteří si svůj poměr k Bohu upravují sami, bez cizí
pomoci a prostředníků; aby nejen v našich slovech, nýbrž i v našich skutcích mluvilo vědomí spoluodpovědnosti za blaho všech,
a tím i za blaho naše vlastní. Krátce, aby na našem myšlení, cítění
a jednání bylo patrno vyšší hledisko, které obzírá a hodnotí části
se stanoviska celku a dovede se uvarovati všech částečností, tento
celek poškozujících. To jest ideál. lVly bohužel až příliš dobře
víme, že zřetel totalitní, zaměřený na blaho všech, je ve skuteč
nosti zkřivován. Jest zkřivován působením našich zaujetí politických a náboženských, ohýbá se působením našich nevědeckých a
polovědeckých názorů, zatížených neschopností postihnout a při
způsobit se stanovisku jiných; a je zejména skreslován naší nedůtklivostí, když jde o to, abychom s ohledem na zájem celku
slevili něco se svých zájmů čistě osobních. Dnes je zřetel totalitní
snad nejvíce ohrožován egoistickým partikularismem hospodář88
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IV.

lt is only when facts are classified that
uniformities, sequences, similarities, and
differences become apparent.

(George A. Lundberg, Social Research.)

opíráme, jsou výsledkem dotaznamnoze přímým rozhovorem
zpracováváme, je až sedmjm. bov~e~
ti
na tento sedmý bod odpovldah, cmlh
tak
po urtité myšl~nkové pr~J?r~vě} ne?oť r:apřed :-: ~dpovídana otázky předchozí - musIl! Sl uJasmt pOjem vereJneho blaha
a
vztah k demokratickému státnímu zřízení. Bod sedmý pak
se zase dělí na
úzce spolu souvisící a vzájemně se doplňující
Zní takto:
~'~"nrlŤ'''' V závorce uvedená povolání podle toho, jak jsou dů'vytváření veřejného blaha (řemeslník, kněz, polirtik, uči
dělník, inženýr, lékař, voják, umělec, obchodník, advoprůmyslník). Když v seznamu chybí ono povolání, které Vy
považujete :a nejd~ležitějvŠí,. seznam s~ ~an:i. ~?!,lňte.
Napiste, proc povazu]ete za n~eJdulezlteJsl ona tn povolam,
uvedli na prvém místě. (Ci snad jsou všechna povolání
V'

\.lU.L\.,,"".""

?)

,

,

Obejde se' náš stát bez některého z uvedených povolání, má-li
občanům vést dobře a má-li obstát v soutěži s ostatními
světa? Bez kterého a proč?
otázky první bylo zjistit, jakou poměrnou důležitost při
pisují, představitelé jednotlivých profesionálních kategorií různým
povoláním podle toho, jak tato povolání přispívají k vytváření vel'ejného blaha. V odpovědích na druhou otázku je zajímavo sledovat, jakým způsobem je zvolené pořadí odůvodňováno; tak pro
povolání, pro něž jeden našel obzvlášť závažné důvody,. aby je
zařadil hned na prvé místo, najde jiný stejně pádné důvody zase
pro to, aby je zařadil až na místo poslední, nebo aby je i zcela vy-

loučil. .Zjišťo;rání odpově~~
k~:ek.tIv P!vyC? ~vou (pn

na otázk~ !řetí by~o míněno jednak jako
zp!a,covam se 11kazal0, že je třeba při
hhzetl soucasne vzdy k odpovedlm na všechny tři otázky, poněvadž
s~.!uv a,ta~ v!skyt1y nedůslednosti a nejasnosti), hlavně však k vůli
zJlstem namltek proti potřebnosti a obecné užitečnosti některého
z uvedených povolání; tedy to, co bychom snad mohli nazvati profesionálním antagonismem.
Dvanáct záldadních skupin
skupina

I.
II,

zemědělci

III.

samostatní podnikatelé
obchodníci ,
samostatní podnikatelé vyšší kategogorie a svobodná povolání . . . .
zřízenci, veřejní i soukromí .
veřejní zaměstnanci nižší kategorie
(nejvýš s maturitou) . , . . . .
soukromí zaměstnanci nižší kategorie
(nejvýš s maturitou) . . . . . . .
soukromí i veřejní zaměstnanci vyšší

IV.
V.
VI.
VII. a

VII.b
VIII.

dělníci

počet

v procentech

74
84
97
30

8'14°(0
9'20%
10'66%

32
74

3'53%

3'30%

8'14°/ 0

177
99

. Celkový, počv~t ~14, dotazníků jsme utřídili do dvanácti skupin,
Jak ukaZUje pnpOjena tabulka. O složení těchto dvanácti základních skupi? zmíníme se podrobněji na příslušných místech dále
v textu. P:l }prac?vání bylo ve všech 'skupinách postupováno naprosto vsteJ~e a vysledky, pokud bylo možno zachytiti je číselně,
byl~ I:repoc~eny na procenta s přesností dvou desetinných míst,
!akz; ~e moz.no, provést! vzájemné srovnání '1 při nestejném počtu
c~~nu J~dn?thvych skupm. V každé skupině jsme si především zjistIlI, kohkrat bylo na první otázku odpověděno všeobecně t j bez
sta~o~ení p~~adí námi uvedených třinácti povolání pOdie citt'ležitosb, Jakou ~lm ~~povíd.ající p!ipisují. Ve všech zbývajících přípa
dech Jsme dale zJlsťovah, ktera povolání se v pořadí octla na místě
prvém, a dále, která povolání byla uvedena za sebou nebo vedle
sebe v první trojici jako nejdůležitější. Ukázalo se, že existuje

ohledu jistá pravidelnost a typičnost, a to nejen uvnitř jednýbrž i mezi skupinami navzájem. Potom jsme
~i",r!r,''''l11 L-P'.<"'VIJ. jak bylo zvolené pořadí odůvodňováno. S tohoto
'možno utřídit odpovědi do čtyř skupin: 1. odpovědi,
",-{,·clr,""..,,':' konstatováno, že všechna uvedená povoláni
~,",.~"'~!h~;' ; 2. odpovědi, v nichž bylo výslovně
"'''''ór!,,,-,,,;' povolání nejsou stejně důležitá; 3. odkonstatováno, že sice všechna povolání jsou
~,v~;'",I""\...,i:l a více
důležitá, prvá tři však že jsou nejdůležitějšÍ,
...,.../,f-,...,,,,,, pro život každého člověka nejpotřebnější; 4. tu a tam Se
odpovědi nejasné nebo neurčité, když na př. odpona otázku
byla v rOZpOTIl s tím, co bylo řečeno jako odna
druhou nebo třetí; takovýchto odpovědí bylo však
vzaty v úvahu. Potom jsme provedli
kla.s1Ílkacl orlnf)Vf>rll na otázku třetí. Byly tu jednak od.--,",I-.,.",h.-..(,,,+ všem povoláním, žádné nevylučuskll1pinu
tvrzení opačná, vyjmenovávající
se obešel dobře i náš stát, i lidstvo jako
tu namnoze
odsudky některých povolání jako
_~.~~;";'Dl"'''''''':'T,,"h nebo dokonce i škodlivých a mají cenu hlavně proto,
ve většině případů odůvodňovány, takže z nich poznáváme,
svrchu zmíněný profesionální antagonismus. Obkonečně dokreslili tím, že jsme pro každou skupinu zvlášť
kolikrát bylo které povolání zařaděno v klasifikaci na místo
po:sle(jm a která povolání byla uvedena jako členové poslední troJkOIJf1()st. že při rozboru dotazníků postupujeme u všech skuzcela
je příčinou jisté stereotypnosti a činí sloh podání
DOlne.k:UU málo rozmanitým. Jsme si toho dobře vědomi. Jsme však
že povaha naší práce nepřipouští, abychom pojinak Při srovnávací studii jako Ije tato musí býti všezpůsobem nejen získána, ale i zpracována. Jinak
vedlo snadno k výsledkům pochybným. Asi tak,
někdo dal semlet do dvou různ)'Ch mlýnů obilí, jež se
urodilo na témž poli a je stejné jakosti, a chtěl potom podle rozdílné kvality mouky dokazovat, ,že část' zrní semletého v jednom
dobrá, kdežto část semletá v mlýně druhém byla špatná.
data dophlujeme všude příslušnými citacemi slov těch,
kdož na náš dotazník· odpověděli. Nemusíme snad ani zvlášť podože jsme při vybírání těchto citací dbali svědomitě především
to byly odpovědi typické pro celou skupinu, 1. j. odpose s podružnými obměnami vyskytují v dotyčné skupině
Ctenáři jistě neuniknou četné; podobnosti; my pak shodúmyslně citujeme proto, abychom takto názornými pří.l:'\..1<1.;:)1.1.I.1\..(1\"'1
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klady dokumentovali, že jsou shody nebo obdoby nejen v postojích
členů jedné a téže skupiny, nýbrž i tehdy, když srovnáváme mínění
členů různých skupin. Kromě toho jsme přihlíželi ovšem také k tomu, abychom citovali odpovědi osobité, ať z jakéhokoliv ohledu
příznačné nebo zajímavé. Při citacích dodržujeme všude jejich pů
vodní znění, pouze orthografie byla na některých místech doplněna,
resp. opravena.
Na konci každé skupiny je připojena přehledná číselná tabulka,
ukazující jednak, jaký je postoj členů oné skupiny k jejich povolání vlastnímu, jednak jak si cení povolánL členů skupin ostatních.
Kromě přehledu o obsazení prvních a posledních míst klasifikace
a o složení prvních a posledních trojic, najdeme tu'také data o tom,
kolikrát které povolání nebylo do klasifikace pojato vůbec, která
povolání byla odpovídajícími přidána spontánně jako důležitá nebo
jako škodlivá pro veřejné blaho, a v procentech vyjádřený přehled
odpovědí na druhý a třetí bod dotazníku. U oněch skupin, jejichž
povolání jest jedním ze členů povolání klasifikovaných (učitelé,
rolníci, dělníci, obchodníci, vojáci), připojujeme ještě jinou pře
hlednou tabulku 'o tom, jak si tohoto povolání cení členové skupin
ostatních.
Připojme ještě jednu poznámku. Pořadí třinácti povolání, která
byla v "Dotazníku" uvedena v závorce u bodu A), bylo úmyslně
podáno v nesouladu, aby odpovídající vyprovokovalo a přimělo je
k stanoveni pořadí, které by podle jejich soudu odpovídalo spíše
pravdě. 'Vý-sledek potvrdil očekávání, neboť z celkového počtu 914
odpovědí ani jediná nepodržela pořadí dotazníku; naopak slova
některých svědčila o tom, že byli opravdu ,vyprovokováni'.

nemá pán 1 I v tom je zřejmě patrný determinující
_~f.-.:'ITr."T'3 zaměstnání. Je si dobře vědomdůležit~st! své pvrá~e
Dro blaho celku. N eni však svým' egocentrismem svade~ k p~ezlpovolání jiných? Jest si vědom své zapoJen?stlv.do
s~Jleéel1sH:eho celku kde se ve vzájemné závislosti doplňuje Clllle(me~cn s činn~stí druhých? Výsledek našeho šetření podávd.

1.

é(lst~;;CllLOU odpověď.
zemědělců jsme pojali 74 rolníků (v tom 4 ženy),
~",HŤ",,111 "i-... ""rj'n1r'h a drobných zemědělských usedlostí, kteří v na-

au_,>:>IJ""U

,,17'<1,""'-':"<7

tato byla otištěna ve Věstníku Československé ,akademie země
XII., č. 4-5, strana 323-329) pod názvem: "Sociologická
studie o profesionálním antagonismu rolníků". V 'Poněkud stručnějším
znění byla publikována též anglicky jako "Sodal Attitudes of the Czechoslovakian :Peasant towards the other Occupational Groups" v Rural
Sociology, roč. I., 1936, č. 3, strana 296 Ia ln.

tvoří převážno~ většinu. !Zdy~ z toh?t~ celkov~ho po,čtu odečteme 12 odpovědí, v nichž porad1 Jednothvy~~ z~estnam,
jejich důležitosti pro vy~váření vereJ~:ho, bl~h~,
jen zcela všeobecně (na pr.: "Pro vy tvarem v~reJ'
důležita stejně všechna povolání."), pak ze zbyva55 zařadílo povolání rolníka na místo
.
snad nikoho, kdo by se pozastavil nad
uvedli své povolání tolikrát na místě prvním; pře
nás tu co tedy je to spíše okolnost, že se tak nestalo
případech, ~ bude nás jistě zajímat, který~ jiným PoV?ve
láním mohla býti dána přednost: j sou to ve dvou prípadech knez
(3-23%) a v pěti případech učitel (8-06%). To by svědčilo o to~,
že příslovečný sel~kt egocentr~smus ~ení t,ak zas~epen~ a úv~kop:s~,
jak se někdy tvrdlva. Obsazem prvmch mlst, ať Jakkohv pnznacne,
samo o sobě však všechno ještě neříká. Ze skutečnosti, že v devíti
delsetma,ch byl rolník postaven v čelo všem povoláním ostatním,
můžeme nanejvýš usuzovat, že u zemědělců je silně vyvinuto prosebevědomí, t. j. vědomí o důležitosti a nepostradatelvlastního zaměstnání. Všimněme si proto též pořadí
ostatních povolání a věnujme pozornost způsobu, jak byla zvolená
klasifikace odůvodúována. Projevuje se tu určitá typičnost, která
též !spontánními poznámkami některých odpoví\.l<1111"-L\.-H, v nichž se projevujebuď sympatie pro nebo zaujetí proti
...,.6IL,tA.,.ťT111 povoláním.
Ve více než v polovině celkového počtu odpovědí tvoří první
: rolník-dělnÍk-učitel 17krát (30'90%) rolník-dělník-řemesl9krát (1636.%), rolník-u či tel-řemeslník 6krát (10'90 %),
U ostatních obsadily prvá tři místa tyto trojice: rolník-učitel-voják
4krát (7-27~~), rolník-kněz-dělník, rolník-dělník-voják, každá trojice 3krát (5-45%), rolník-kněz-lékař, rolník-dělník-lékař, rolníkdělník-politik, každá trojice 2krát (3'63%). O místa v ojediněle se
vyskytujících prvních trojicích (12'78%) se dělí: rolník (6krát),
učitel (4krát), lékař (třikrát), dělník, kněz ,(každý 2krát), řemeslpolitik, voják, obchodník (každý lkrát).
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1. Zem ě děl c i.
Zemědělci jsou svým povoláním determinováni více než kterákoliv jiná společenská skupina. Bezprostřední, těsný styk s půdou
a práce na ní určují téměř všechny základní rysy hmotného i duchovního slohu rolníkova života. Tato zemitost - mluveno slovy
In. Arn. Bláhy - zračí se v jejich myšlení, cítění i jednání. Podle
shodného soudu četných spisovatelů, kteří se obírají studiem sociologie venkova, projevuje se u zemědělců značnou měrou .'tradicionalismus a egocentrismus, jehož typickým vnějším projevem bývá
sebevědomý postoj vůči příslušníkům jiných společenských vrstev:

* IČást

dělské ,(roč.

fC"UL"-Á,LV

1

Jak patrno, u rolníků je vyvinuto především vědomí solidarity
s ostatními pracovníky rukou (dělníky a řemeslníky) a jest jimi
po zásluze oceňována též důležitost vzdělání (učitele). Kromě
těchto povolání byli do první trojice nejčastěji zařaděni ještě voják
(8krát), lékař a kněz (každý 7krát). U venkovského lidu, který je
považován za zvlášť pobožnou složku národa, překvapuje poměrně
malá závažnost, jež je s hlediska sociálníutility připisována povolání kněžskému. Také politik, který by měl v usilování o veřejné
blaho zaujímat místo obzvlášť význačné, byl mezi členy první troj ice uveden rolníky pouze třikrát (vestej ném počtu případů St?
oei tl ještě na místě čtvrtém).
Zařadění rolníka na místo první bylo všemi odpovídajícími celkem shodně odůvodňováno tím, že je to "prvovýrobce" a "živitel
všech ostatních", jako na př.: "Nejdříve musí být zabezpečena potrava, aby ostatní stavy mohly svoje povolání prováděti". U pře
vážné většiny j sou odpovědi ostatních jen variacemi na toto téma.
Z jiných odůvodnění zvoleného pořadí citujeme slova 571etého maj itele střední hospodářské usedlosti (vychodil nižší reálku), který
píše: "Č:innost svědomitého učitele, jemuž svěřován je k výchově
dorost národa v nejvnímavéjším věku, právem lze považovati za
nejzáslužnější, právě tak jako činnost 'lékaře, jehož snahou je zachovati národu zdravL U vě.domělé dělnictvo všech výrobních odvětví prací svou vydatně přispívá k všeobecnému prospěchu v národě". Trojici rolník-řemeslník-lékař staví 261etý selský synek,
zaměstnaný při otcově hospodářství, v čelo ostatních povolání proto, že prolníka považuje za výrobce statku pro lidstvo nejdůleži
tějšího, potravy; řemeslníka proto, že napomáhá v této výrobě
rolníkovi a vytváří důležité potřeby lidstva: oblek, obuv, obydlí,
nářadí a jiné. Lékaře pak proto, že máme mnoho nakažlivých nemocí, které naši lidé domácím léčením jen rozšiřují". Jiný z odpovídajících (451etý malorolník), vycházeje z přesvědčení, že
"chléb náš vezdejší, klid a mír jsou základem spokojenosti", staví
v popředí rolníka) vojáka a politika.
Odpovědi na otázku druhou (proč považují povolání, uvedená
na prvnkh třech místech, za nejdůležitější, či zdali jsou podle jejich soudu všechna povolání stejně důležitá) lze utříditi do čtyř
skupin. Skupinu první tvoří ony odpovědi, podle nichž jsou všechna uvedená povolání pro vytváření veřejného blaha stejně dů
ležitá; jest jich celkem 26 (35'13%). Skupinu druhou tvoří 4 od'"
povědi, jež výslovně konstatují, že všechna povolání nejsou stejně
důležitá (5-40%). Do skupiny třetí jsme zařadili odpovědi, jež
přiznávají sice důležitost všem povoláním, prvá tři však považuji
za nejdůležitější; k nim jsme přiřadili též ony odpovědi, jež zvo-

odůvodňují, vyzdvihujíce důležitost členů první
41, t. j. 55-41 %). Skupina čtvrtá obsahuje 3 ode4·06/~). V celku tedy devět desetin odpovědí vyv ten smysl, že p~o vytvář~ní ob~cného bl~h~ j s,?u ~~leži~á
vsecnrla povoláni, i kdyz snad neJsou vsechna steJne dulezHa: Zana tom, aby každé z nich bylo zastáváno poctivě a
jak je odpovídajídmi vždy znovu a znovu zdůrazňovůbec příznačné pro odpovědi celé této skupiny, že piuvědomují závislost jedněch povolání na povoláních druz nich tuto vzájemnou závislost vystihují názornými
"Pro vytváření veřejného blaha jsou důležÍta všePředstavuji si to jako řetěz, ze kterého kdyby byl
vypaden, musel by být ihned zase zapojen ..." (20letý
. Nebo: ,,'Povolání tato souvisí spolu jako ozubená
ve stroji, a má-li býti chod stroje pravidelný a stejnonesmí ani j eden ozub v kolečku býti vadným" (571etý rolvychodil školu měšťanskou a hospodářskou).
Vezmeme-li v úvahu odpovědi na otázku třetí, shledáme, že toto
stanovisko vůči jiným povoláním není zdaleka všude doNeboť na otázku, zdali se náš stát obejde bez některého
z uvedených povolání, má-li se jeho občanům vést dobře a má-li
v soutěži s ostatními národy světa, vyznělo z celkového
74 odpovědí záporně 44 (59-46%) ; kladných odpovědí bylo
), nejasných nebo nezodpověděných bylo 8 (10;~l<j1o)'
tu přirozeně zajímají odpovědi, které obsahUjí od-o
i ostré výpady proti některým povoláním. Jsou naadvokátu (11), průmyslníku (6), obchodníku {4),
(3), "meziobchodníku" (3), vojáku (2). Jedpromlouvá nespokojenost z nespravedlivého údělu
který jest při své namáhavé a odpovědné práci v nevýhodě
srovnání s osudem příslušníků jiných povolání; jindy zase
se tu ozývá pochybnost o významu některých zaměstnání pro tvoveřejného blaha, a nezřídka jest vysloveno i mínění, že zájem
celku jest jimi přímo poškozován. "Prvovýroba jest základem, a
nežli začneme pracovat cokoliv, musíme být napřed nasyceni. Ironií
že ·zemědělství je nejhůře .odměněno" (40letý rolník, obecná
a zimní škola hospodářská). Odpovědi tohoto druhu
dvě. Zato v mnohem větším počtu se vyskytly odpovědi,
v
j sou nezastřeně vyslovovány námitky a odsudky některých
povolání, a to namnoze slovy ne příliš vybíravými. Nejvíce jsou
touto nemilostí postiženi advokáti: "Obejdeme se bez advokáta,
má člověk nějaký spor s někým u soudu a nevezme
aO·vo!(ata. tak nesmí ani hubu otevřít, i když má určitě pravdu.
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A kdyby jich nebylo, museli by páni soudci soudit podle výroků
soudících se" (491etý domkář, obecná škola), Tento názor sdílí
také 431etý ,zemědělec na najaté půdě', když pravÍ, že J;advokáti
jsou jen na přítěž společnosti, poněvadž vydírají peníze za nic",
V osmi případech se vyskytly námitky proti obchodníkům a prů
myslníkům, kteří prý výrobky sedlákovy zbytečně zdražují, žádné
hodnoty k nim však nepřidají. To uvádějí vesměs osoby mladší
(ZO-30 let), jež míní, že funkci obchodu i průmyslu by mělo
převzít družstevnictví. Z námitek proti kněžím citujme dvě: "Náš
stát se obejde bez kněze, až lidstvo vyspěje natolik, aby uvádělo
své náboženství do životnější formy, bez strachu před věčným
trestem a pod., to je až je k opravdovému životu povede cit pro
povinnost, mravnost, chápání dobra a zla, láska a vůle žít a konat
dobro" (Zlletý rolnický syn, absolvent reálky, římský katolík).
Jiný syn rolníka (ZZ let, 4 třídy gymnasia, ř. k.) vytýká, že "málokterý kněz je dnes opravdu knězem, neboť většina z nich jsou dnes
agitátory politických stran a podlamují tak v obyvatelstvu víru
k církvím", Odsudek povolání politika jest obsažen ve výroku
611etého domkáře, podle něhož je politika "největším zlem pro
národ a stát",
V četných případech byly ke zvolenému pořadí připisovány zcela
spontánně rozličné poznámky, z nichž je zejména patrno, že náš
sedlák nehodnotí jednotlivá povolání formálně (uvidíme ostatně,
že totéž platí i o členech skupin ostatních), nýbrž že si uvědomuje,
jak i v tom nejdůstojnějším lidském zaměstnání klíčí kořínky zla,
chopí-li se ho lidé nepovolaní či neodpovědní. Tak na př. v jednom případě
na druhé místo zařaděn učitel, a k tomu připo
jena poznámka: " ... který je si vědom svého poslání". V jiném
dotazníku bylo zase u slova kněz (jenž byl zařaděn rovněž na
druhé místo) připsáno "dobrý". Dokladů tohoto druhu bychom
mohli uvésti mnohem více.
Až na nečetné výjimky byly všechny odpovědi psány prostě a
srozumitelně. Za nejasnou považuji na př. odpověď 471etého rolkvalifikovaná
níka (nenapsal, jaké má vzdělání): "Řemeslník
síla ve výrobním procesu. Ovšem je stále víc a více nahrazován
výrobou tovární, takže by snad mohl zaměniti své místo s inženýrem". Buď jsou tato slova dokladem naivního nazírání, jako by
řemeslník dovedl beze všeho zastávati ve zmechanisovaném výrobním procesu práci inženýra, anebo pisatel nevyj ádřil dobře to,
co měl ve skutečnosti na mysli.
Vhodným doplněním přehledu odsudků jsou údaje o tom, koho
rolníci zařadili na místo poslední, a která tři povolání byla pojah
do poslední trojice. Ze 47 případů, v nichž byla klasifikace povo98

důležitosti provedena (zde i ve všech ostatních skupi~
přicházejí v úvahu pouze ony odpovědi, v nichž do pořadí
celkového počtu třinácti námi uvedených povolání bylo pojato

osm členů), ocitli se na místě posledním: advokát 14krát
, kněz 8krát (17-02%), politik, umělec, každý 6krát
průmyslník, inženýr, každý 4krát (8'51%), obchod(6-38%), voják Zkrát (426%). V posledních trojicích
(celkem 47 případů) se vyskytli: umělec-advokát-politik 6krát
(12-76%), politik-kněz-advokát, umělec-advokát-kněz, každá troj ice 5kr~t \10-64 % ),' pol~tik-advokát -v,0 j ák, advokát -p,růmyslník
kněz inzenyr-advokat-umelec, obchodnlk-umelec-advokat, obchodnik-;dvokát-kněz, každá trojice Zkrát (4-Zt5%). Zbytek (44-66
procenta) I:ři.pavd~ na oje?iněle se, vyskyt~jící 'p~sle~ní trolice,
v nichž byh Jeste uvedem: advokat (16krat), mzenyr, umelec,
obchodník, průmyslník (každý 8krát), politik (5krát), kněz
voj ák (3krát), lékař (2krát), učitel (lkrát).
zmínky si zaslouží některá originální řadění, i způsob,
jak jsou odůvodňována. Je to především odpověď 371etého "rolníka na středním selském statku" (gymnasium, absolutorium právnické fakulty, bez vyznání), který se k položeným otázkám vytakto: "Nemohu se odhodlati k tomu, abych řadil jedno
povolání výše než druhé. Kdybych měl říci, jak jsou důležitá pro
život člověka, seřadil bych je do skupin asi takto: 1. rolník, dělník,
renL1eSi111JK:, průmyslník; Z. učitel, politik, inženýr, lékař, kněz; 3.
obchodník, advokát, umělec, voják (při tom ve skupinách jsou
povolání rovnocenná). Mám-li je však řaditi podle důležitosti pro
vytváření veřejného blaha~ tu bych dal na prvé místo skupinu
druhou a na druhé místo skupinu první, protože myslím, že skuprvní, jako čistě výrobní, není sama o sobě schopna uskuteč
a zabezpečiti veřejné blahoU, Širší a prohloubenější vzděla
nostní rozhled napomáhá tu odpovídajícímu zřejmě v osvícené
orientaci po sociálním dějství, v němž oku zkušenějšího pozorovatele neunikne souhra příčin a následků, a kde vzrůstající rozrůzněnost je vyvážena úsilím po vždy větší a větší jednotě. Mýlili
bychom se však, kdybychom takovouto odpověď chtěli považovati
za výjimku a kdybychom ji chtěli připisovati výlučně na vrub
vysokoškolského vzdělání toho, kdo ji psal. I ve slovech lidí prostých, nestudovaných, najdeme namnoze tolik zdravého úsudku, že
jsme oprávněni mluviti o dosti vyvinutém lidovém smyslu sociálním, získaném životními zkušenostmi. Dokladem mohou býti
slova 641etého malorolníka (obecná jednotřídka), podle jehož soudu
jsou "všechna povolání důležitá, každé ovšem v příhodnou dobu;
jako rolník potřebuji kováře, koláře, zámečníka atd.; jsem-li nemoz

v
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cen, volám lékaře, své děti posílám do školy k učiteli. A tak všechna
povolání svým časem se uplatní". N eni pochyby o tom, že takovíto jedinci jsou dť1ležitým tmelem společenského řádu, neboť se
v zájmu celku dovedou uvarovat škodlivých důsledků sociální výlučnosti; dávají každému, což jeho jest: "Rolník znamená prvovýrobu. Dělník, řemeslník, obchodník, průmyslník zabezpečuje
hmotné zařízení člověka. U čítel, umělec, inženýr stará se o povznesení lidstva duševní, umělecké, technické. Lékař a advokát
chrání lidstvo zdravotně a mravně. Voják zabezpečuje mír a obranu" (191etý syn rolníka, absolvent reálky). *

* Citujme alespoň pod čarou ještě odpověď 491etého ,rolníka v horském kraji, který obdělává 15 ha půdy' (obecná a dvouroční zimní hospodářská škola, iř. k); nejen že odpověděl nadané otázky, nýbrž při
pojil ještě lobšírné dodatky. Jeho klasifikace povolání podle ,důležitosti
vypadá takto: rolník, kněz nebo nábožensky založený učitel, řemeslník,
lékař, vojín, umělec, obchodník, inženýr, soudce, úředník státní administrativy. K tomu pak připojuje 'tento slovní doprovod: "Rolníka jmenují na místě prvním, jelikož rolník je prvovýrobce všech životních
potřeb, a tento stav ,počíná Adamem v ráji. I ta matka, která dítě kojí,
má-li dítku iskytnout dostatek mléka mateřského, musí se najísti ..Bez
potravy není živ·ota. Kdyby v:5echny stavy vyhynuly a všichni Hdé byli
nuceni zabývat se zemědělstvím, uhájili by život, neboť i tím nejprimitivnějším způsobem obdělávaná půda by dala plodiny pro člověka i zvířata. N a druhé místo stavím kněze, nebo kde by nebyl kněz, ,tak nábožensky založeného učitele, neboť tito mohou poskytnout nejen itJ.ejnutnější vzdělání, ale i klid ,duševní a vštípit základy víry. Na třetím
místě stavím řemeslníka, neboť toho 'považuji 'za nutného činitele, aby
zyracoval prvovýrobu rolníkovu, a tím stoupne blahobyt společnosti lidské.
Ctvrtým je lékař, neboť má-li lidstvo zdatněpracovat~ musí býti zdravé
tělesně. Pátým stavem je 'vojín, ,který zaručuje občanstvu bezpečnost
a ochranu života i majetku. Šestým 'je umělec, jelikož 'pravé umění
(nemyslím nějakou modernu) je vrchol kultury a tato Izaseskýtá požitky duševní. 7;. 'Obchodník, který zprostředkuje jednotlivé výrobky mezi
výrobci a konsumentem. 8. inženýr se stará,aby výroba se zdokonalila
a tak zase blahobyt lidstva o ,stupeň se zvedl. 9. soudce je nutný, jelikož
nikdy nebylo, není :a ;nebude tak dokonalých lidí, aby mezi nimi nepřišlo někdy ke ~sporu. N eboťobě sporné 'strany mohou :míti pravdu,
ale každá 'Podle svého rozumu; lproto :potřebí osoby třetí, která ,o sporné
věci má právo ;rozhodovati. Advokátů netřeba, neboť !nechť každý má
právo sám 'se hájit ,a .vést důkaz}/\ o pravdě, aniž by stavěl zákon i s paragrafy svou vyřidilkou na hlavu, jak to činí advokáti. Jeden tvrdí tak
a druhý pravý opak, a ten, .který ~mí lépe mluvit a na soudní dvůr
či porotu působit, vyhrá a učiní ze zločince nejnevinnějšího beránka;
a tuto lež nejen lidstvo/trpí, ale ještě hodně musí platit. Také neuznávám průmyslníky, neboť tito obchodují lidskými mozoly. 'Na to úplně
stačí řemeslníci, ,mistři, a kde nestačí řemeslníci. je ,na to stát. Jako:
dolování uhlí, ·železa a všech inerostů. Mimo 'stát nechť se tvoří družstva,
při hospodářském průmyslu ze zemědělců, při výrobě jiné z mistrů,
tovaryšů 'a pomocných 'dělníků. Tato družstva nechť stojí pod kontrolou státu. Ani politiků neuznávám, neboť je to vrchol těžení a mid se
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Všechny odpovědi této skupiny jsme přezkoušeli také pokud se
církevní příslušnosti odpovídajících. Bylo mezi nimi: 61 řím
katolíků, 5 příslušníků českobratrského vyznání evangelic3 členové církve československé a 5 bez vyznání. U nekaby1 kněz vesměs zařaděn až za polovinu stanoveného pojedinou výjimkou bylo pořadí příslušníka církve českobr.
evang., v němž se kněz ocitl na místě čtvrtém. U katolíků pak
patrny dvě zřejmě odlišné skupiny. U jedněch (zhruba téměř
třetiny) se vliv příslušnosti církevní nijak znatelně neprojevil;
zejména neurčil příslušnost politickou: ačkoliv jsou katolíci, jsou
politicky organisovaní a volí jako agrárníci, nikoliv jako lidovci.
U ostatních, tvořících druhou skupinu, určila zase naopak přísluš
nost církevní také příslušnost politickou: jsou rolníci, ale jsou
organisováni a volí jako lidovci, nikoliv jako agrárníci.
ostatně dobře patrno i na pořadí, jež členové těchto dvou
vykazují povolání kněžskému. U ,lidovců' je kněz vždy
v prvé polovině stanovené klasifikace (někdy dokonce i před rolníkem, dělníkem nebo učitelem na místě prvém, druhém nebo třetím),
A. Postoj

Souborný číselný přehled skupiny I. (rolníci)
skupiny I. k povolání vlastnímu i k pOVOláním ostatním

členŮ.

příslušníky

skupiny I.

povoláni, která byla odpovídajícími spontánně
byl zařaděn
nebyl přidána jako důležitá:
do
soudce
- na
do
na
do klasifi- úředník
první první posled, posled. kace
vána
místo trojice místo trojice pojat* povoláni, která byla odpovídajícími spontánně
16
7 přidána jako škodlivá:
řemeslník.
I
I
2
7
8
5 "meziobchod" (3X)
18
kněz

I

I

--

5
55

3
31
54
38
7
8
1

62

I trojic
55

6

18
1

6

4
2
6
3
14
4

10
2
5
23
12
42
10

5
2
5
8
6
5
3

47

47

děné: 4'Offli!
Odpovědi

třetí

b)
na
bod
I lání je nám
dotazníku: všech povo59'46'1/0' všech
třeba:

trojic

dobře na účet druhých (nechci říci, že
Zapomněl jsem, že nemálo je důležitý

*

a) odpovědi na druhý
bod dotazníku: všechna
povoláni jsou stejně dů.ležitá: 35'131)1u; všechna
povoláni nejsou stejně
důležitá: 5'40%; povoláni, která odpovídající
uvedli na prVýCh třech
místech, jsou nejdŮležitější: 55'41°10; případy nejasné nebo nezodpově-

povolání není třeba: 29'73% ; případy nejasné nebo nezodpověděné: 10'81 0 0

žijí z hlouposti druhých). N. B.
stav úřednický."
Zde, jakož i u všech ostatních skupin Mřeme v úvahu pouze ony
v nichž do celkové klasifikace bylo 'pojato nejméně osm .členů,
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B. Jak si

příslušníci

ll.

jiných skupin cení povolání rolníka
povolání rolníka

1------

bylo zařaděno

skupina

I

II

I nebylo

Ikl!~fi-

I

na
do
na
do
první
první
posled.
posled.
kace
místo trojice I místo trojice pojato

rolníci .
dělníci .
samostatní podnikatelé
nižší kategorie .
obchodníci. . . . . . .
'"
samostatní podnikatelé vyšší kategorie a svobodná povolání. .
veřejní i soukromí zřízenci
.
veřejní zaměstnanci

nižší kategorie l
•
soukromí zaměstnanci
nižší kategorie l
•
•
•
veřejní i soukromí zaměstnanci
vyšší kategorie (vysokoškoláci)
učitelé
............
profesoři
...........
vojáci . . . . . . . . . . . . .

55 (62)154 (55)
25 (66)152 (66)
1 (30)

35 (77) 55 (74)
13 (23)17 (23)

I

6 (20)/10 (18)
23 (61)145 (57)
~O (121) 92 (119)

1 (99) 1 (51)

31 (72) 50 (70)

1 (47)

22
26
12
17

1 (34)
1 (59) 2 (31)

[46
:66
(29
(36

31
42
16
127

(44)
(65)
(27)
(35)

,agrárníků' je v pořadí odsunut až na některé z mene
význačných míst (6.-13.); často se ocitl na některém z míst posledních a nezřídka nebyl do klasifikace pojat vůbec. Před učitele
byl kněz postaven toliko dvakrát. Krátce, docházíme k poznání,
že povolání samo o sobě není jediným určovatelem toho, jaké
stanovisko zaujme příslušník tohoto povolání vůči příslušníkům
povolání jiných. V případě, který jsme právě uvedli, střetl se vliv
povolání s vlivem náboženské příslušnosti, a viděli jsme, že ve

kdežto u

skupině katolických zemědělců projevil se u plné třetiny vliv
příslušnosti náboženské jako rozhodující. Není pochyby o tom, že
bychom se v jiných případech setkali s podobným, byť i ne snad
stejně význačným střetnutím zájmů a vlivů, v němž by vliv profesionální příslušnosti byl pozměňován vlivem věku, vzdělání, pohlaví a podobně. Proto při studiu prestiže povolání s hlediska
jejich poměrné sociální utility musíme míti stále na mysli, že tu
vedle čistě profesionálního činitele a s ním spolupůsobí také fak~
toři jiní. Poznámka tato platí v ne ztenčené míře i pro všechny
skupiny ostatní.

Nejvýš s maturitou. Číslice v závorkách znamenají počet uvažovaresp. ,trojic.
2 Do ,posledního svislého sloupce jsme zahrnuli onY' dotazníky, v nichž
do klasifikace povolání bylo ;pojato nejméně osm 'členů.
1

nýchpřípadů,

Děl

n í c i.

dělníků - pokud jsou zastoupeni v našich dotaznících
zcela jednotného složení. Kromě továrních dělníků, jichž
toho 30 dělníků, 1 dělnice, 4 manželky dělníků, samy
L_.''' .... ,.,p nezaměstnané), jsou tu i tovární mistři a dílovedoucí
osob z nich 15 mužů, 3 manželky v domácnosti a jedna tomi~trová), dále dělníci a pomocníci, zaměstnaní u různých
L"y.",',n:..

(kovářský dělník, krejčovský po:noc~ík, st~lařský ~ěl
hrnčířský pomocník a pod.) ; a konecne bylI do teto skupmy
i jiní dělníci, jako dělník na pile, sezonní dělník, dělník ve

atd., dohromady 10 jedinců.
Jediným nápadnějším rozdílem mezi těmito čtyřmi podskupiže u továrních mistrů a dílovedoucích se povolání remeSlUlKa ocitá na některém z prvních tří vedoucích míst klasifikace mnohem častěji než u ostatních členů této skupiny. To, s:
dá lehce vysvětlit tím, že mnozí z nich byli původně samosta.tnyml
řemeslníky a teprye později našli zaměstnání v továrnách, Jak to
z nich i výslovně říkají (na př. " ... továrenský dílovedoucí dříve stolařský mistr"). To však jest rozdíl jediný, takže
všech~y čtyři podskupiny můžeme probrati jako jedinou skupinu
dělníků kvalifikovaných i nekvalifikovaných. Je jich celkem 84,
z
69 mužů a 15 žen.
podobně jako zemědělci i dělníci jsou svým povoláním značně
vyhraněnou společenskou skupinou. Lekali bychom proto, že povolání dělníka bude jimi postaveno na prvé místo snad i tak často,
často se ocitl rolník na prvém místě v klasifikacích zemědělců.
není tomu tak. Po odečtení 17 odpovědí, v nichž pořadí povoláni podle jejich důležitosti nebylo stanoveno, a jedné odpovědi,
budeme citovati později zvlášť jako dosti originální, byl ve
zbývajících 66 případech na prvé místo postaven: rolník 25kr~t
(37-8870)' učitel 16krát (24'24%), dělník 13krát (19'69%), knez
4krát (6-06%), lékař 4krát (6-06%), řemeslník 3krát (4'54%),
lkrát (1' 51 %). Za zmínku stoj í, že u továrních mistrů a
byl dělník uveden na prvním místě toliko jednou.
Podle soudu dělníků jsou tudíž pro uskutečňování veřejného
blaha nejdůležitější rolník, pečující o blaho hmotné, a učitel, který
je šiřitelem statků kulturních. Své vlastní povolání staví dělníci
teprve za tato dvě. My pak můžeme v této skutečnosti viděti doklad toho, že třídní uvědomení, které jest právě u vrstvy dělnické
tak silně vyvinuté, není nepřekročitelnou překážkou stojící na
která vede k vyšší společenské harmonii. To potvrzuje také
obsazení míst v prvních trojicích.
1°3

odpovědích měly
pořadí členů uvnitř trojic jsme zde,

V uvedených 66

první trojice toto složeni
jakož i u ostatních skupin
nepřihlíželi!) : učitel-rolník-dělník 17krát (25'76%), rolník-dělnik
řemeslník l2krát (18'18%), rolník-řemeslník-učitel lOkrát (15'15
procent), rolník-učitel-lékař, rolník-dělnÍk-lékař, každá trojice 3krát
(4'54%), kněz-učitel-lékař, řemeslník-lékař-voják, kněz-učitel-rol
ník, každá trojice 2krát (3'03%). V ojediněle se vyskytujících
prvních trojicích, které představují zbývajících 22-74%, byli ještě
uvedeni: učitel (llkrát), dělník (9krát), lékař i(6krát), rolník,
řemeslník, inženýr (každý 4krát), politik, voják (každý 3krát),
kněz (lkrát). Číselné údaje doplňme některými citacemi.
Všeobecně odpovídá 431etý tovární dělník s obecnoškolským
vzděláním: "Všechna tato povolání považuji za stejně důležitá,
protože jsou na sebe vázána a vzájemně se doplňují." Jiný praví:
"Važme si každého stavu, jest každý potřebný a má do sebe hodnost svou" (441etý strojírenský dílovedoucí, nižší škola průmyslo
vá a večerní lidové kursy). Či konečně uveďme slova 43letého
krejčovského pomocníka (dvoutřídní škola obecná) : "Všechna povolání jsou v životě potřebná, protože jeden pracuje pro druhého
a jeden potřebuje druhého." Tyto odpovědi múžeme prohlásiti za
typické v tom smyslu, že pokud výslovně nestanoví pořadí povolání podle jejich poměrné důležitosti, jsou vždy vyjádřeny takto
všeobecně a téměř vždy přiznávají stejnou důležitost a potřebnost
všem povoláním; proto pisatelé upustili od jejich klasifikace. Zajímavě odpověděl 331etý skladištní dělník (škola měšťanská), z jehož slov se ozývá naivní a mezi prostým lidem velmi běžná víra
v politické zázračnictví: "Nejdůležitějším povoláním pro vy tvái'ení blaha všech občanů by bylo toto: kdyby přišel takový mocný
člověk, který by učinil přítrž vší nespravedlnosti a zavedl nový
li dský řád."
K tomu připojme ještě několik odpovědí na doklad, jakým způ
sobem je odůvodňováno zvolené pořadí u prvých tří členů. Tovární dělník (531etý, škola obecná) píše: "Rolník dává chléb, ře
meslník vyrábí potřeby, učitel umožňuje vzdělání." Jiný zase
praví: "N eocenitelné zásluhy o blaho lidstva má učitel, neboť dává
první základy vědění pro celý život. Rolník vzdělává půdu, jest
naším živitelem. Dělník různého odvětví společnou rukou připraví
vše, čeho jest ku prospěchu veškerého občanstva potřebí" (391etý
tovární dělník, čtyřtřídní škola obecná). U některých jest celá
odpověď zhuštěna v kratičkou větu, jako : "Jsou potřebná pro
všechny lidi", kdežto u jiných nabývá větších rozměrů, je obsažnější a promyšlenější. Tak na př. odpověď 41letého továrního
dělníka (škola obecná) : "Rolnický stav jako základ civilisace nej(k

UV'-U~~-'~ rychlé změně, a tím vytváří pocit jistoty, klidu a
ve státě. Řemeslník vytváří základy pokroku, umění, bo-
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krásy. Třetím je učitel jako základ vzdělání, pokud neze svého povolání řemeslo a j de v popředí všeobecného poa dobra. V zásadě jsou povolání stejně důležitá, pokud
mysli službu veřejnosti." Profesionální sebevědomí se
341etého dílovedoucího (nižší průmyslová škola
podle něhož "bez učitelů není vzdělání,: bez inženýrů
'YP1j1-Ze.s:t'fl:blClIL není pokroku; ostatní jenom doplňují". Trojici kněz11f"ltPI-leJK.dl odůvodňuje 531etý tovární mistr (škola obeoná) takto; .,Dobrý kněz vychovává mládež, za niž se nemusí hanbit.
Dob~ý učitel vychovává žáky, kteří jsou vlasti i národu ke cti.
Dobrý
hojí rány trpícím a pomáhá i těm nejchudším, k nimž
nesnížil, aby jim posloužil." Z těchto slov lze vyčíst
ideál, který prostý člověk staví před oči vychovatelům
~~I~r1'>'7C> a utěšitelům trpících, a současně je z nich patrna i víra,
dovedou být vděčni za to, když se k nim někdo sníží a
se jich. Střihač plechu (40letý, škola obecná) staví dělníka
místo, neboť "kdyby dělník nepracoval, ti ostatní by muobstarávat manuální tělesné práce sami; jinak je život tak
složitý, že jeden odbor bez druhého se neobejde a tak se stávají
stejně důležitými".

Ty některé odpovědi, které jsme svrchu uvedli, jsou příznačné
pro celou sku~inu dělníků a 0Rakují ~e jen s 'podru~?ý~i o~n;ězákladm smysl pOdrZU]lce. N as na mch Za]lma neJVIce
."v.a.~uv"'~ k jiným povoláním a uznání jejich sociální důležitosti
a potřebnosti, zejména ovšem pokud se týče zaměstnání rolníka
a učitele.
Z odpovědí na druhou otázku 28 jedinců přiznává stejnou důležitost všem povoláním (33' 34JYo) , kdežto 5 výslovně říká, že
všechna povolání nejsou stejně důležitá (5'95%); 46 považuje
tři za nejdůležitější (54'76%) a 5 odpovědí je nejasných
znamená, že daleko nejvíce členů této skupiny soudí,
uvedená povolání jsou důležitá a potřebná. Někdy
přesvědčení vyjádřeno velmi pěkným způsobem, jako
"N ení třeba je řadit, neboť všechna povolání mají svou
rl11lla..,."t-r.,o+; tak jako nemůže být voják bez generála, nemůže lbýt
také generál bez vojska. Tedy·každé povolání má svou důležitost
a
nutné v zájmu veřejného blaha. A tak si vemte metaře
nebo čističe stok a řekněte: Toho nepotřebujeme. A nezaměsta a nečistěte - a poznáte důležitost i takového poSie(lmhO. Ulice se zanesou špínou, smetím, rozmnoží se nakažlivé
a žádná věda, žádný lékař na světě to neodstraní; jen až
v
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zase zavoláte toho metaře a čističe, zmIZl ony samy. Tedy i tento
je důležitý v zájmu blaha všech" (551etý zámečnický dělník a
tkadlec, pětitřídní škola obecná).
39 jedinců této skupiny zastává názor, že se náš stát bez žádného z uvedených povolání neobejde (46-43%); 32 je mínění
opačného (38'09%); v 13 případech byly odpovědi nejasné nebo
nebyly vůbec napsány (15-48%).
Tolik o odpovědích na třetí otázku všeobecně; všimneme-li si
podrobností, shledáme, že výtky, námitky a odsudky byly namířeny proti: knězi (23krát), advokátu (12krát), politiku (7krát),
vojáku (6krát), průmyslníku (3krát), obchodníku (lkrát), výrobci alkoholu (lkrát), státnímu úředníku (lkrát). Někde jsou
pouze stručně ironisující narážky (,,0 toto povolání by snad nai-ikal jedině Řím"), jinde však jsou ostré invektivy; ty se obracejí
nejčastěji proti kněžím, advokátům a politikům. Uveďme opět
některé doklady. Tovární dělník (38 let, obecná škola, vyznání
čsl.) píše: "Bez církví by se mohl náš stát klidně vyvíjeti, protože
církve jsou již dávno přežilé a jejich učení se nesrovnává s vě
dou, která učí opak toho, co církve." Nebo: "Kněz je potud státu
prospěšný, pokud se nestane fanatikem své církve a politiky. Jinak
štve málo uvědomělé (Jedlička, Hlinka)"; tak odpovídá 421etý
soustružník, nyní dílovedoucí. Továrenský strojní zámečník (30
let, měšťanka, bez vyzn.) "myslí, že by se náš stát obešel bez kněží.
Bůh přece nemá zástupce pro své pohodlí, svůj poměr k Bohu
měl by si upravit každý sám, bez prostředníků", Projevem vzácné
náboženské snášenlivosti jsou slova zmíněného již zámečnického
dělníka a tkalce, který na třetí otázku odpovídá takto: llJ ako člověk
bez vyznání, měl bych napsat, že kněz (rozuměj: je nepotřebný),
neboť jest dle mne více na škodu, jako k užitku. Ale jsou lidé,
kteří by se bez něho necítili spokojeni, tedy nemohli by b)rti účastni
veřej ného blaha; ale i toto se vyřeší samo sebou jednou, takže toto
povolání zmizí, aniž je bude někdo postrádat."
Podobně jako kněz bývá i advokát často předmětem nepřízni
vého soudu. Tak podle mínění 51letéhokovářského dělníka "advokát vůbec v úvahu nepadá". 601etý horník se vyjadřuje s ještě
větší strohostí: "Bez advokáta, ten nemá soucit se žádným." Nezřídka se stává, že odsudek některého zaměstnání pozbývá vlastně
smyslu, neboť jest vázán na nesplnitelnou podmínku: "Bez advokátů by se náš stát obešel. Ovšem musela by být mezi lidem a
všude dokonalá spravedlnost a poctivost" (401etý bednářský děl
ník). Podobně: "Obejdeme se bez advokáta, kněze a vojáka, když
lidé budou opravdu demokratičtí" C321etý kovodělník v továrně,
jedna třída gymnasia). Zpravidla se výtky obracejí současně
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dvěma

i více povoláním. Tak 471etá žena dělníka v kovo(bez vyznání) píše: "Náš stát se obejde bez advokátů,
oni přivedli dost lidí na mizinu. Pravda a právo musí zvÍi bez nich. Bez kněžÍ, neboť oni udržují národy v porobě
místo aby hlásali pravdu. Bez voj ska, však dřív nutno
provést odzbrojení a zabezpečit světový mír." Velmi zatrpklá je
odpověď 321etého ř~mesln~ka ~:ac~jícího v tován~~ (d':01!třídní
obecná, ř. k, orgamsovany socmlm demokrat), ZajlmaVa Jednak
že se z ní ozývá třídní zaujetí protikapitalistické, jednak tím,
že vyznívá v příkrý odsudek povolání kněžského, ačkoliv pisatel
sám je členem církevní organisace: ",Náš stát by se obešel, když
bude poctivostí, bez advokátů, bez všech kněží, kteří lásku k bližnímu hlásají a dle svých slov se neřídí, ba naopak, když lid je
hnán na jatky (místo aby uplatňovali svoje učení), žehnají zbraním a lid tam ženou! Z dějin: nedůstojnosti, nemravnosti, hanebnosti a krvelačnosti se dopouštěli, zkrátka lid po celé věky jen
ohlupují a otupují. Vědě nikdy v životě, co svět světem stojí,
nepřáli, a přáti nikdy nebudou. Vojákúm? -~ upřímně velké dů
ležitosti nepřikládám a promiňte, že u nás v CSR. zemský ráj to
jen na pohled, ano, a~?,' a proto po té trpké zkuš::nost.i v c~rabrovst
vojínú naprosto nevenm. Pro koho bychom bOJovalI, nac, proc?
Aby nás pak zase jednotlivci vykořisťovali ?"*

* Narážka na vojsko je zcela nejasná a istěží je na místě u mladého
muže, který v době, kdy končila světová válka, měl ,sotva 16 let a
o "zemský ráj v 'ČSR." vůbec nebojoval! Ať už jsou ,odpovědi tohoto
druhu motivoványčímkoEv' ,a jakkoliv, jedno je jisto: že při nich
musíme počítati s množstvím ,čistě subjektivních zkušeností a zážitků a jistě také :s 'uraženou osobní ješitností: - s 'odsudky, ,vyčtenými a naučenými z novin, a s celou tou psychickou atmosférou stálé nespokojenosti
a věčného hubování ha něco nebo na někoho, z \čehož, 'zdá se, jako jbychomsichtě1i vytvořit II nás nerozbornou národní tradici. Jde o ItO,
aby vedle povolané a žádoucí kritiky nerozbujelo se u nás škarohlídství,
které každý nedostatek ihned zevšeobecňuj e a znemožňuj e tak vytvoření
vyrovnaného národního 'soužití. Takovéto škarohlídství je :ovšem těžko
zazlívat prostým lidem, kteří nejsou náležitě poučeni a informováni
a kteří se, bohužel, IpE svých lodsuddch mohou 'opříti <O fakta: aféry,
veřejné skandáJ1y, defraudace a pod. Jest proto v zájmu veřejného blaha
nejvýš zapotřebí, aby se iprávě naivně důvěřivým širokým wrstvám
dostalo poučení ,o IzávÍslosti jednotlivých složek ,(vrstev, tříd) 'Obyvatelstva našeho státu na složkách ostatních, zejména pak :aby se jim
v denním tisku dostalo 'Pravdivých informací, které skutečné nedostatky
a zlořády našeho ;veřejného života po zásluze odsoudí :a 'postaví na
pranýř, a nebudou l1aopakšířit Inedůvěru a nespokojenost nepodloženými zprávami, jimiž úmyslně hoví chtivosti naivních 'čtenářů Il!O sensaci a zajišťují si .tak zvýšení svého nákladu. Posuďme na př. slova
361eté ženy továrního ;dělníka: "Náš stát se dovede docela dobře obejít
bez všelijakých 'Vysokých úředníků, ředitelů atd. 'Pak může být uskuteč1°7

Není však všechno naivní, co je vyjádřeno prostými slovy.
Zdravé rozpoznání najdeme na př. v odpovědi obuvnického děl
níka (38 let, měšťanka, vyzn. českobr. evang.): ,,;Máme u nás
v B. tři výrobce alkoholu. Všichni jsou mnohonásobní milionáři.
Co vykonali tito lidé pro dobro člověka?
ba naopak, co škody
nadělali na lidském zdraví. Po celý žÍvot otravuj í neuvědoměléh~
člověka kořalkou, a přece se stali bohatými, Tito lidé jsou na
světě zbyteční". Z těchto vět promlouvá pocit nespravedlnosti
z toho, že se některým jedincům naší národní společnosti dostává
neskonale lepšího údělu, než jaký by si po právu zasloužili, a my
si uvědomujeme, že jsou tato slova pravdivá, že je oprávněný
tento profesionální antagonismus, který se staví za vyšší sociální
spravedlnost v zájmu celku. Je oprávněn)T, protože dovede být
spravedlivý; neboť v téže odpovědi čteme slova uznání o práci
učitele, inženýra a lékaře: "Vždyť je nám potřeba tolik se učit,
a dobrý učitel je tolik, jako dobrý otec rodiny. Učí naše děti, aby
se staly řádnými občany tohoto státu. Inženýr musí mnoho pře
m)Tšlet, jeho mozek pracuje namáhavě na plánech, a tuto práci
nenahradí nikdy žádný stroj. Lékař často nám navrací ztracené
zdraví. Máme u nás jednoho starého lékaře, 45 roků léčil nemocné, pomáhal jim většinou bezplatně. Kdyby si byl nechal za
všechno zaplatit, byl by milionářem."
Je-li to či ono povolání chváleno a je-li mu přiznávána obzvláštní důležitost při vytváření veřejného blaha, děje se tak za před
pokladu, že ti, kdož je zastávají, činí tak u vědomí své plné odpovědnosti. Odtud si vysvětlíme velmi časté dodatky, připojované
ke klasifikaci uvedených povolání; z těchto dodatků poznáváme,
že i ti nejprostší lidé si uvědomují, že povolání samo nerozhoduje
o jeho větš,í či menší všeobecné sociální užitečnosti, že záleží
především na lidech, kteří je zastávají; že i to nejideálnější povolání může se stát nástrojem zla, ocitne-li se v rukou jedinců
nepovolaných nebo nehodných. Proto jeden píše: "dobrý kněz,
~ob~ý učjtel, dobrý lékař"; jiný zase zdůrazňuje, že pro uskuteč
novaní vseobecného blaha je každé povolání důležité, je-li "poctivě
provozované((; opět jiný pravÍ, že povolání jsou všechna potřebněno
světa,

v naší republice všeobecné blaho a budeme mezi prvními národy
Státní úředník, ředitel je j,en pro :plat, ale .prácine. " Je možné,
že mnohý ;zvysokých úředníků by, si za svou práci nezasloužil ani plat
toho ll1ejnepatrnějšího zaměstnance ze své kanceláře; a totéž může být
pra~da i o řediteli některého 'velkého závodu, Ona žena, jež napsala
svůJ rozhorlený odsudek, měla by však býti poučena že tu ll1elze
zevšeobecňovat, že naopak v zájmu veřejného blaha je~otřebí i vysokýchstátních úředníků, i ředitelů velkých podniků a pod.
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však opravdu slmditi veřejnému blahu/{ a pod, Z někte
odpovědí je patrno, že je namnoze rozlišováno mezi povoabsolutně nezbytn)Tmi a mezi povoláními, která jsou slce
ínc:u.l~'L'-U. potřeb dnešní doby nezbytná, v budoucnosti však nebo

(v jiném společenském řádu) že zaniknou jako
Citáty věc blíže osvětlí. Stolařský dělník (541etý, poškola průmyslová) soudí, že bez učitele, rolníka a dělníka
se náš stát nikdy na delsí dobu neobešel; má-li však obstát
v soutěži s ostatními národy světa, pak mus,í míti i všechna
povolání. U jiného se zase dovídáme, že "v dnešní rozhárané době se bez žádného z uvedených P1ovolání neobej deme.
V klidné době a při urovnaných poměrech bez vojáka a kněze,
Dnes vojsko musíme mít v zájmu bezpečnosti" (341etý dílovenižší průmyslová škola strojnická), U dalších skupin na
příslušných místech tyto příklady ještě rozmnoŽÍme.
Doplňkem uvedených citací je přehled, kterými povoláními
byla obsazena poslední místa a poslední trojice. Na posledním
místě (v úvahu zde béřeme 51 případů) se nejčastěji ocitl kněz
(20krát, t. j. 39'22%), který kromě toho v ~ 11 odpovědích do
pořadí vůbec nebyl pojat; voják a advokát" každý 7krát (13'73%),
politik a umělec, každý 6krát (11'76%), průmyslník 3krát (5"88
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1-----bylo zařaděno

skupina

na
první
místo

i nebylo
II
do
do [ na I) do
klasifiprvní posled. pOSled./ kace l
trojice. místo trojice pOjato

[

I
138 (55)

rolníci.

·

dělníci.

· 13 (66) 40 (66)

samostatní podnikatelé
11 (77) 31
nižší kategorie .
8
. obchodníci .
samostatní podnikatelé vyšší ka2 (20) 8
tegorie a svobodná povolání .
veřejní i soukromí zřízenci
· 12 (61) 31

,

I'

I
4 (26)

(74) 1 (54) 1 (54) 3 (30)
(23)
(18)

1 (17)

I

(57)

3 (24)

(119)

1 (99) 1 (51)

(70)

2 (47) 1 (25)

veřejní zaměstnanci

nižší kategorie l
13 (121) 69
soukromí zaměstnanci
nižší kategorie l
9 (72) 37
veřejní i soukromí zaměstnanci
vyšší kategorie (vysokoškoláci)
21
učitelé.
4 (66) 32
profesoři
2 (29) 7
vojáci.
4 (36) 18

(44)

2 (34)

(65)

1 (59) 1 (31)

(27)

1 (23)

(35)

1 (34)

proc.), inženýr a obchodník, každý 1krát (1'96%). U ostatních
klasifikace byla vyjádřena buď všeobecně nebo byla neúplná.
V úvahu jsme vzali pouze klasifikace, kde do pořadí bylo pojato
nejméně osm členů.
Složení posledních trojic bylo toto: kněz-politik-advokát 9krát
(17"65%), umělec-voják-kněz 6krát (11'76%), politik-voják-kněz,
umělec-advokát-kněz, každá trojice 4krát (7"84%), advokát-prů
myslník-kněz, advokát-kněz-voják, každá trojice 3krát (5'88%),
průmyslník-kněz-politik, politik-umělec-voják, každá trojice dvakrát (3'9Z%). Zbytek připadá na ojediněle Ise vyskytující poslední trojice (18, t. j. 35'31 %), v nichž byli uvedeni ještě: obchodník (10krát), advokát, umělec (každý 9krát), průmyslník
1 N ejvýšs maturitou.
Číslice 'v 'závorkách znamenají počet uvažovaných případů, resp. troji,c.
2 Do posledního svislého sloupce jsme zahrnuli ony dotazníky, v nichž
do klasifikace [bylo pojato nejméně osm členů,
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kněz, politik, voják (každý 5krát), lékař (2krát), ře, inženýr (každý 1krát).
.
shrnující závěry připojíme až na konec, po probrání deseti
skupin. Z vybraných dokladů, z číselných dat uvnitř textu~
i z dat dvou připojených přehledných tabulek se ostatne
._~'TT'-"lrt-" závěry nabízejí až samy se?o:1. Rádivb~chom.u,,:Te.dli jenoI?
znění jedné originální odpovedl. Oznacu]eme-h Jl Jako "onneznamená to, že ji považujeme za lepší nebo dokonanei j sou odpovědi ostatní; slovo "originální" má tu :ýznaI?
klasifikující (originální utřídění povolání do skupm), mhodnoticí. Tovární dělnice (ostatní neudáno), již zde dtu. me řadí povolání takto: "Každý z nás potřebuje rolníka, děl
~~ka,' řemeslníka, učitele a lékaře. lVléně důležitý je pro život kněz,
umělec, inŽen)Tr a voják. Bve~ těch zbf:ajících by:h?m se za le~poměrů už nějak obesh. Hlavm Je; aby kazdy !byl zdravy,
měl vzdělání a mohl pracovat."

lIL

S a m o s t a t n í pod n i k a tel é niž š í k a t ego r i e.

Ve skupině samostatných podnikatelů nižšího typu je 77 ře
meslníků (krejčovský mistr, stolařský mistr, obuvník. a pod.),
6 hostinských, 4 řezníci, 7 zednických mistrů, 3 sládcI; celkem
97 osob, z toho 74 muži, 3 výdělečně činné ženy (švadleny), 20
manželek v domácnosti. Přes všechny změny, k nimž došlo v hromadné výrobě průmyslové a jež přirozeně nezůsta~y bez ~de~vy
na poměry ř,emeslníků .a ž}vr:?stníků, )est vr~tva re:nes:lmcka ~
živnostnická stále velmI dulezltou slozkou naseho naroda. N em
myslitelno, abychom ,v rámci své studie. opominup uvésti
představitelů této značně početné iSkupmy, :ktera svrchu
probraným dvěma skupinán:-, s!ojí nej~lí~e. 'Byli j.s~e sv~dky ,to~o~
že rolníci a dělníci vykaZUJI remeslmkum velmI cestne uml stem
ve stupnici povolání. Hned v dalším .uvidín;e; ,že řemeslníci j,i:n
splácejí vrchovatou měrou, neboť samI se,?eyradl
~okud s~.tyce
obsazení prvních míst - teprve za zemedelce, del;ukyv a ?cltele.
N a první otázku "Dotazníku" byl? bez s~a.n~Vyer:l porad! odp,?~
věděno celkem devatenáctkrát. Odecteme-h Jeste Jednu odpoved
originální, tedy zbývá 77 případů, v nichž klasif,ikac~ povo:
podle jejich sociální uti1ity byla provedena b~d v ~pl~ostl
nebo alespoň částečně. V nich první místo v celkovem poradl za: rolník 35krát (45"45%), dělník 11krát (14'Z9%), učitel
(~Z'9?%)" řemeslník 9krá! (11'6?%)"po!itik 6k:-át (7'~9
proc.), lekar 3krat (3'89%), knez Zkrat (260 %), prumyslmk
lkrát (1"30<J'o)'
První trojici (v úvahu béřeme 74 odpovedl) tvoří: rolník-ře-
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meslník-učitel 14krát (18"92%), rolník-řemeslnÍk-dělník 13krát.
(17" 57 % ), rolník-řemeslník-obchodník, rolník-dělnÍk-učitel, každá trojice 6krát (8'10%), rolník-průmyslník-dělník, dělník-lékař
učitel, každá trojice 3krát( 4'05 %), dělník-rolník-lékař, rolníklékař-i-emeslník, průmyslník-řemeslník-rolník, učitel-politik-prů

myslník, každá trojice 2krát (2'70%). Ve zbývajících, ojediněle
se vyskytujících prvních trojicích, jsou ještě: učitel (12krát),
řemeslník (8krát), rolník (7krát), politik, lékař (každý 6krát),
kněz, voják,
(každý Skrát), dělník (4krát), inženýr,
obchodník (každý 2krát), umělec (1krát). Srovnáme-li celkové
umístění povolání řemeslníka
přehlednou tabulku na konci
skupiny!) na
místech a mezi členy první trojice, shledáme,
že ačkoliv členové této skupiny umístili své vlastní povolání v čelo
klasifikace jen v několika případech, snažili se zdůraznit jeho
důležitost alespol1 tím, že je poměrně často zařadili do první trojice, takže stojí hned za rolníky, před dělníky i učiteli.
Ve skupině drobných samostatných podnikatelů se nejčastěji
vyskytují stručné odpovědi, v nichž je kladen důraz na vzájemnou závislost všech povolání. Sem hledí především ony odpovědi,
v nichž klasifikace povolání nebyla provedena, poněvadž jsou všechna považována za potřebná: ,:,Všechna jsou důležitá, Iprovozují-li se řádně a poctivě, neboť jeden potřebujeme druhého."
Padesátiletá manželka živnostníka (měšťanka a kurs industriální
těžko
píše, že všechna povolání jsou tak důležitá, že
říci, které je nutnější; jedno potřebuje druhé a všechna dohromady tvoří řetěz. Tu a tam se i v těchto odpovědích, přiznávají
cích důležitost a potřebnost všem povoláním, ozve nespokojenost.
l\10distka provdaná za živnostníka
let, měšťanka) uznává,
že "všechna lidská povolání jsou stejně důležitá pro vytvářeni
veřejného blaha, jenže by měla býti i stejně honorována; a když,
ne stejně, alespol1 přiměřeně k výkonu práce. Jsou to ozubená
kola do sebe zapadající, čímž se otáčí celek". Čtyřicetiletý krejčovský mistr (dvoutřídní škola obecná) mluví ještě otevřeněji:
"Nemáme nikdo práva mysliti, že jsme přednější. Jsme pouze
články v řetězu, kolečka ve stroji; jak jeden povolí, vypadne,
stojí celý stroj, celek. Až pochopíte, že jsme si rovni, všichni potřební, všichni stejně, nevynášet se jeden nad druhého, pak snad
bude jednou lépe (úřada povýšeně se dívá na toho, který vlastně
jej platí - poplatníka, a pod.) . Jsou to maličkosti, ale bez nich
by nám bylo lépe. Zrušili jsme šlechtictví, a co
jich nyní! Samé
tituly, samé kastovnictví. Učte od mládí
hrdosti, vychovejte nám příští generaci lepší než jsme my!" Jinde zase nena.i deme přesně vyhraněného stanoviska. Příkladem, takovéto ne112

ale současně i rozvážnosti, která nechce ibez r?za překotně odsou,d~t, j e odpově~ z~h:adníka '( 42 le,ta~
měšťanská a odbor1;a sko~a zahradmc~a, or. ~'),: "Po:olan~
v odstavci 7A JSou vsechna velmI dulezlta a IneJd~e Sl
1n]',f>(1:t~,I1<;t náš stát bez některého z nich, poněvadž semknutí vsech
ten náš celek, snad až na poslední (k~ěz) ,i al,e bez ví.ry b;:
~lA'YTPt<'l1 také špatně žilo." Konečně uveďme v teto SOUVIslosti
rJL:.11""j,,>nn sedláře (3 třídy měšťanské), který.zdůraz~uje hl~vně ,to;
rukou a pracovníci hlavou JSou dve SkUPlllY; J:z
.
hlediska
všeobecného blaha rovnocenny.
Vychazeje
Sl s
,
. k .
oti , s ~pll:e
z
: V práci a vědění je naše spas~ní, S5~Vl
1 'k-pruo myslník-dělník- řemeslník skupmu uClte1-111zenyr-lekar-,
ro~111
~ . t
'
d ~,rv.
b a
}; . o pravc~
olitik, a dodává: "Pracovní kastr l'1d".1, )es.tl'lze
pa pctl'vá
o , J'sou na steJ'né
. výši se vsem1
, . teml, kten Je vzdelavaJl Cl
cují vědecky. Jedm bez druhych JSou nemozm.
prTaké některé z odpovědí, odůvodňujících, obs~zení pr~tch tr;
míst zvoleného pořadí, si zaslouží, "aby ~yly ~l;o~~ny. KreJ~ovsky
mistr
let, škola obecná a pokracovac:) vy}a?n~.s~?v~ mys~:nku
takto: "Rolník jako prvovýrabce kona neJ.dulez:~eJsl a tez~o~
Řemeslník jej v jeho práci podporUJe. UCltel zase dav"a
vědomosti, bez kterých by se dnešní lidstvo neobešlo." Zna~r.n'::lrrl~ je odpověď 421etého zámečníka (škola obecná) : "Ne~
část každého národa tvoří dělníci a rolníci. ~ar:: s~. R?d::
vidíme počet jejich rukou. ,K ~lahu ob~anu p~lcmuE
největší, proto je píši na prv~ mlst~. ~yh to om, kte~l
trhali skály, rvali se se zen;l, ,d~byvaJ.1ce rudy: a uhl~.
vody, vystavěli mosty, kan~ly, zele,zmce, str,?Je, lodl.
je potřeba" svléknou pracovn~ sat: obl.eknou umformu ~
jdou chránit cizí majetek. Jako stroJ potrebuJe op;-avy, tak, take
tělo lidské potřebuje svého mistra, který ,m~ rozuml ~ spraVl, ~d~
co vázne. Tím mistrem je lékař, proto m~ pr~dnos,t pre~ druhy~l.
IVEmo tělo má člověk duši; také ta potrebuJe sveho mIstra. Tlm
učitel." Jak patrno, v těchto větách)e oc~n~na z:jména ?ůlepráce rolníka a dělníka. Snad Sl byl JeJ}~h :plsatel ved~m
i toho, že 'by nebyli "opanovali v?d~, vysta.veh;, r:r:o~ty~ kan~ly,
železnice, stroje a lodi" bez pomOCI ~redstav;te.lu J1~;:ch z~mes~,
nání (inženýři I), a že jdou-li ve valce chramt "CIZ:. n;~Jetek :
chrání tím současně i svůj majetek vlastní a že tak neClll1 Jen om
sami.
..
v,,,
Až doposud jsme viděli, že povolání umělce a poht1k~ .se net;s;
žádnému zvláštnímu uznání, ba že se naopak tato dve pov?lam
často na místech nejposlednějších. Bude nás proto zajímat
l''Il11''''''Tt:>l'ť 451etého slevače (škola 'obecná,; bez vyzn., soc. dem.),

'p:

v

v

."

VF

113

který si obou těchto povolání velmi cení: "MysHm, že základem
je škola. Pravím výslovně škola. Učitel se může zvrhnouti.
Umělec, ať už je to básník, herec, malíř nebo sochař, jest dalším
naším učitelem, ukazovatelem dobra a krásy. A politik? Víme, co
dobrým politikem jsme získali, naši ztracenou svobodu. Tuto svobodu může udržeti uvědomělý sedlák i dělník svou pílí a prací,
bez vojenské diktatury, bez kněžského požehnání a bez peněz
kapitalistů." Dokladem lidového sociologického rozpoznání (determinující vliv času) jsou slova zednického mistra (48 let, nižší
škola průmyslová, katolík) : ,,1Všechna povolání jsou velmi důle
žitá, těžko říci, které významem předčí druhé. Nejsou však stále
stejné doby, v jedné vynikne ten, v druhé onen. Rolník stojí na
prvním místě, poněvadž dává chléb. Bez pokrmu by nebylo života.
Voják chrání svou vlast v čas nebezpečí, politik za míru. Kněz
a učitel starají se o vzdělání a zušlechtění duší. Jak vzdělání, tak
i náboženství mnoho prospívá státu. Umění rovněž je důležitou
složkou."
46 jedinců této skupiny odpovědělo na druhou otázku v ten
smysl, že všechna povolání jsou stejně důležitá (47'42%). Zde
nemusíme uváděti žádných dokladů, ježto jsou totožné s odpověďmi na otázku první, pokud na ni bylo odpověděno všeobecně.
V 10 případech je naopak zase stejná důležitost všech povolání
popírána (10'31 %). Zde se omezme na jediný doklad, který vyjadřuje mínění 651etého zedníka-štukatéra (čtyřtřídní škola obecná, ř. k, soc. dem.) : "Prvním úředníkem ve státě má být kojná
vlastního dítě'te; vychovává zdravé pokolení svým mlékem. Učitel
vzdělá dítě na řádného občana, lékař pečuje o jeho zdraví, dělní
kova práce je zdrojem blahobytu. Pak přijde umělec, inženýr,
řemeslník, snad také kněz, ale ne podle dnešního vzoru, nesměl
by hýt v zajetí kapitálu otrokem. Ti ostatní - obchodník, prů
myslník, voják, advokát - v příští lidské společnosti musI zrn i- '
zet, protože lidstvo bude pracovat a žít ve velkém kolektivu, bez
příživníků. Pro stávající systém jsou všechna uvedená povolání
stejně důležitá, kapitalisté by se bez nich neobešli, naopak u nich
by měl být advokát, obchodník a voják na prvním místě; pro děl
nictvo to pasuje lépe tak, jak jsem to uvedl napřed !"
Po odečtení 4 dotazníků (4'12%), jež v tomto druhém bodě
zůstaly buď vůbec nezodpověděny nebo kde odpovědi byly neurčité, zbývá ještě 21 jedinců, podle nichž jsou sice všechna
povolání potřebná, prvá tři však jsou nejpotřebnější" a 16 dotazníků, omezujících se na prosté odůvodnění zvoleného pořadí,
pokud se týče prvých tří členů; celkem 37 odpovědí (38"15%).
"Důležitá jsou všechna povolání, jenže dělník a rolník může
vědění

bez těch druhých, kdežto ti druzí jsou odkázáni na vš~1\1á-li dělník, mají všichni." To je názor 421eté ženy'str.oJ:ámečníka (škola obecná). Jiný příslušník této skuplll!'
42 let" obecná škola, ř. k) považuje za tři "nenahradlpovolání práci rolníka, dělníka a řemeslníka, neboť když
jsou na mizině, vá~ne v~e" ; ~vol~né pořadí o~ezuje pak ~~výhradami a ml:ty Je t;:Jasny: .:,Řemeslmk, k~1z m;.1Z,e
na úvěr; kněz, politlk a uClteI, kdyz dle toho, co UCl a hlasa,
se též řídí; dělník, když hledí si býti své mzdy hoden; inžeprůmyslník a léka~'vkdy~, přejí ~ .uznávají 1idem práv?v n;t
stejně i velkos,tat~~~; v~Jlll, kdy z J~ho stav, n:~ ?em o?hzny;
ělec který je stradaJlcl (SIC!), advokat, ktery Clm rozdll meZI
u~ve~ a neprávem." Sestatřicetiletá m;tn,želk~ ži;r.nostn~ka v~ šk,?la
P všťanská i-o k.) přiznává všem povolamm dulezltost, ctyn vsak
me
;a obzvlášť nezbytná: ,;Knězpřipomíná nám, abychom
přikázání božího a dává nám útěchu V těžkých dobách
;;'vota. Učitel nás učí, abychom byli vzdělanými.. Lékař bdí nad
Ll
dravím všech. A soudce sou d'1 sprave dl"lve a z1e' tresce. " N a k onec
~itujme zajímavý soud slá,dka (34 lét~, ~ tt!dJ.v;něš~anky ~ škola
pivovarnická, ř. k), ktery za dv~ ne] dulez~teJ Sl tvurcev vseo~ec
ného blaha považuje učitele a politika: "Lldsk~ sp?le~nos~ Jest
mimo zákony přírodní (boží) řízena zákony hdskyml. Zakony
boží jsou věčně stejné a zasahují, ať již spravedlivě nvebo t;espr~
vedlivě, po věky do života lidí. Zákony lidský;:h spolecn~s~l v~dapolitikové a svým rozumem a r?zllOd.nuh;n zasa,?U]l .1 on:.na
dlouhá léta do života každého jednothvce 1 cele spolecnostl. UCltel
vytváří jednotlivce, a tím dává sílu a kvalitu celé společnosti."
Z celkového počtu 97 odpovědí této skupiny na třetí bod našeho
dol:azJníku 65(67-01 %) přiznává, že je v zájmu rozkvětu stá!u
a blaha jeho občanů, aby všechna uvedená povolání byla u nas
vykonávána. Opačný soud vyzněl v 25 případech (25'77%);
u· této skupiny, jinak dosti početné, překvapuje poměrně malý
počet přímých námit;k proti )ednot~i:ým po~olání~; týkají ,se:
kněze (9krát), advokata (8krat), pohtlka (5krat), vOJaka (5krat),
exekutora (lkrát), finančníka (lkrát) ; a to ještě některé z těchto
odsudků neplatí absolutněl, jsouce vázány na určitou podmínku
(na př,: "V budoucnosti se obejdeme bez advokáta a vojáka".)
Neurčitých nebo nevyplněných bylo v tomto bodě 17 dotazníků
(7'22%), Uveďme především doklady o potřebno~ti všech po;rolání. IvIá-li náš stát obstát v soutěži s ostatnímI národy sveta,
neobejdt se bez žádného z uvedených povolání" (žena strojního
zámečníka 42 léta, škola obecná), Nebo: "Je vyloučeno, aby se
náš stát obešel bez některého povolání. V dnešní době v popředí

zájn:~ stojí dobrý po~iti~ a dobrý voják. Bohudík, že je máme!"
(maJ1tel.~le~trotechmcke dílny, 42 roky, škola obecná). "Velmi

pO"chY?UF' z;; bychom se dnes dovedli obejít bez některého za:nestnan,!. Vzdyť tato stávají již řadu let a jistě vznikla jen tím.
ze byla hdem potřebna" (271etý drogista, měšťanka). StejnýsmysÍ
má věta citovaného již sládka, který k tomuto bodu dotazníku
o?povídá, že,,;,žádné lovolání není zbytečné, pokud si je život
~am nev~rad: . Na r:rechodu mezi soudem, že všechna povolání
JSou potrebna a meZI odsudky některých povolání stojí odpověď
511eté~~ str?jního" z~m;čníka (škola obecná, ř. k.), který se tím
do~ous~l" ov~em, zrejme" ned~slednosti: "Není Imys1itelno, že by
m,o!>! na~ stat, ~yt !bez nekte"rych uvedených povolání. Snad kdysi
vystredm pac1fIsta myslel, ze by to šlo bez vojáků nebo atheista
b~z kně~í (viz ~us,ko). Ale. šlo bl to b~z advok~-ta, vedoucího
na~ladne, a zbytecn: spovry, Jakoz 1 takoveho politika, který štve
slo:ky t;aroda protI sobe; tech k vytvoření veřej ného blaha nepotrebu]eme. "
?říve !ležli uvedeme příklady některých dalších odsudků, podeJ:ne prehled o. ob,s~zení 'po~led~ích míst klasifikace povolání
a preh~ed" o tom, ]ake Je .slozem posledních trojic. Překvapuje nás
tu zn.acne ~elký poče~ ~dpovědí, v pi~hž u této skupiny drobných
P?dt;lk~te~u byla klasIf1kace povolam provedena neúplně (ze tři
nach nam! uvedených povolání méně než osm členů).
54 př~p~dech - tedy jen O' málo více než polovina celkového
poct~ ---;, Jez zde ber.e,me v úvahu, byl na místě posledním: kněz
13krat t 24'07%), vOJak lOkrát (18'52%), advokát 9krát (16'67
p;-oc.), uměl~c 7kr~t ,(12'9~%), politik 5krát (9'26%), průmysl
mk" obchodmk, kazdy 4krat (7-41 %), řemeslník, dělník, každý
lkrat (1'85%).
~o~le~ní tr~j}ce i(opět)en ~4 případy) byla tvořena těmito po-,
volamml: vOJ ak-advokat-knez, kněz-advokát-poHtik advokátun:~lec-k~ěz, každá, troji;e 4kr~~ (7'41%), kněz- p d1itik-voj ák,
vOJvak-u~elec-ad~okat, kazda trOjiCe 3krát (5'55%), průmyslník
kn~::-voJak: umelec-advokát-politik, umělec-politik-kněz, každá
troJ1c~ 2kra~.(3'70%).Mezi povoláními, která byla uvedena v posle~mch tr.?Jlcích, vyskytujících se ojedině'le, byli uvedeni ještě:
vOJak, umelec (každý 15krát), průmyslník (13krát) obchodník
~dv?kát (~aždý 12krát), politik (8krát), inženýr, lékař ,(každÝ
;,krat), knez (3krát), řemeslník, dělník (každý 1krát).
. "O"kolnost, že ?ě~teré povolání je uvedeno na místě posledním,
Jeste neznamena, ze se proti němu vyskytují také námitky nebo
o?su,dky. Tak na p~. nikde v celé této skupině nenajdeme jediného
knveho slova proti povolání umělce. A uvidíme, že to platí, až
v

v

y
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málo výjimek, o všech 914 dotaznících, ačkoliv povolání
bývá tak často zařaďováno na některé z posledních míst.
podotkněme však ihned, že je to vůbec případ ojedinělý, neboť
všem ostatním povoláním, která byla v celkové klasifikaci
na místa poslední, vyskytuji se ne-li přímé odsudky,
alespoň pochyby o jej ich potřebnosti a o jej ich významu pro
vYtváření blaha společenského celku,
. Ze všech odsudků je tu nejzajímavější odpověď 561etého živHV;:"'~."'~~ (povolání blíže neurčeno, 1 třída měšťanky, člen strany
který, zdá se, je velmi zaujat proti exekutorům a legio: "Stát by se měl obejít bez exekutorů, poněvadž porušují
zákon o posvátnosti majetku, a tím popuzují věrný Ed
k nenávisti proti státu a ničí důvěru k němu a všechny ctnosti
OJ)lcarlSl<e, Každá válka za těchto poměrů je prohraná. N ej smutjest, že většina exekutorů jsou bývalí legionáři, což si Ddpos udržením svobodného státu. Když oběť z posledního pro
všichni, a ne jen určité vrstvy a povolání o poslední při
Zajímavá je tato odpověď proto, že názorně dokumentuje, jak osobní zaujetí dovede si najít výraz a skrýt se za
tvrzení zdánlivě pravdivé a zevšeobecňující. O ironickou ,odpověď se pokouší natěračský mistr (29 let, 2 třídy měšťanské, organisovaný v národní obci fašistické): "Bez uvedených povolání
se žádný 'stát neobejde, tedy ani bez politiků, poněvadž i roj včel
míti svoje trubce; proto na konec v pořadí je poli tik, protože
kam on stoupne, tam sedm roků tráva neroste." Povolání kněze
a advokáta je v této skupině, podobně jako u obou, skupin před
chozích, vystaveno odsudkům nej častěj i; a i tu je místy přidáno
dosti ironie: "Náš stát potřebuje všechna uvedená povolání, až
na kněze, poněvadž 'slibuje chudým blaho v nebi, ale pro pány
a pro sebe by je chtěl hned na zemi" (43letá žena řemeslníka, 3
měšťanky, bez vyzn.). "Advokáti, to jsou ti hlavní, co nás nejvíce
dřou" (461etý živnostník, dvoutřídní škola obecná). Typem odponamířené současně proti více povoláním, jest odpověď 491etého majitele strojnické dílny (vyšší škola průmyslová: evangelík,
člen strany živnostensko-obchodnické): "Obejdeme se: bez finančníků - pakli budou naše výrobní vrstvy dosti zámožné a nebudou jich potom potřebovat; bez řemeslných politiků, kteří
národu více škodí než prospívají, ježto myslí jen na své zájmy
(zachování starého řádu) ; bez kněží - ibývali dříve nO'siteli kulale dnes jsou nedůležitou složkou národa; bez vojáků dojdeme k rozumné dohodě evropských států a národů a
uskutečněn mezinárodní soud; bez advokátů, kteří jsou
složkou našeho hospodářského života." Bude dobře, když
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si na této odpovědi znovu uvědomíme to, co se tak často vyskytuje
v dotaznících všech skupin: že totiž odpovídající omezují absolutní platnost svých tvrzení tím, že je činí závislými na splnění
určitých podmínek; mají při tom zpravidla na mysli dokonalejší
stav lidské společnosti, s lepšími lidmi a spravedlivějším sociálním
řádem. Odtud věty: "Snad jednou ... ",
budoucnosti .. :\
"V jiných poměrech společenských" a podobně. U' jiných je podmíněnost jejich soudu vyjádřena prostě spojkou "kdyby ... ";
bylo by možné to nebo ono, kdyby, .. Například: "Bez žádného
povolání by se náš stát neobešel, leda bez politika a advokáta, a to
jen tenkrát, kdyby každý z nás Iby1 poctivý, svědomitý a spravedlivý" (knihtiskař, 40 let, 3 třídy měšťanské) . .okolnost tato
svědčí o soudné rozvážnosti, která počítá s nedostatky lidské povahy a s nedokonalostí lidských výtvorů, čehož je pro zmírnění
sociálních antagonismů svrchovaně potřebL Je předpokladem
vzájemného pochopení, odpuštění a vyrovnání - mezi jedinci
i mezi celými společenskými skupinami; učí vidět vedle chyb také
přednosti, vedle poklesků také zásluhy; vyhýbá se překotným zevšeobecňujícím odsudkům. Bylo by však záhodno, aby tohoto
sociálního pochopeni bylo více u těch, pro něž život má jenom
úsměvy, a kteří nechtějí vidět ubohost těch" k nimž osud obrací
vždy jen chmurnou tvář.
Souborný číselný přehled skupiny ln.
(samostatní podnikatelé nižší kategorie)
příslušníky

povolání,
jež byla
klasifikována

řemeslník . I

kněz

politik
učitel.

rolník
dělník

I bY'zr ln"::,

6
10
35
11
3

voják.
umělec

obchodník.
advokát
průmyslník
počet uvažovaných
případů

lánne přidána jako důležitá:

soudce (3X), úředník (4X), spisovatel,
velkostatkář, žena-hospodyně, ženana
do
na
do
klasifi- matka, vědec, strážník, profesor, staprvní první posled. posled, kace vitel, lesník, finančník
místo trojice místo, trojice pojat
la odpovídajícími sponškodlivá:
9
45
1
1 I 4
finančník. exekutor
2
11
5
13
22

inženýr.
lékař

povolání, jez byla odpovídajícími spon-

skupiny III.
ěn

8
37
55
31
2
13
5
1
8

1

12
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5
1
10
7
4
9
4
54

19
1
5
5
27
26
12
29
15
54
trojic
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11

1
3
6

8
8
11
19
, 7

a) odpovědi na druhý
bod dotazníku: všechna
povolání jsou stejně důležitá: 47,42%; všechna
povolání nejsou stejně
důležitá: 10'31%; povolání. která odpovídající
uvedli na prvých třech
místech, jsou nejdůležitější: 38'15%; případy nejasné nebo nezodpověděné:

4'12°ío

b) odpovědi na třetí bod
dotazníku: všech povolání je nám třeba: 67'01%· všech
povolání není třeba: 25'770/0; případy nejasné nebo nezodpověděné:

7'22%

IV, O b c hod n í c i.
říci že by se povolání obchodníka těšilo všeobecné oblibě,

na;pak svědky toho, že j sou o něm dosti často pronášena
lichotivá, Platí to zejména o venkovských oblaskde je tento postoj, zlehčující důležitost a prospěšnost obzaměstnání, poměrně lehce vysvětlitelný. Ne že by
nkované obchodníka nepotřebovali; potřebují ho, chodí k němu
ve
Ale v soudu mnohého z nich jeto prostě člověk,
celé dní nic nedělá, sedí jenom za pultem a bere peníze",
" oni většinu svého času ztrá:ví mimo domov, v práci na
polích. Odlišný zp"ůsob obch?~~í~ova život~ a o?l~šný :.á~ jeho
naměstnání je v techto zlehcuJ1Clch odsudClch zre]me Clmtelem
~ejdůležitějším; zejména tehdy, když je kupec věřitelem!
Že tento výklad odpovídá pravdě, můžeme spatřovati i v okolže poněkud jiný postoj zaujímá venkovan ke vzdálenějšímu
a 1emu ne tak intimně známému kupci městskému. Domácího
ku~ce na vesnici dobře zná a pozoruje jeho život zblízka každého
dne. Ví o něm, že nechodí na pole, neoře, neseje a neseče. Něco
jiného je kupec ve vzdáleném m"ěstě. ,Toho blíže ?-ezná~ nev~d~,,~o
tak často. :Mohli bychom ostatne v teto okolnosti spatrovat11 castečný důvod pro to, že venkované chodí raděj i nakupovat do
města, než k domácímu obchodníku, svému sousedu. ,Neboť nerozhoduje tu vždy jen snaha obdržeti ve větším výběru zbo~i
lacinější, čerstvější a případně i kvalitnější; ;-:ezří.dka rozhodUje
nebo
spolurozhoduje tendence, nedoprat Zlsku tomu obkterý kupujícího i celou jeho rodinu dobře zná: "Nemusí
co se kupuje", zvlášť když je to člověk, kterýsi podle
jejich míněni vy~ělává peníze b~z práce.*, Z .celko,:,ého ~;nístě~í,
jehož se obchodmku" dostalo u v"s,ec~ ~vanact; skupm ?a;,l studle,
iest ostatně patrno, ze tento nepnzmvy postOj k povolam obchod~ika se neomezuje jen na venkovany. A víme také, že obchodníci
sami j sou si své nepopulárnosti dobře vědomi. Jest to patrno
i z těch nemnohých dotazníktl, které se nám podařilo od nich
získat, když přímo i nepřímo reagují na výtky, kterými jejich
DOVOlarn bývá znehodnocováno; nepřímo tím, že velmi zdůrazňuji
potřebnost každého povolání (tedy i zaměstnání obchodníka),
přímo pak tím, že upozorňují na důležitost ,distribučního činitele'
při
veřej ného blaha.
-IJ";,·",-:> 'IT1 t-'.

nepříliš

Lll\JULLU'-\.....

* Těchto několik poznámek o postoji venkovského obyvatelstva ke
stavu kupeckémuopír<ise o informace, získané v rozhovoru s lidmi na
vesnici.
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Pisatelé třiceti dotazníků, které jsme do této skupiny pojali,
byli: 19 obchodníků, 6 obchodnic a 5 manželek obchodníků. Vět
šinou jsou to majitelé drobnějších obchodů různého druhu.
V sedmi případech bylo pořadí povolání vyjádřeno všeobecně,
při čemž byl vesměs kladen důraz na užitečnost všech lidských
činností: "Dle mého mínění jsou všechna povolání stejně důležitá,
jen rozdíl v příjmech je veliký a nesprávný" (451etý obchodník).
Podobně: "Potřebujeme jeden druhého, proto slučme do této
otázky celý národ" (421etá obchodnice).
U zbývajících 23 byl na prvním místě uveden: rolník 13krát
(56'52%), řemeslník 4krát (1739%), průmyslník 3krát(13'04
%), učitel, politik, kněz, každý 1krát (4'35%). Jak vidět, nestaví
žádný z obchodníků své vlastní povolání nápadně do popředí.
Pět z nich uvedlo obchodníka mezi členy první trojice, Stojí za
povšimnutí, jak poměrně dobrého umístění dostalo se tu povolání
r::růmyslníka (třikrát byl uveden dokonce na prvním místě), ačko
hv téměř u všech jiných skupin mu není připisován žádný zvláštní
význam. Naproti tomu stoji však zase skutečnost, že tři obchodníci zařadili povolání průmyslníka na místo poslední. Tato zdánlivá nedůslednost se dá dobře vysvětlit skutečností, že s hlediska
zájmů obchodníka jsou ve skutečnosti dvě kategorie průmyslníků:
jedni - a těch si obchodníci cení a j sou si své závislosti na nich
vědomi - jsou výrobci zbožÍ; jehož prodej obchodníci zprostřed
kují, takže jsou zde nezbytným článkem; druzí však si své výrobky současně také prodávají (i v drobném; v malých prodejnách),
takže - alespoň v některých průmyslových odvětvích - obchodníka vyřaďují jako článek zbytečný; odtud dvojí, zásadně protichůdný postoj obchodníků k ,průmyslníkum. Jak patrno, někdy
není možno určit sociální postoj (jednotlivce nebo skupiny) jednoznačně, neboť záleží na rozdílných okolnostech.
Z 23 prvních trojic (neboť jen tolik jich bylo úplných) byly
v klasifikacích uvedeny: rolník-obchodnÍk-řemeslník, rolníkřemeslník-inženýr, každá trojice 3krát (13'04%), rolník-dělník
učitel, rolník-učitel-průmyslník, řemeslník-učitel-rolník, každá
trojice 2krát (8'69%). Ve zbývajících 47"85% byl v ojediněle
se vyskytujících prvních trojicích uveden ještě: dělník (6krát),
učitel (5krát), rolník, průmyslník (každý 4krát), kněz, politik,
lékař (každý 3krát), voják, obchodník (každý 2krát), řemeslník
(lkrát).
Odpovědi na druhou otázku j sou rozděleny takto: 20 přiznává
všem povoláním stejnou důležitost (66'67,%), 7 považuje jednotlivá povolání za nestejně důležitá (23'33%) ; zbývající 3('10%)
míní, že povolání, která uvedli v první trojici, jsou nejdůležitějši.
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ohledu je zajímavá odpověď 40letého obchodníka textil(obchodní škola, ř. k., nár. dem.), který "považuje
"'íS!~LJ.jl.uU povolání za stejně důležitá, jsou-li poctivě a svědomitě
neboť byla vytvořena tisíciletími, žádná doba bez nich
; vylučuje však politiku".
že povolání
a udržela se, je tu považována za důkaz o jejich prospěšnosti a nezbytnosti. Ačkoliv toto všeobecné tvrzení zní hodně
vřesvědčivě, přece jen stěží bychom je mohli přijmout bez výhrad. Neodpovídá historické pravdě, že všechna povolání byla
tisíciletími a že žádná doba se bez nich neobešla. Jest
pravda, že. některá jsou ~ná:na o~ d~b n~jdávnější:h(ro!?ík) i
jiná však JSou data pomerne nedavneho, Jako na pro v pnpade
průmyslníka, který - jak jej známe dnes - jest představitelem
povolání, jež se vytvořilo v krátké době jako důsledek t. tZV. ,prů, ___ ·.,-,rnTP revoluce'.
jiných odpovědí, vztahujících se k druhému bodu "Dotazníku", citujme alespoň ještě ty dvě, v nichž se zračí snaha pisatelů
vyzdvihnout důležitost vlastního povolání. Tak 441etá obchodnice
kůžemi (3 měšťanky, vyzn. židovského, soc. dem.) píše: "Rolník
nám
potravu, obchodník a řemeslník podporují obchodní
ruch." Svrchu zmíněný obchodník textilním zbožím hájí důle
žitost svého zaměstnání přímo: "Náš stát se bez těchto zaměstnání
nemůže obejíti, neboť žádný pracující ·člověk není příživníkem
(jak se někdy falešně tvrdí) ; nemllžeme se obejít ani bez ,zbyteč
né složky distribuční', neboť znamenalo by to krok zpět." Z podnešní doby vychází při své klasifikaci povolání 521etý obchodník (obchod. škola, ,ř. k., strana živnostensko-obchodnÍcká),
který ,.,v nynější kritické době považuje za nejdůležitější povolání
rolníka, učitele a vojáka, poněvadž potřebujeme chléb, vědu a
obránce".
N a třetí otázku odpovídá 22 (73'34%) dotazníků kladně, t. j.
že všech povolání je potřebí; 7 záporně (23'33%), s námitkami
jednomu nebo současně i proti více povoláním; jeden z odpovídajících psalo něčem jiném, kdežto danou otázku nechal
bez odpovědi (3'33%). Z odsudků týkají se: kněze, advokáta
(každého 4), politika {3), ,některých' průmyslníku (2), vojáka
(1). Uveďme některé z nich~ abychom věděli, jaké jsou povahy:
"Obejdeme se bez kněze a advokáta, IVlyslím, že každý člověk
může se obrátiti na Boha přímo, bez kněze, a spravedlivý člověk
nepotřebuje advokáta, jedná-li se o spravedlivou věc" (551etý
obchodník, nižší gymnasium, bez vyzn., politicky neorganisovaný
a pE posledních volbách odevzdal pr~zdný lístek). "Bez nepoctivých a ziskuchtivých politikll a dravýcn advokátů bychom se
Ull

obešli" (471etý obchodník stroji, škola obecná~ vyzn. čs1., strana
živnostensko-obchodnická). "Všechna povolání pro naše bytí jsou
důležitá, jelikož bychom se bez nich neobešli, až na kněžské, které
považuji za zbytečné. Mravní usměrnění dává především škola,
která jest směrodatná za plné součinnosti rodičů. Tam, kde rodiče
nebo škola nesplnili své poslání, nepomůže žádné náboženstvÍ, jak
jsou toho nesčetné doklady" (431etý obchodník, ,mě'šťanka, bez
vyzn.). Jemnou narážku lze vyčíst ze slov 441eté obchodnice ( vyšší dívčí škola a škola obchodní, ř. k., ,nár. dem., naposled jsem
však volila stranu živnostnickou') : "Kdybychom byli již tak nábožensky vychováni, aby každý byl sám se sebou hotov, nemusel
by kněz býti, ani advokát ne, právník však ano." Toto rozlišování
mezi advokátem a právníkem (u jiných .mezi advokátem a soudcem) je velmi příznačné, neboť se dosti často vyskytuje i v dotaznících jiných skupin; krom toho bylo povolání soudce ještě něko
likrát připsáno spontánně.
Ze 17 případů, ke kterým bylo u skupiny obchodníků přih1íženo,
ocitli se v celkové klasifikaci na místě posledním: advokát 6krát
(35'30%), kněz, průmyslník, každý 3krát (17'65%), politik, voják, každý 2krát (11'76%), umělec lkrát (5'88%).

B Jak si přislušnici jiných skupin cení povolání obchodnika
povolání obchodníka

A. Postoj

členů

I
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povolání, jež byla odpovídajícími spontánně přídána jako dfiležitá:
spisovatel
vědec

povolání, která byla odpovídajícími spontánně
jako škodlivá:
(žá{lné)

přidána

a) odpovědi na druhý
bod dotazníku: všechna
povolání jsou stejně dfiležitá: 66'67%; všechna
povolání nejsou stejně
1
dfiležitá:. 23'33%; povolá3
ní, která odpovídající
4
uvedli na prvých třech
místech, jsou nejdfileži2
tějšÍ: 10%
5
b) odpovědi na třetí bod
2
dotazníku: všech povolání je nám třeba: 73'34%; všech
povolání není třeba: 23'33%; případy nejasné nebo nezodpověděné: 3'33%

I

I

1 (51),10 (51} 3 (26)

dělnici

,
samostatní pod~ikatelé
nižší kategone . . .

obchodníci .
samostatní podnika~elé vy~ší _kategorie a svobodna povolam. .
veřejní

i soukromí

•

soukromí zaměstnanci
nižší kategorie l • •
i soukromí zaměstnanci
kategorie (vysokoškoláci)
profesoři

vojáci,

8 (74) 4 (54) 12 (54)1 11 (30)
5 (23)
1 (18)

3 (17) 2 (10)1
2 (15)

9 (38) 2 (24)

zřízenci

veřejní zaměstnanci

nižší kategorie l

I

jl (55)13 (47)112 (47)16 (23)

rolníci .

učitelé.

Souborný

bylo zařaděno
nebylo
do
na
do
na I do
klasifiprvní první posled.1 posled. kace
místo trojice místo trojice I pojato 2
!\

skupina

7 (119) 1 (99)19 (99) 6 (51)
4 (70)/

7 (47) 4 (25)

1 (44)

5 (15)
1 (59) 13 (59) 3 (31)
1 (23) 8 (23) 4 (11)

1 (35) 11 (34) 5 (34)

Do poslední trojice (v úvahu zde béřeme rovněž jen 17 Z' -celkového počtu 30 dotazníků této skupiny) byli pojati: advokátumělec-kněz, voják-umělec-advokát, každá trojice 3krát ~ 17·65
proc.), advokát-uměle~:~olitik 2krá: (l1'7~.0); ve zbÝovaJících:
iednotlivě se vySkytUJICICh posledmch trO]lCICh (52'94%), lhylI
ještě uvedeni: a~voká: (5kr~t), p~lit~k, u~ělec~každt, 4krát!,
inženýr, obchodmk, prumyslmk (kazdy 3krat), knez, vOJak (kaz2krát), dělník (lkrát).
Ukazuje se, že ze všech povolání připisují obchodníci nejmenší
prospěšnost a důleži!ost ad:v~kátům, ~něžím, ~?liti~ům a ~měl
cům (a některým prumyslmkum), V Jednom ,pnpade byla zenou
obchodníka zařaděno povolání jejího muže až na místo předpoNejvýš s maturitou, Císlice v závorkách znamenají počet uvažovapřípadů, resp. trojic.
Do posledního Isvislého sloupce j smezahrnuli dotazníky. v nichž do
klasifikace bylo pojato nejméně osm členů.
1

slední. Snad se tak stalo nedopatřením, snad ze skromnosti' musíme se tu spokojit pouhým dohadem. Zvláštní pozorno~ti si
zaslouží také odpověď maloobchodníka (43 léta škola obecná
ř. k., strana ži vnostensko-o bchodnická ), který se ~okouší o zcel~
?rigináln! k~asipkaci. P?vo}ání:
~rvním místě je rolník a jeho
mtelektualm vudce, mzenyr agronomie. Potom dělník a jeho intelev~tu~lní :~dce, in~enýr při to~ární výrobě. Třetí je řemeslník
pn v~robe remeslne, pokud nem rozdrcena velkokapitálem. Intelekt~alní nadstavba: učitel, umělec, lékař; ostatní jsou zbyteční.
(Prum~slník? - Rothschild nebo Larisch ve Vítkovických závodech aSI mnoho platen není, ale inženýr ano.)" Jeto opět jeden
z případů ne zcela jasných. Neboť j,sme-li ochotni soudit, že marxistické hledisko tohoto malooobchodníka (viz výrazy ,,,rozdrcena
velkokapitálem", "intelektuální nadstavba") vede ho tak daleko
že ve smyslu této doktríny považuj e i své vlastní povolání z~
z?y!ečné (vlastní povolání vůbec do klasifikace nepoj al !), musíme
:r.1det nedůslednost v .tom, že je politicky organisován ve straně
zlvnostensko-obchodmcké, a ne ve straně sociálně-demokratické
nebo komunistické. Proto i tu jsme ponecháni jen svým vlastním
dohadům. Takovéto a jim podobné nedůslednosti či nejasnosti
se .vyskyt~jí. ~,všech skupin, do nichž jsme své dotazníky utřídili,
a JSOU nejlepSlm dokladem toho, že sociální attitudy nejsou jen
výrazem rozumovým, nýbrž že jev nich v celek stmelen též
soubor četných činitelů iracionálních.
V. Samostatní podnikatelé VYSSl kategorie
a svobodná povolání.
Sk~pí~a t~to. není příliš početná. Je však mimo jiné zajímavá
hlavne bm, ze JSou v ní zahrnuti též příslušníci onoho povolání
které je ze všech stíháno výtkami nejčastěji - advokáti. Na otázk~
našeho dotazníku odpovědělo celkem 32 osob, z nich 22 muži, 4 že~~, n;an~elek. Ab~chom blíže .určili složen} této ~kupiny, dodejme
]este, z~. JSou v"m zasto~pem samostatm podmkatelé (mlynář,
1
spoAuma]1tel
stroJlrny, majItel realitního a úvěrního ústavu bankéř, n~jemce parní pily atd.), celkem 11 osob; dále 5 adv~kátů
4 st,:vltel~, 4 l~~aři ~ 8 ji~ÝC~1 před~tavitelů svobodných povoláni
(umelecky mallr, 2 clenove dlvadelmho orkestru, 3 novináři učitelka hudby, tanečnice divadelního baletu).
'
Vše~becně by~o na první ?tázku odpověděno v 11 případech, kdy
byl?, v~b~c t;pust~no od sera dění povolání podle jejich poměrné
soclalm dulezltostl. Jednu odpověď budeme citovati na konci zvlášť

?

v

;

originální. U zbývajících dvaceti byl v klasifikaci postaven
na první místo: rolník 6krát ('30%), učitel Skrát (25%), dělník,
lékař, inženýr a politik, každý 2krát (10%), průmyslník 1krát
( 5Dvaapa
%). desatl
" l ety' 1e'1'
' ) vych"aZl pn
V' sve,
{arm'k .(Vr. k ., soc. d
em.

klasifikaci z principu demokratické rovnosti: "V našem demokratickém státě není žádné povolání více nebo méně důležité. Pro
veřejného blaha jsou všechna povolání stejně důležitá."
lékařova (45 let, bez vyzn., 'nár. dem.) je zajímavá zase
proto, že upozorňuje, jak důležitost jednotlivý~h zaměstnání je
determinována časově, místně a všeobecný,mi společenskými poměry: "Pro veřejné blaho je v každém povolání důležitý především
člověk nositel povolání. V druhé řadě: různá povolání jsou
nejdůležitější podle doby, místa, aktuálních potřeb atd.; tak voják
za války, v míru zemědělec a dělník, lékař, učitel a pod." Advokát
(33
vyzn. čs1., nár. soc.), který rovněž odpovídá všeobecně,
nestanoví pořadí lidských zaměstnání podle důležitosti, poněvadž
pr)'7 "v kolektivu lidstva mají všechna povolání a všechny vrstvy
stejnou důležitost. Jen konat svou práci poctivě."
Složení prvních trojic podává ucelený obraz o tom, kterým povoláním jest členy této skupiny připisován největší význam. Trojice dělník-rolník-řemeslník se vyskytla 4krát (22'22%), rolníkřemeslník-učitel, dělník-rolník-inženýr, učitel-politik-lékař, každá
trojice 3krát (16'67%). Podotkněme, že zde béřeme v úvahu pouze
18 prvních trojic. V ojediněle se vysk-ytujících prvních trojicích
(včetně členů ,trojice'; učitel-politik, řemeslník-rolník-dělník, inženýr-lékař), jež představují zbývajících 27-77%, byli dále uvedeni:
učitel (třikrát), inženýr, lékař, průmyslník (každý dvakrát), ře
meslník, politik, dělník, voják, umělec, obchodník (každý jednou).
že nejlepšího umístění se dostává rolníkům, učitelům,
dě1nikům, řemeslníkům, potom inženýrům a lékařům. Tedy nic,
nad čím bychom se snad pozastavili. Jediné bychom snad očeká
vali, že někteří z představitelů svobodných povolání dopřejí čest
nějšího umístění umělci; stalo se tak pouze v jednom případě.
Je příznačné a současně pochopitelné, že ve skupině, v níž jsou
zahrnuti samostatní podnikatelé, nebylo povolání průmyslníka ani
jednou postaveno na poslední místo klasifikace; naopak jednou
byl zařaděn na místo první a dvakrát se ocitl mezi členy první
trojice.
V
této sktlpině nenajdeme na druhou otázku jediné odpovědi, která by tvrdila, že některé z uvedených povolání není
důležité. Celá polovina (16) zastává přesvědčení, že všechna povolání jsou stejně důležitá, kdežto zbývajících 50% se dělí mezi

ony odpovědi, jež buď prostě odůvodňují pořadí prvních tří členů
(9, t. j. 28'13%), anebo jež vyzdvihují prvá tři povolání své klasifikace jako nejdůležitější, o významu ostatních se nezmiňujíce
(7, t. j. 21'87%). Citujme tři doklady. Samostatný výrobce motorů (41 let, bez vyzn., nár. soc.) napsal: "Učitel má největší
vliv na život č'lověka. Prací umořený otec nemůže se dnes tolik
věnovati svému dítěti, které obyčejně večer bývá již ospalé. Ale
učitel má možnost vlivu na duši dítěte téměř po celý den. Učitel
spravedlivý, poctivý, národně založený a sebevědomý vychovává
lid stejných vlastností. Politik může národu zabezpečiti klid zvenčí
k práci a dalšímu vzrůstu. Inženýr vede národ stejným krokem
s národy sousedními k pokroku všeho druhu." Mladý stavitel
(34 let, ř. k., nár. soc.) si nejvíce cení "inženýra (jsem přivržen
cem technokracie) ; dělníka - jako spolupracovníka inženýra; prů
myslníka - jako usměrňovatele obou prvých; řemeslníka, který
jako dobrý výrobce doplní oba prvé; obchodníka, jenž bude schopen prodat výrobu všech čtyř prvých." V těchto slovech můžeme
právem spatřovati velmi průkazný doklad toho, jak vlastní povolání determinuje soud o zaměstnáních ostatních; to ovšem neznamená, že by vždycky muselo být vyjádřeno hledisko tak jednostranně, jako je tomu v případě právě citovaném. Ve slovech
431eté ženy advokáta (ř. k. . strana republikánská) je zase patrna
snaha obhájit sociální prospěšnost· povolání mužova, když píše:
"Bez rolníkovy práce ležela by země ladem. Míním drobného
sedláka, který je svému poli současně dělníkem. Rolník potřebuje
všechna běžná řemesla. Každý však potřebuje celý život, aby se
učiL Proto ideální představou by mně byl učitel a kněz v tom
nejkrásnějším svém povolání; k nim bych přidružila ještě lékaře.
Advokát je ochráncem utiskovaných, proto i toto povolání je
velmi důležité."
Odpovědi na otázku třetí vyzněly takto: 19 jedinců říká, že
všech povolání je třeba, má-li náš národ prospívat a soutěžit
s ostatními národy světa (59'36%); 12 odpovědí je výrazem
mínění opačného a obsahuje námitky proti některým povoláním
(37'50%); jeden dotazník zůstal v tomto bodě nezodpověděn
(3'13%). Z odsudků připadají: na kněze 8, politika 5, advokáta 2,·
vojáka 1, průmyslníka L U všech doposud probraných skupin
jsme viděli, že ze všech povolání byli nejčastěji stíháni výtkami
advokáti a kněží. U této skupiny je v tomto ohledu nápadná odchylka, pokud se týče zaměstnání advokáta; námitek proti jeho užitečnosti je nepoměrně méně, zvláště když je srovnáme s počtem
odsudků povolání kněžského. Připojme některé doklady.
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Osmapadesátiletý advokát (bez vyzn., nár. soc.) "považuje kněž
ské povolání jako volný myslitel za zbytečné, ba škodlivé, ježto
překáží rozvoji vzdělání", Stavební inženýr '(43 let, bez vyzn.,
nár. soc.) zase myslí, že se můžeme obejít "bez advokátů. Počet
advokátů by mohl býti měřítkem pro hospodářskou, kulturní a
'mravní vyspělost civi1isovaných národů. Bez politiků nynějšího
zrna, protože je mezi nimi málo skutečných osobností a málo jedinců s vědomím mravní odpovědnosti". Clen zemského divadla
(391etý, bez vyzn., nár. soc.) mluví hodně ostře proti kněžím:
"Bez kněží se náš stát jistě obejde, máme-li na mysli, co státních
peněz stojí církve, hlavně římskokatolická, která postupuje ruku
v ruce s tmářstvím a demagogií. Soutěžit s kulturními národy
světa můžeme až po rozluce církve od státu". Odsudek novinář
ského redaktora (31 let, bez vyzn., nár. soc.) stíhá kromě kněze
též soukromého průmyslníka: "Obejdeme se bez kněze, protože
jeho funkci, t. j, ukojovat nehmotné nebo lépe nadhmotné potřeby
lidi, může mnohem úspěšněji zastávat umění. A potom bez prů
myslníka, protože průmyslové podnikání bude muset být dříve či
později vyhrazeno státu, neboť v soukromých rukou nikdy nebude
sledovat zájmy veřejného blaha, ale jen osobní prospěch". Nesi všimnouti, že pisatelé invektiv proti kněžím jsou

vesměs bez vyznání. l\1áme tu nový doklad toho, že postoj vUC!
jiným zaměstnáním není motivován jen vlastním povoláním, nýbrž
že tu spolupůsobí také činitelé jiní; v tomto případě je rozhodujícím činitelem hledisko náboženské, přesněji: stanovisko proti-

církevní.
V 15 dotaznících, které béřeme v úvahu při přehledu obsazení
posledních míst a složení posledních troj ic, byl na poslední místo
klasifikace postaven: kněz 5krát (33'33%), politik4krát (26'66
procenta), advokát 3krát (20%), inženýr, voják, umělec, každý
1krát (667%). V posledních trojicích se ocitli: advokát-kněz
politik 4krát (26'66%), kněz-umělec-advokát 3krát (20%). Zbytek
(53'34%) připadá na ona povolání, která byla uvedena v ojediněle
se vyskytuj Ících posledních trojicích; jsou to: kněz (5krát), politik,
voják, umělec (každý 4krát), inženýr, obchodník, advokát (každý
2krát), průmyslník (lkrát).
N a konci uveďme zvlášť slova, jimiž na tři body našeho dotazníku odpověděl 491etý inženýr (spolumajitel strojírny, bez vyzn.,
nár. soc.): "Pro vytváření veřejného blaha jsou stejně důležita
všecka povolání, a to všech možných oborů a směrů, pokud jejich
činnost nevybočuje z hranic positivních hodnot stále rostoucí kultury. Předčasným ubíjením kteréhokoliv životaschopného oboru
(zrovna tak jako nesmyslným potlačováním nově se rodících smě
rů) zamezoval by se pokrok a s ním i rozvoj celého národa a
státu. V čelo všech povoláni řadím však na prvé místo pokrokového a cílevědomého učitele, jako vzdělavatele a vychovatele lepší
mládeže, hlavní záruky zdravého národa. 2. Spravedlivého soudce,
jako přísného a neúplatného strážce spravedlnosti, nezbytné to
podmínky míru a klidného spolužití v lidské společnosti. 3. Učence
vědátora, pracujícího nezištně pro vědu samu, jako oplozovatele
všeho praktického dění. 4. Dokonalého umělce, jako nadšeného
průkopníka no.vých ideí a směrů, pravého revolucionáře, potírajícího přežité formy a otvírajícího nové obzory na nepoznané dosud
krásy lidského ducha. 5. Geniálního vynálezce, jako praktického
budovatele stroje-robota, který bude schopen vyprostit jedno.u člo
věka-otroka z prachu ponížení a utrpení. Na nejposlednější
místo až za všemi ostatními kladu vojáka-válečníka, který je pře
chodným typem lidské ubohosti, nezbytné zlo dneška až do té doby,
než všichni poznají, že není již zapotřebí lidských řezníků, V soutěži s ostatními národy světa, domnívám se, by mohl náš národ
již dávno postrádati po živnostnicku působícího kněze. Tento moderní nástupce dávnověkých čarodějů, přenášející strach a hrůzu
ze všeho nového, temno pověr a pach krvavých obětí z pokolení na
pokolení až do dob našeho století, je nejméně oprávněným povolá-

se tak vysoké vážnosti a požívající tak velkých výsad
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V každém případě je však jisto, že tato forma neprofesionálního antagonismu je rozkladným prvkem
v harmonickém soužití národního celku.
1

"

VI. V e ř e j n í a s o u k r o míz říz e n c i.
V šesté skupině jest 62 zřízenců (resp. podúředníků, jak o sobě
Vkteří z nich psali) veřejných a 12 soukromých; ~hrnem 74 os~b.
~ veřej ných zřízenců tvoří většinu zřízenci ž~lezn!č~í (31): ~a~e
'sou tu: 9 zřízenců poštovních, 4 soudní, 2 fmancm, 1 pohceJm;
~ "zemští" zřízenci a : 1 "s!~tnic~" .zřízenců, ?ez bližšího, o~t;ačenL
Ve skupině soukromych znzencu Jsou na pr. bankovm znzene,c,

zřízenec pojišťovny, noční hlíd~č ~~várny, ?~lní dozor~e: s~!adm~
a podobně. Pročítajíce a srovnavaJlce n~v~a~em odpove?l.znzenc:u
soukromých s odpověďmi zřízenců vereJnych, shled~l: Jsme, ze
mezi nimi není žádného podstatného rozdílu. ZahrnulI Jsme proto
obojí do skupiny jediné. Samostatně vt?ělečnýc~ žen v této skupině
takže je tu, cel~em 57 m~zu a 17 zen - m~nzelek.
V ohledu vzdělanostmrn Je to skup ma zcela homogenm, neboť
žádný z jejích členů nemá v;yššíh? vzděl~ní. ?v~Ž obecnoškol~ké;
je tak od skupiny dalsl, zamestnancu mzslho typu, z mchz
tu mají i maturitu. Většina odpovědí je vyjádřena formou
dosti neumělou. Z četných ukázek, jez budeme citovat, však uvidíme, že zajímavost odpovědí těchto prostých lidí není tí~n nikter~~
dotčena; při čtení jich je naší povinností, abychom Sl odmyshh
nedostatky slohu a snažili se postihnout myšlenku.
Všeobecně vyjádřených odpovědí na první otázku bylo celk;m
12. Téměř všechny se dají myšlenkově převést na slova 651eteho
ČSD. v. v. (vyzn. čsl., strana pokroková), který naže všechna uvedená i jiná povolání jsou důležitá pro vy;~řejného blaha, může-li ten, kdo ono povolání vykonává,
na svou čest a dobré svědomí o sobě říci: konám své povolání
poctivě. H Jinou z těchto odpovědí citujeme proto, že se z ní ozývá
nad společenským údělem ,uražených a ponÍžeji 491etá žena státního zřízence (ř. k., soc. dem.) :
v

"Všechna povolání jsou důležitá k vytváření všeobecného blaha,
Nutno však je, aby každý plnil povinnosti svého stavu poctivě.
Nehodno je inteligenta, když snižuje člověka tělesně pracujícího."
Ve zbývajících 62 odpovědích, v nichž klasifikace povolání byla
provedena, ocitli se na prvním místě: rolník 23krát (37-70%),
učitel, dělník, každý 12krát (19-67%), politik 5krát (8-20%), ře
meslník 4krát (6'56%), průmyslník 2krát (3'28%), kněz, lékař,
voják, každý jednou (1'64%),
První trojice byly úplné toliko v 57 případech; utřídili jsme je
takto: rolník-dělnÍk-učitel, dělník-rolnÍk-řemeslník, každá trojice
9krát (15'79%), učitel-rolník-řemeslník 5krát (8'77%), politikrolník-dělník,
učitel-průmyslník-rolník,
každá trojice 3krát
(5'26%), dělník-rolník-inžen~h, politik-učitel-rolník, dělník-prů.:
myslník-řemeslník, každá trojice 2krát (3'51 %). Zbývajících
38'60% připadá na ojedinělé první trojice, v nichž jsou zastoupeni
ještě: učitel (13krát), rolník (12krát), voják, průmyslník (každý
7krát), řemeslník, dělník, lékař (každý 6krát), politik (5krát),
kněz, inženýr (každý 2krát).
Pročtěme si nyní některé z odpovědí, v nichž je odůvodňováno
pořadí prvních tří členů zvolené klasifikace, Pomocný zřízenec
ČSD, (44 let, ř.
soc. dem.) uvedl v první trojici rolníka, děl
níka a vojáka; k tornu dodává: "Rolník obdělává pole a pěstuje
pro nás jedlé produkty. Dělník mu pomáhá a jest tvůrcem hodnot
(bez práce nej sou koláče). Voj ák je oba musí chránit, aby mohli
klidně na svém území pracovat." Jak patrno, rozhodujícím je tu
hledisko hospodářského, hmotného zabezpečení. Odlišný je soud
- a proto i klasifikace - 441etého dílenského zřízence ČSD. (ř.
k, soc. dem.) : "Lékař uzdravuje nemocné, učitel vzdělává národ,
rolník se stará o výživu národa." Podobně spojuj e hledisko blaha
hmotného i duchovního universitní zřízenec (47 let, vyzn. čsl., soc.
dem.) : "Poctivý učitel může pro národ mnoho udělat a může být
pilířem demokracie. Bez práce rolníků a dělníků bychom nemohli
existovat." N ejinak se vyslovují i jiní dva členové této skupiny:
"Prvně začínáme ve škole učitel. Průmyslník jako podnikatel
je rovněž důležitý. Inženýr učiní plán, podle kterého se pracuje"
(561etý důlní dozorce, ř. k, nár. dem.). "Dělník s rolníkem dávají
potravu pro tělo a učitel pro duši" (zřízenec sociálně pojišťovacího
ústavu, 481etý, bez vyzn., nár. soc.). Poněkud nejasná je odpověď
571etého strojvůdce (evang., nár. soc.) : "Řemeslník, rolník a učitel
jsou základem lidského soužití. Ti ostatní pak už se jen rodí z prvků jejich blahobytu."
Odpovědi, jež byly napsány k druhému bodu "Dotazníku", řadí
me do čtyř skupin. Především jsou zde ty odpovědi, které všem

~ edeným povoláním připisují stejnou důležitost. Je jic~ 20, t: j.

~;'03%. Dokladů tu není třeba, )ežto js,ou smyslo~ě ,totozné s ~lta-

mi uvedenými svrchu ve vseobecnych odpovedlch na otazku

c~vni, Do druhé skupiny patří odpovědi, jež říkají, že všec~na
Povolání nejsou stejně důležitá (13, t. j, 17'57/'0)' Do skupmy

fřetí pojímáme odpovědi, ~teré sic: t~,rdí, že .v~ec~~~ .P?volání mají

svou důležitost, prvá tři vsa~ povazup za ~e~du!ez:t,eJsl ,(16) " a d~~
le odpovědi, které se omezu]Í na ~duvo~nem .~ulezltost1pr':.ych tn
členů klasifikace (24); p~nev~dz. meZI oboJlm nelze do?r~ ro~
lišiti tvoříme z nich skupmu Jedmou (celkem 40 odpo:ed~, 1. J.
54-05/'0)' Skupina čtvrtá, vždy nejmé~ěopoče~ná~ o~~ahl!J~ Je~nak
dpovědi nejasné, jednak počet dotazmku, v mchz pnslusna otazka
~ůstala vůbec bez odpovědi; ve skupině zřízenců se :ry~kytla pouz~
jedna odpověď nejasná (1'35%), Z četných dokladu)sme vybral!
těch několik, které se zdají být typické pro celou skupmu.
Všechna povolání j sou důležitá, ale bez uvedených trí (delník' rolník, lékař) by nebylo ostatních" (železniční zřízenec; 50 le~,
ř. ' nár. soc.). "Všechna povolání jsou důležitá, ale přece Jen neJdůležitější je vojsko k obraně naší vlasti; potom řemeslník a rolník" (441etý akvisiční zřízenec, ř. k, bez polit. příslušnc:sti). J ednostranně činí závislým uskutečňování veřejného blaha Jen na hodnotách kulturních a výchovných žena listonoše (49 let, ř. k., nár:
soc.) : "Učitel, profes~r, sp,iso~atel, kt;ě~, }sou vychovate~é, vůd~l
mládeže. Jaká bude nase mladez, taková Je 1 budoucnost naseho statu a všeobecného blaha." Na obě složky veřejného blaha, hmotného
i duchovního, pamatují pisatelé dvou dalších odpovědí. Všimněme
si současně že oba činí narážku na sociální nespravedlnost v rozdělení odměn za práci: "Učitel musí ve školách vštěpovat dětem
smvsl
povinnost a odpovědnost. J\1usí z nich vychovávat lepší
lidi
jsme my-egoisté. Poctivý průmyslník dokáže svými zá·
vody a obchody velmi mnoho pro veřejn~ blaho: Rolník svou neúnavnou prací a otevřenou. myslí prokaz~]e ve1r~l1 t;mo~o pro ?la~~
všech nezneužívá-li se Jeho Sll a prace k zlskum Jednothvcu
(381etý soudní podúředník, vyzn. čsl., nár. soc.). "První je učitel.
Rozumím v tom slově všechny ty, kteří mají za úkol vychovávat
ve všech odvětvích různých škol mládež. Na těch nejvíce záleží,
jaké charaktery vychovají. Rolník nám opatřuje ~~e, co potřebl!
jeme k životu. Dělník jest důležitý, poněvadž nestaclla by Jen myslenka, vynález, nápad inženýra, kdyby t~ ~eb~li dělní~ va ~en::s~aby to převedli v čin. Všechna povolam neJsou steJne dulezlta,
ale v honorování nesmí býti tak velikých rozdílů" (zemský zřízenec,46
vyzn. čs1., nár. soc.). Nestejně důležitá jsou jednotlivá
také podle soudu 391etého skladníka (bez vyzn., soc.
v

v

v

dem.) : "Jmenovaná tři povolání (učitel, dělník, rolník) povazu]1
proto za nejdůležitější, jelikož jsou to povolání vesměs apoštolská,
užitečná všestranně. Všechna povolání nejsou stejně důležitá, ba
je jich spousta škodlivých: bankéři, politikové z povolání, karteláři,
agenti-meziobchodníci". Tím se ocitáme vlastně již u třetího bodu
"Dotazníku", kde se zmiřmjeme o námitkách a odsudcích.
Odpovědi j sou zde trojího druhu. Jedni z odpovídajících říkají,
že všech povolání je nám třeba; těch je většina (41, t. j. 55'41 %).
Jiní jsou názoru opačného, říkajíce výslovně, že všechna povolání
nejsou potřebná a proti některým z nich vyslovují námitky (27,
t. j. 36'48%). Nezodpověděno nebo nejasných zůstalo v tomto
bodě 6 dotazníků (8'11%). Z odsudků připadá: na kněze 23, prů
myslníka 6, politika, vojáka, advokáta, na každého 5, řemeslníka,
lékaře, obchodníka, "korupčníka", "bankéře", "karteláře", na každého jeden. Některé z těchto odsudků neplatí však všeobecně;
tak na př. v jednom případě se nemluví proti kněžím vůbec, nýbrž
jen proti ,kněžské hierarchii i, v jiném případě zase jen proti
"velkoprůmyslníkům" a podobně. Přehled doplňme citacemi.
NejdHve věnujme pozornost těm odpovědím, které žádné povolání nevylučují. "Z uveden)Tch povolání se náš stát nemůže obejít
ani bez jednoho. A je mnoho i jiných povolání, bez kterých stát
nemůže dbáti blaha všech. Tak jako kola ve stroji:
by bylo
jedno poškozeno, stroj by nemohl plniti řádně svou povinnost"
(421etý státní zřízenec, ř. k., bez polit. příslušnosti). "Nemáme
příčiny někoho vyřaďovat, ale zveme způsobilé ke spolupráci" (železniční zHzenec, 58 let, ř. k., nár. soc.). Podmíněně zní odpověď
50letého zřízence ČSD. (ř.
nár. soc.): "Náš stát by se obešel
bez mnohého povolání, kdyby byl na světě sám, anebo kdyby celý
svět byl jedna republika; ale takto se neobejde bez žádného."
Z odpovědí záporných je většina namířena proti povolání kněž
skému. Někteří z pisatelů se spokojují tím, že povolání kněžské
vylučují prostě proto, že stojí stát mnoho peněz, kdežto jiní svůj
odsudek dovozují důkladněji. Tak zejména 371etý průvodčí vlaků
(bez vyzn., soc. dem.) praví, že "kněz, politik, voják, advokát a
průmyslník jsou lidé, kteří zbytečně zaplétají prosté věci tak, že
se v nich pak nikdo nevyzná. Vyvolávají na jedné straně tmu,
na druhé straně pak konflikty, které nepřinášejí lidstvu nic dobrého.
l\tíyslím, že bez kněží by se náš stát lehce obešel, neboť jejich
funkci výchovy k mravnosti dnes úplně nahradí svědomitý učitel
v občanské nauce, kde jest jeho povinností vésti děti tak, aby v nich
vzbudil svědomí a cit odpovědnosti vůči spolubližnímu. Učí je mi-

kazdého, protože jeto naší svatou povinností. Kněz učil
k bohu i peklu; učil, že dobré skutky budou odměněny v nebi,
trestány v pekle. Když však člověk při prvním nárazu tuto
ztratil a jinou neměl, pak stál opuštěn jako kůl v poli s prázdným nitrem. Co se s ním pak stalo ? Je z něho vyvrhel lidské
na nějž nejvíce naříkají nyní ti, kteří mu tuto nevýchovu dali." To jsou slova člověka bez vyznání,
odsuzuj e činnost kněží vůbec; mohli bychom v nich tuši ti
i kus autobiografie. Častější však jsou odpovědi, obsahující náproti kněžím římskokatolickým, při čemž jejich pisatelé
sami vyznání československého. Ve slovech 551eté ženy strojvůdcovy (vyzn. čsl., bez polit. přísl.) je obzvláště jasně patrný
cítění náboženského s cítěním národnostním: "Náš stát
by se měl obejít bez římskokatolických kněží a nevznikla by občanům Republiky československé z toho žádná škoda, naopak
Církev římská, to je stát ve státě, a její úřednictvo nemůže
nikdy poctivě sloužit našemu národu, protože se v mnohém rozcházejí. Jim nezáleží na rozkvětu našeho státu, ale na rozkvětu
římskokatolické církve." Podobně odpovídá i jiný příslušník církve
československé (46letý zemský zřízenec, nár. soc.) : "Obejdeme se
bez římskokatolického kněze, i s těmi všemi kláštery a řády, protože šíří jen pověry, brzdí pokrok a čistých náboženských charakterů nevychovávají.'" Dvě další citace jsou dokladem, že se takovéto námitky proti kněžím vyskytují i u členů jiných církevních
organisací: "Nepotřebujeme kněze. Na světě máme mnoho náa nevíme vlastně, které je to pravé, a mnohdy bylo náhrV7"a-n"ru' příčinou rozbrojů v národě a válek mezi národy" (441etý
zřízenec ČSD., ř. k., soc. dem.). "Obejdeme se bez velkoprůmysl
níků a kněží. Velkoprůmysl ať zabere stát a kněžstvo ať si vydržuje
církev sama ze svého" (strojvůdce, 45 let, evang., nár. soc.).
Hodně sarkastický je výrok 481etého zřízence pojišťovacího ústavu
(bez
nár. soc.), který napsal: "Náš stát potřebuje všechna
11H<>ri",",., povolání, až na kněze. Ten slibuje chudákům blaho v nebi,
pány a pro sebe má raději nebe už zde!" Nakonec uveďme
radikální mínění komunisty (51letý zřízenec železniční, bez
vyzn.): "Pro vnitřní blaho jsou zhoubni voják a kněz (ohlupuje
lid). Pro blaho všelidské (jakožto celku) jsou zbyteční a proto
časem zmizí: obchodník, řemeslník, advokát (v běžném smyslu,
ne
a průmyslník."
Z uvedených odsudků lze zhruba již předem tušit, která povolání
v celkové
(38 případů) odsunuta na místa poslední.

Jsou to: kněz lSkrát (39'47%), advokát 9krát (23'69%), politik
7krát (18'42%), umělec 4krát (10'S2%), průmyslník Zkrát
(5'Z6%), voják 1krát (2'63%),
Stejný byl také počet v úvahu vzatých posledních trojic, s tímto
složením: obchodník-advokát-kněz, průmyslník-advokát-kněz, voják-kněz-advokát, každá trojice 4krát (10'52%), politik-obchodník-kněz, obchodník-průmyslnÍk-advokát, poHtik-kněz-umělec, voják-poEtik-advokát, každá trojice 3krát (1'89 % ) , obchodník-advokát-poEtik, advokát-poEtik-umělec, advokát-kněz-voják, každá
trojice Zkrát (5'Z6%). O zbývajících Zl'10% se dělí ojedinělé
poslední trojice, v nichž byli uvedeni ještě: kněz, advokát (každý
5krát), politik, umělec (každý 4krát), voják, průmyslník (každý
3krát).
Pod vlivem ideologie historického materialismu stojí dosti originální klasifikace povolání, jak ji napsal svrchu zmíněný komunista,
když odpovídal na první otázku: nNutné: rolník, dělník, učitel,
lékař, inženýr, umělec, politik; zhoubné: kněz, voják; vývojem
zmizí: obchodník, řemeslník, advokát, kněz a průmyslník. Rolníka
ztotožňuji s dělníkem, protože oba stejně pracují a jsou stejně vykořisťováni. Na nich stojí celá společnost (žÍvot je kompensován
prací). Učitel rozsévá kulturu (to už je nadstavba)."
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a s o u k r o míz a m ě s t n a n c i

niž š í k a t ego r i e.
Ve skupině sedmé podáváme přeh~ed odpov~dí zan:ěst~a~c~ nižší
kategorie. Jsou mezi nimi dvě sk~p;ny: :ambes,t,nahncl vkuer~Jm o~ zat nci soukromí. V zdělanostm uroven o OJ1C , po
muzeme
mes na
, .
,
b
,_.<'7r-.~i'" ze škol, jimiž prošli, nem Jednotn,a. Vs:~ :cne re~eno JS?::
rd' kteří mají vyšší než obecnoškolske vzdelam, ne vsak VySSl
to lstied~školskou maturitu. Některý má tři nebo č:yři tříd~ š~?l~
""'vť nské J' iny' má úplnou střední školu s matuntou, opet pny
nles a
,
,
b
vl' v
'l školu měšťanskou a školu obchodm, ane o prose mzvychodtupněm
1
1
"k
1
b
'.
školy střední a potom prese na s o u o ch-o dm,
Sl~nkt sr"l' absolvovali alespoň večerní odborné kursy (účetne. te' a podobně) Podle formálmho
,.
., 1sk'h
sko
e o vz dVl"
e am nen1C V l '
h
'
<>. me
proto skupinu tuto považovat za zcela omogenm.
muze
, h
d'lo
t' t l ' v dík"
Jinak však tu není žádných pod;~atny: roz. 1 va 1 U , ,,~~~ n ,
odúředník" jímž se navzaJem jednothvl clenove 11S1, em
cdlo :'oPdem proč
nemohli býti zařaděni do jedné a téže skupmy.
uv
,
h dO d
Neprobíráme-li je současně, činíme tak proste z ,to ~ UV? u, .ze
je obojích dosti značný počet, takže bude lépe, pOJedname-h o mch
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odděleně.

A. Veřejní zaměstnanci. *

skupiny VI.

zřízenci)

i soukromí

VII. V e ř e j n í

bankéři

a) odpovědi na druhý
bod dots2míku: všechna
povolání jsou stejně dfiležitá: 2T03%; všechna
3
povolání nejsou stejně
3
dfiležitá: 1T57%; povolání, která odpovídající
1
uvedli
na prvých třech
6
místech, jsou nejdfiležÍ7
tější: 54'05%; případy ne2
jasné nebo nezodpověděné: 1'35%
7
b) odpovědi na třetí bod
2
dotazníku: všech povolání je nám třeba: 55'41%; všech
povolání není třeba: 36'48%; případy nejasné nebo nezodpověděné: 8'11%

V celkovém počtu 177 jedinců, kte!é jsmeopojali do}éto sk?pin~,
jsme napočetE: 38 železničních zamestnancu, 36 zame~tnan~u po stovních 12 soudních, 8 berních, 6 finančních, 6 vOJenskych, 13
zemský~h, 6 městských, a konečně 5Z )}::ých (v.,ětš!nou oz~ačených
jako "veřejný zaměstnanec", bez,vbhz~lho ur<:em), ,Z mch bylo
124 mužů, 10 úřednic nebo poduredmc, zamestnanych u posty,
a 43 manželek veřejných zaměstnanců.
Bude snad na prospěch, když si na příslušných míst~ch zopak~
jeme znění všech tří otázek našeho "Dotazníku". Prvm bod, k nemuž měla býti napsána odpověď, zněl takto:
.'
Seřaďte v závorce uvedená povolání podle toho~ Jak ~S?U
lež'Ítá pro vytváření veřejného blaha .(řemesl~ík, knez, pO~lt1k, UCltel, rolník, dělník, inženýr, lékař, VOJák, ~melec, obc~o?mk, ~dvo
kát, průmyslník). Když v seznamu C~ybl o.no po~olam, ktere Vy
považujete za nejdůležitější, seznam Sl saml doplnte.
o

d::.-

:I< Část tato byla otištěna, původně v~ode~~ín; státě, roč. 1936,
Č. 11 strana 248-258 pod . nazvem: "Prestlz soclalm užitečnosti povolání. 'Studie 'Ů skupině 177 veřejných zaměstnanců."
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l\rlnoh? by~o t~~h, kdo~ a tentoib~d ,odpověděli jen všeobecně, bez
stat;t?vem porad! J~dnothvych povolam; bylo jich celkem 55. V nich
maF ,napro~to~. ~revahuv on,: t~rzení: která považují všechna po~
volam za dulezlta a potrebna, Jsou-ll vykonávána náležitě a s vě
~o}r:írl}- plné odpovědnosti za společné blaho všech. Když odečteme
Jeste ~ed~?, odpověď, jejíž, ~něnÍ budeme citovati až ke konci, pak
v~ zb'yvaJlclch 121 dotazmClch byl na první místo klasifikace před
vsemI ostatními povoláními zařaděn: rolník 60krát (49' 59~ )
uč~tel o 21kr~t ~ 17'3~%), dělník 13krát (10'74%), politik 10k;át
"e8 26 %), lekal' 6krat (4'96%), kněz, voják, každý 4krát (3' 31 ic)
remeslník Zkrát (1'65%), průmyslník 1krát (0'83%).
o ,
O něco menší byl počet úplných trojic (119), jejichž složení bylo
toto: rolník-dělník-řemeslník 21krát (17'65%), rolník-učiTel-dělník
20krá! (~?'81 %)~ lékař-učiTel-rolník 8krát (6'72%), rolník-ře
meslmk-ucltel 6krat (5'04/~), rolník-dělník-voják 4krát (3' 36 'Yc)
rolník-dělník-lékař 3krát (2'52%), dělník-rolník-obchodník lék~ř~

dělník-voják, učitel-rolník-voják, politik-učiTel-dělník lékař~rolník
v,oják, ~čit~1-1ékař:~ěl~ík, .1{~ždá trojice 2krát (1'68e;;;). O zbývají-

CIC~ 37 82 ~ .s~ ?eh v~ Jedm~e ~e vysky;u j ící první troj ice, v' nichž
byI! uvedem Jeste: uClteI (2/krat), rolmk (24krát), řemeslník děl
ník, l~kař ,(ka~dt 1,3krát), průmyslník (l1krát), kněz, p~litik
(kazdy 8kra9, mzenyr (7krát), voják (6krát), obchodník (5krát).
Bude dobre, když tyto číselné údaje doplníme některými citacemi; s ,
na početnost skupiny, jakož i na poměrně značnou
r?zmanitost, s níž jsou mínění pisatelů odpovědí vyjadřována, bude
zah~d:lO, abychom p!~klad~ uvedli vCo nejvíce. Pětačtyriceti1etý
stro) vudce (skola mestanska, vyzn. csl., nar. soc.) napsal: "IN ení
mo;n? po~le v::n~ho n~hle~u. něko~'1U vdávat přednost; každé poV~Ia?l Je ~ule~lte:. r:onev~dz, Jeden c!o~ek bez druhého je nemožný.
N en,1 na pr..dulezlty tovarmk bez delmka. Podmínka je, aby každý
zastaval SvoJe místo podle svého svědomí a vědomí čestně a ne na
úkor druhého." Podobně zní odpověď ženy železničního ťředníka
(44 let, škola měšťanská, ř. k., strana národní -sic!-) : " Veškerá
~de u~edená povolání jsou důležitá pro vytváření veřejného blaha,
Jsou-ll v souladném vztahu a harmonii. u Stopy lidového socio~ogického~ myšlení j sou patrny ve slovech 271etého podúředníka
cekatele CS~. (škola měš!anská, 2 roky živnostenské školy pokrač.,
bez vyzn., nar. soc.): "Zádné z těchto povolání nelze dávati do
P?řadí po;ile osobr:,ího, náhledu. Všichni vyjmenovaní mají v určÍ
ty:h mezl~h, za" ruz~ych o~olností, podle hospodářské, politické,
pru:uyslove, ?melecke ,at~. ery, ve které stát nebo národ žije, své
chvll~, kdy JSou. prvn~m:, ~ p~ vykonání svého poslání ustoupí
druhym nebo ma)1 s mm! dulezltost rovnocennou." Vzájemné záv

. i t' povolání je si dobře vědom Z91etý soudní úředník (škola
os 1
", 1"
. ) kdyz "pokl'a ďa ~še.~
vVťanská
bez vyzn. a bez po l'lt. pns
usnosh,
~es pov~lání za stejně důležitá, protože se vzájemně doplnuJ1
c nt~žují celek. Dělník potřebuje učitele, obchodníka, průmyslníka;
a r~myslník zase potřebuj ~ dě~níka, i~~e~.ýr~, ob:~o~:lÍka, ~ "'pod;"
bbrazně, ačkoliv ne zcela Jas~e, s~,VYJvadnl. fmancn! t;C:t~l ured~lk
maturita, ř. k., bez poht. pnslusnostl) : ,.'Ka~d:>: clan~k v reje stejně důležitý, proto musí všechny býti steJne ~vahty, aby
Ve~teVz ne.,řetrhl." Je J'isto že tímto přirovnáním pIsatel chtel
r
,
"
".
. .. h
se r
ozornit i na vzájemnou závislost lidských zamest~am, 1 na JeJlc
~ťejnou důležitost; .;ejména .pak na nut~ost, a?y vsec?~a byla ,vy'va'na svědomlte neboť Jmak by trpela take povolam ostatm ko
na,
l' '
1
d
zájem celku. Obzvláštního uznání dostalo s7e8Povo ~~\ uc:t1eke ': 0kvědí letitého finančního úředníka v. v. (
let, mZS1 rea a, r. .,
p~
dem.)', Mezi všemi uvedeny'mi povoláními nečiním žádného
nar.
"
,
V"h bl h
dílu neboť všechna povolání jsou pro vy tvarem vereJne o a a
roz
,
"
l' d
Vl b
stejně důležitá. Je?om učitel, ~terýv vychovava, m a ez, me ~ ~~~
dle mého názoru prednost, ponevadz on klade zaklady budoucr:ustl.
že cenu povolání nemůžeme určití, nevezmeme-lI současně v úvahu kvalitu os?bnosti, kt~rá toto v1?~volá~í zastává, v,yjádřil 521etý obecní z~n:e~tnane: (,;;.k?la me:ťanska" evang., ~ar.
soc.) : "Všechna povolam JSou dulezlt~ prov:seobev~nev b~~~,o .statu,
je-li jich poctivě, rozumně a spravedhve UZItO. UZlt~cneJsl Je pro
stát poctivý švec než nepoctivý poslanec, neschopny soudce, nesvědomitý advokát ... "
V jedné z dalších částí t~to.~t,ud.ie uvid!me~ že v př~h:edu tech
povolání, která byla OdpOVlda]lClml o spontanne do klasIfIkace pojata ačkoliv námi v "Dotazníku" vubec uvedena neb~la, vyskY,t1~
se n~jčastěji zaměstnání úřednické. Veřejní zaměstnancI se o u.z~am
důležitosti svého zaměstnání přičini~i Hmt?" způsobem ~eF.lce;
'-H'~, •• ~~ alespoň jeden doklad z mnohych: "Vsec~na povo!an,r ~SO?
'-,~.~_'.v~ pro vytváření veřej~é?~ vbla~a a, J~o:; take ~a sobe -:;aYls1a.
Vynecháno neprávem povolam ure?mc}<e~ J~~ dn~s Je samozreJm?~
součásti kulturního života" (361ety statm uredmk, bez vyzn., nal.
Po jiné stránce je zajímavá odpověď inspek!ora na státních
(S4 let, maturita, ,římskokatolík, ale bezve:-ec', st~a~~ r~
pubEkánská): "Snad "nejd~leži~~jš~m povolán~m Je nO,vmavr,~tvl;
Psaní do novin by melo byt pnsne kontrolovano, psam a SIrem
nepravdivých zpráv, osobní nevraživosti, klepů ... atd. přísně tre::
táno, rovněž jako neuveřejňování skut~čných událos~í, 1?ok?d n:aJ1
cenu pro čtenáře. Noviny mají vychovavat, a ne baVIt lId stvamm,
přeháněním a překrucováním skutečnosti." Nakonec uveď
me citát nejdelší, obsahující několik osobitých názorů, ačkoliv
V1S

v

v·

v

,

v

v

v něm od vlastni klasifikace povolání bylo upuštěno: ,Těžko je
dáyat povolá~ím p~imát. -yšichni j.sou téměř stejně potř~bni, protoze bez kterehokohv se tezko obejdeme. Je někde závadou, že se
vysokc: ce?Í p~~vník pře? inže~ýrem, ~é~ařem, učitelem, jimž bývá
ye spra~mc? uragech s J<:kO~Sl samozre]mostí představeným. Dále
Je precenovan knez, bez nehoz bychom se při řádném učiteli a pedagogu m~h1i o?,eJíti. J e tě~~o hodnotiti povolání, bez kterých bychom
se n:O~!l obe]ltl. Bez vOJaka bychom se rádi obešli, ale zatím nic
chytre]sího ~eznám:. J,edi~ě ,kn~~í různých .věr a vyznání stávají
s: v ,?b~cnych, p~trebach" t~~er anachromsmem, neboť oni pro
P:~~ovam o~ecne 1asky urcem Jsouce, vzájemně nenávist v národě
vu~~ nesouvercům podněcují a udržují, a tak přátelské sblížení národ? ?~ nekonečna ~nemožňují, neboť kladou podmínku, že je to
~ozn~ ]e7!0m ,v,lůne církve'. To se vÍ, že té jejich(( (491etý státní
uredmk, r. k., nar. soc.).

Dr~ht a třetí bod ,?otazníku~ by! určen hlavně

k tomu, aby byl
bodu ,pr::n~ho~, hlav~e. vs~k, abychom zjistili důvody,
]lmIZ bylI OdpOVlda]lCI pn klasIf1kacI povolání vedeni. Text druhého bodu zní proto takto:

~oP!7!em~

. Napište, proč považujete za nejdůležitější ona tři povolání která
Jsote ~v~d1i na prvém místě. (Či snad jsou všechna povolání' stejně
dulezlta ?)

o?povědí, jež byly napsány k tomuto bodu, se dovídáme že
]edmců této skupiny je pi:esvědčeno o stejné důležitosti vŠech

Z.
68

po~oláni (t.

j. 38'42/~). Opačné mínění 'zastává 16 jedinců
(904%) . Nezodpověděno nebo nejasných zůstalo v tomto bodě
6 ~otaz~íků (3'39%): Daleko nejpo~etnější je skupina čtvrtá (87,
t. ), ,,~9 15
kde Jsou zahrnuty ] ednak odpovědi, přizná vaj ící
dulezltost vsen: ~amestnáním, prvá tři však oceňují nejvíce (37),
av?~t0n:, odpo,v~dl, které prostě odůvodňují zvolené pořadí prvých
tn . ~Ie::u klas1flkac:,' kdezto o významu povolání ostatních se nezmll~UJ.l,
pr.lklady ne~í nouze. Jsou zajímavé i tím, jak se
doplnu]!: 1 hm, Ja~ Sl. v ~ekterych případech názory různých pisatelů
?~poruJl; to. p!~Í1 zeJme?a o po:olán~ ~něžském, ,které _ jak jsme
pz svrchu vlvdeh - Je nekteryml kraJne odsuzovano, kdežto jinými
~ e zas~. staveno na místo nej čestněj šÍ, při čemž v obou případech
Je polItIcká a náboženská příslušnost pisatelů některých odpovědí
t?hoto v~ruhu ~ostatečným vysvětlením. "Lékař se stará o zdraví
lIdu, vu~~tel ? leho vzd~lání, rolník o základní produkty výživy.
POV~Z~Jl kazde produktIvní povolání za důležité pro život společ
nostI; le~ }ak~vé !le, které }l.je z prá~e nebo nevědomosti druhých"
(~91ety uredm~, CSD;, me~tanka a skola průmyslová, bez vyzn.,
nar. soc.). "UcItel ma povmnost vychovávat mládež pro všechna

0 ),

\59)· ?

lání vůbec, proto mu patří místo prvé. Dělník svou" manuál?í
latňuje se při všech složkách a prospívá tak vsem. Pruup svými
veškeré práce vydržuj;, Bez .
,se
spořádaný stát nedá myslit též" (541ety zele~mc?-l Ured?l~:
škola průmyslová, ř. k, n.ál~ s~c')Y'. ,;Kneze ~ ~eka:e pOVaZUjl
'důležitější. Ostatní za steJne dulezlta povo]am, aSI v ton; poza sebou v dotazníku" (ú~e?x:~k ,C?D., 1} :e~,v sko;a
za ne}ak
mť~šťémska, ř. k, strana lidová). Podobne 1 Jmy zelezmcn! un:,dmk
maturita, ř. k, strana lidová) píše takto: ,,~o~ry "knez, s:
, duše občanů učitel pěstí rozum a schopnostI, lekar chram
"tara o ,
, d' k
d
'ho
~
Duševní a tělesné zdraví je v.ůbec Rrvr:1 ?? mm o~ z r~ve
Y' t
vy' vOJ' e " N eJ' sou to vsak Jen pnslusmcl strany hdove, kdo
ZlVO a a ,
v, . k .. ,
I'ťcky'm
slova uznání o práci knezl; patn 1
Jmym po 1 ~
, m pravidlem však jsou to římští katolíci. Doklad najdeme
stran~ ~ odpovědi 54letého úředníka ČSD. (obchodní akademie,
na
ř. k..pr.nár. dem.) : "První j e rol~ík, ab! d?b"re vz d"l'
e ava1 puOdu, a aby
"d~ nesla užitek nejen pro neho, nybrz 1 pro spoluobcan'y' a ab~
pu a'kladě obživy povstala láska k rodné půdě. Potom Je dobry
na z slník ab)! doplnil svou praCl, to, co nezmuze
o v
ro l'k
m. Db'
o ry
reme
,
, ,
1 b
aby po
kněz a učitel, aby rozsévali dobre Sln;~ m:zl spo u~. cany, a , .,vst~la shoda, láska k bližní~1U,. snasen!lvost a. ZlV~t. h~dny ll?1,
žádná politika, hospoda se :,se,ml :rymozenostml, pohtIc~a str~mc
kost atd." Manželka železm~m~o v:n:R.~ktora (~7, le~, r~alka, ~', k.,
, soc) považuJ'e za neJdulezlteJsl povolam lekare, vOJaka,
nar. . "
, l'd
"kb"
soudce a učitele, neboť lékař bdí nad zdravlm I stv~, vOJa . r:~;
or anisovanou společnost, t. j. stát, soud3e podporu!e ~o neJv~ts;
s ;avedlnost,
vzd"elanost;
v:e zaklada
b1aho člověka". Jiná žena (321eta manzel~a poduredmk~ ČSI?,
škola měšťanská, ř. k., soc. dem.) odpo~íd~ ta~~o: "Ro~mk. a delník jsou v prvé řadě povoláni k zabezpecem, ~asl h?10~ne e;C1ster:ce
- těla Za těmi uvádím učitele, který, plm-ll spravne sve povmnosti, ~namená také vychovatele a nahrad~ ~aké kavždou, ho~r:otu
ou lTnevz"l'm " By'valá učitelka , nvm
zena postovmho
pnpIsovan.",
.I 'v
, '''1
vkuredb'f
níka v. v. (60 let, vyzn. čsl., nár. dem.), plse:, ,,~a-h c o~e y I
musí míti chleba a proto stavím na prve mlsto rolmka; na
ZlV, místo učitele, jako
,
v,
druhé
dárce strav?, d. ~s~:n;,
a na t"
, r~ ť1 dělníka
který je nutný pro vykonávání praC1, Jez Jma P?v?l~m po~~ebup
k uskutečnění svých návrhů atd. Ostatn! .I~ovolam ]S?U tez duležitá." Národní princip je podkladem klaSIfIkace 651.eteh? postovního úředníka v. v. (reálka, vyzn. čsL, nár. dem.), z Jeh~z ~lo,: lze
vytušit současně i odsouzení internaciona~is;nu :v~~t:: del~lcky~h;
,,1. národně cítící matka-vychovatelka (coz Jest JeJI, ZlV?t~lvposlar:l
a povolání) je samou přírodou předurčena vychovavatl JIZ v neJpovo
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útlejším mládí řádné občany; 2. rolník, základní činitel celého našeho žití a bytí; 3. dělník - vzdělaný, nezbloudilý, se svým národem jdoucí a cítící - je spolehlivou oporou státu a národa,
Ostatní jsou neméně důležití, jdou-li za stejným cílem: prospěchem
a blahem celého národa." Citujme dále slova dvou samostatně výdělečných žen. "První dva (kněz a učitel) vychovávají, rolník a
řemeslník tvoří nové statky" (SOIetá poštovní úřednice, lyceum,
ř. k, strana lidová). "Za nej důležitěj ší povolání nutno považovati
ta, která pomáhají ukájeti nejprimitivnější naše potřeby: dělník,
rolník, řemeslník Pak ihned následuje stav učitelský, jenž má
udržovati a zvyšovati vzdělání občanstva, načež by bylo třeba uvésti
povolání, jejichž prací se má zvýšiti už stávající blahobyt. Politik
by si zasloužil jistě čestnějšího umístění (pisatelka jej zařadila na
místo poslední), kdyby se z této činnosti tak příliš často, zvláště
u nás, nedělal ,obchoď; a ještě k tomu ne vždy zcela poctivý"
(471etá úřednice poštovní spořitelny, reálka, ř. k, nár. soc.).
Soudní úředník (51 let, nižší střední škola, ř. k, strana lidová)
míní, že "z prvních tří - kněz, učitel, rolník - vyplývají všechna
další povolání a jsou tudíž doplňkem těchto hlavních. Zásadou
přehled dokladů doplnili
duch a tělo'(. Zbývá, abychom
třemi příklady. "Od dělníka potřebuje každý občan plody jeho práce. Od rolníka živobytí. Od učitele vzdělání. Důležitá jsou ostatně
pro lidskou společnost i všechna ostatní povolání, jsou-li prováděna
s láskou a ku prospěchu celku. Za nejméně důležité považuji povolání právníka (advokáta), pokud má sloužiti k vyrovnávání
sporů, poněvadž slušný ainteEgentní člověk se nesoudí, a pro různé
smlouvy a jiné právní záležitosti je tu notář. Jiný ovšem mám
názor o právnících, sloužících zájmům státně-politickým" (401etý
zemský úředník, ř. k, soc. dem.),
učitel k vůli vzdělání
a poučování lidu, a veřejný úředník k vedení veřejných záležitosti
státu a občanů, neboť pro
věci nemají obyčejní lidé při svém
povolání ani času, ani
; 2. rolník, dělník a řemeslník mohou
obstojně zaopatřiti státu lidu vše, čeho je k existenci třeba. Aby
mohli všichni tito dostáti svým povinnostem,musí býti zdraví;
nastane-li porucha, je potřeba 3. lékaře" (511etý kancelářský úřed
ník, ř. k, nár. soc., ,naposled však volil soc. dem.'), "Rolník je
výrobcem potravin, bez nichž
lidstvo zahynulo. Vznik světa d
vývin lidstva jest zakalen dosud neprostupnou mlhou, a hloubavého
lidského ducha nedovedl dosud uspokojit žádný filosO'f. Kdyby
lidstvo žilo podle desatera přikázání božího, byl by zbytečný celý
soudní a policejní aparát, vojsko, advokáti, policie, tisíce paragrafů a vnějších zákonů světských" (591etý podúředník, škola měš
ťanská, ř. k., strana lidová).
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V souhlase s přehledem odsudků, který jsme právě uvedli, je
také obraz o obsazení posledních míst a posledních trojic celkové
klasifikace povolání. V úvahu jsme tu vzali pouze ony odpovědi
v niochž do pořadí bylo pojato nejméně osm členů (celkem 99 pfi~
padu), Na posledních místech, t. j, jako nejméně důležití, byli uve..;
deni: advokát 29krát (29'30%), kněz 27krát (27'27%), politik
21krát (21'21 %), umělec 8krát (8'08%), voják, průmyslník, každý
6krát (6'06%), inženýr, obchodník, každý lkrát (1'01 %).
V posledních trojicích (rovněž jen 99 případů) byla uvedena
tato povolání: politik-advokát-kněz 16krát (16'16%), umělec-ad
vokát-kněz .l0krát (10'10%), advokát-kněz-voják 6krát (6'06%),
advokát-voják-politik 5krát (5'05%), inženýr-advokát-kněz 4krát
(4'04%), průmyslník-kněz-advokát 3krát (3'03%), voják-umělec
a?vokát, umělec-advokát-politik, průmysIník-kněz-politik, průmysl
mk-obchodnÍk-advokát, průmyslník-umělee-advokát, inženýr-politik-advokát, voják-umělee-politik, průmyslník-politi k-advokát,
umělec-kněz-politik, politik-obchodnÍk-advokát, průmyslník-voják
advokát, každá trojice 2krát (2'02%), Zbývajících 33'34% připadá
v ojediněle se vyskytujících posledních trojicích na: politika (15krát), vojáka (14krát), umělce, advokáta, průmyslníka (na každého
1,3k~át), kněze (12krát), inženýra (7krát), obchodníka (5krát),
lekare (3krát), řemeslníka (2krát), rolníka, dělníka (na každého
1krát. )
Jako u předchozích dvou bodů připojme některé ukázky odpovědí též, pokud se týkají třetího bodu našeho dotazníku, N epřihlížíme při tom jen k případům typickým, nýbrž citujeme též
některé odpovědi, které se vyznačují jistou osobitostí. Městský
úředník (53 let, maturita, vyzn. čsL, nár, soc.) odpovídá těmito
slovy: ,,~polečnost lidská, stát, podobá se hodinovému stroji, plnému ,kolecek Vypadne-li z tohoto stroje jen jediné kolečko, chod
stroje se stává nepravidelným a může se při vypadnutí několika
takových koleček i úplně zastaviti. Různé zprostředkovatelny, kartely a monopoly by mohly zmizeti, poněvadž veřejnému blahu více
škodí než prospívají.i! Poštovní úřednice (441etá, škola měšťanská,
"yzn. čsl., nár. dem.) "považuje všechna z uvedených povolání za
potřebná. Kdyby všechny státy byly pro trvalý mír, nemuselo by
snad být vojska. Za nynějších poměrů je to vyloučeno." Železniční
úředník (541etý, vyšší škola obchodní, ř. k, nár. dem.) říká:
"Dnešní náš stát by se těžko obešel i bez jednoho z uvedených
povolání. Potřebujeme dobrého řemeslníka, i kněze, obzvláště
pak dobrého politika a též obzvláště dobrého učitele, dělníka, inženýra, lékaře a vojáka. Umělec není sice nutný, ale je dobře, když

ho máme. Dobrý obchodník a průmyslník jsou nanejvýše nutní,
i ten advokát."
Přechod k námitkám a odsudkům některých povolání tvoří ty
odpovědi, v nichž je sice ,za dnešních poměrů' přiznávána potřeb
nost všech povolání, z nichž však lze vytušit, že bychom se - podle
mínění pisatelů těchto odpovědí mohli bez některých obejíti,
kdyby ... ', ,za jiných poměrů ... ' atd. "Obešli bychom se bez
~ojska, ale to by mohlo být jen tehdy, kdyby bylo lidstvo tak vyspělé, že by jeden národ nebo stát druhého nenapadal. Prozatím
je to nemožné" (451etý strojvůdce, škola měšťanská, vyzn. čsl.,
nár. soc.). "Při účelné organisaci státu a jeho dalším vývoji pravděpodobně některá povolání, která dosud jsou plně oprávněná, vymizí, na jejich místo však nastoupí nová. Zejména v distribuci stojíme před velikými přeměnami, vyplynuvšími ze zdokonalené organisace a racionalisace práce a výroby" (41letý úředník CSD., 3
roky techniky, bez vyzn., soc. dem.). "Vyšším vzděláním by snad
odpadl advokát, družstevnictvím průmysl, odzbrojením voják, sloučením činnosti náboženské kněz; řemeslníky již dnes nahradí stroj"
(481etý poštovní úředník, střední škola, ř. k., nár. soc.). "Zatím se
neobejde žádný stát bez těchto povolání. Až bude vládnout všude
láska, nebude advokátů, soudců a vojáků. To bude v tom krásném
ráji, kterého my se nedočkáme" (351etá žena poštovního úředníka,
škola měšťanská, ř. k, nár. soc.). "Každé povolání prospívá lidstvu, je-li vykonáváno poctivě a svědomitě. Ke každému povolání
musí býti občan vychován. N yněj ší mládež je, zdá se mi často,
vychovávána více pro sport a drahou kratochvíli než pro tuhý boj
životní, ve kterém nevítězí jen nohy či ruce, ale i rozvaha, rozmysl, vytrvalost, poctivost a svědomitost. Nejhůře jsou vychovávána děvčata. Společnou výchovou s muži mizí v nich smysl pro
rodinu a domácnost, něha, pravá ženskost. Stávají se mužatkami
a milenkami. Důkaz: muži se nežení, bojí se soužití trvalého"
(541etý inspektor na státních statcích, ,římskokatolík, ale bezvěrec',
strana republikánská).
Vyhrocenější jsou odpovědi, které obsahují přímé odsudky a
v nichž kromě ironie se místy objeví i výrazy ne zrovna literární;
svědčí to o skutečném zaujetí proti některým povoláním, resp. proti
těm, kteří toto povolání zastávají. "Bez kněží a advokátů by se
státu vedlo lépe, než když je musíme mezi sebou míti. Kněží pracují
pro imaginární účely, které nemají naprosto žádné ceny
A po smrti? - tím je škoda si plésti hlavu. A advokáti?
překrucování paragrafů by se celý život ve státě zjednodušil,
a zejména na železnicích hodně zlaciněl. Advokát pomůže každému

lumpovi a darmošlapovi z bryndy, ovšem jen když mu dobře zaplatí" (571etý strojvůdce v. v., měšťanka a dva roky školy odborné, bez vyzn., soc. dem.). "Náš stát by se měl obej ít bez kněží,
obchodníků a advokátů ne soudců, vědců-právníků a úřed
níků I" Tak vyjádřil své přesvědčení 361etý železniční úředník
(škola měšťanská a obchodní, ř. k, nár. soc.). ,,:Má-li se státním
občanům vésti dobře, obešel by se stát bez finančních a bankovních
lichvářů a ředitelů dolů s milionovými příjmy, dále bez těch mnohých korupčníků a úplatkářů, kterým, jak se zdá, se nejlépe daří
v demokraciích" (521etý úředník ČSD. v. v., škola měšťanská, ,naposled j sem volil stranu lidovou, ale zklamala mne'). Cit národnostní byl, zdá se, rozhodujícím činitelem při psaní dvou dalších odpovědí: "Obejdeme se bez kněží, neboť lid postupně se dělá sám
soudcem nad svým svědomím, pokud je ovšem má, a jinak ve vě
cech víry a náboženství není zapotřebí kněží k blahu a spokoj enosti
lidí rozumných a čestných v dnešní době, kterou zveme kulturní a
osvícenou. Obzvláště náš národ po bohatých zkušenostech z minulosti by měl již v této chvíli vyúčtovati s římskou církví; a ty ostatní jsou také již nyní budovány jen na obchodním základě" (271etý
železniční úředník, měšťanka a škola pokračovací, bez vyzn., nár.
soc.). "Myslím, že se dobře obejdeme bez římskokatolických kněží,
kteří stejně byli poslední, kteří slíbili být loyální" (561etý úředník
ČSD. v. v., měšťanka, ř. k, nár. soc.). Zaujetí pro větší sociální
spravedlnost mluví ze slov poštovního úředníka (44 let, 4 třídy
gymnasia, vyzn. čsl., nár. soc.): "Veškerá zaměstnání, která těží
z mozolú práce druhých, aniž by přebytky zisků věnovala k uskutečnění všeobecného blaha, možno postrádat. Obejdeme se bez obchodníka, advokáta, politika, prtlmyslníka, pakliže si počínají tak,
jak je známe. Při zajištění světového míru obejdeme se i bez vojáka." Sarkasticky stručný je výrok 491etého poštovního úředníka
(střední škola, bez vyzn., nár. soc.): "Bez kněze, poněvadž život
posmrtný nemá pro stát žádného významu a stojí přece moc peněz." Soudní úředník (36 let, měšťanka, evang., strana pokroková)
napsal: "Povolání jsou všechna potřebná. Je však třeba, aby se
naše společnost zbavila příživníků, kteří se na př. vkrádají do
obchodu jako zbytečný článek a zdražují zboží. Advokát, který
radí k vede:rlÍ sporu, ač ví, že nevyhraje a spor tak jen prodlužuje,
aby si co nejvíce vydělal, je též parasit. Ale takoví mohou býti
a jsou v každém zaměstnání." Hodně nespokojenosti prozrazují
slova důchodního kontrolora (62 let, evang., nár. dem.): "Bez
kněze, vojáka, advokáta a politika možno dobře žíti. Každý ať
je svým vlastním knězem. Vojáci? - všichni jsme lidé a nemusíme
se zabíjeti. Advokáti jsou postrachem všech, poněvadž počítají

na tisíce. Politikové jsou jen kývalové, schvalujíce to, co se
cUJC\..J.u...... ...., ;
potřebujeme odborníky. " Jakoby pokračováním
slov
odpověď 401etého finančního úředníka (vyzn. čsl.,
tana práce): "Bez štvaní politiků. Po šestnácti letech máme
sr
zkušenosti, kdy politické strany úplně náš národ rozeštvaly
tom pánové štváči z politických stran sedí v dobře placených
rUl.1fi,\...J,,-"U, rozdělených ne podle schopností, ale podle jejich poHtica nic jim při tom nevadí, že sedí s panem kolegou z protábora. U koryta se snesou, ale v novinách samá špína,
kteroU rozeštvávají lid, který se pak mezi sebou hádá, aniž by
špinavou hru svých ,:zaslou~er:~ ~obře placených vůdců' pr~~léd!.
pozor zas na volby! A opet ]lny doklad tohoto druhu: "N as stat
se
obešel bez celé řady politiků - tak zvaných zástupců
_, neoplývajících žádným zvláštním vzděláním a rozhledeu:-,
je vidět v poslanecké sněmovně jen tehdy, když se vyplácejí
a mezi lidem, blíží-li se volby" (401etý zemský úředník,
soc. dem.). Nakonec citujme ještě dvě odpovědi, které se
vzájemně doplňuji v odsudku povolání kněžského, ačkoliv jednu
z nich psal římský katolík, kdežto druhá je výrazem přesvědčení
bez vyznání: "Náboženství mělo by b)Tti čistě vnitřní, soukromou věcí každého člověka. Pak by nemuselo být žádného promezi člověkem a Bohem. Peníze, které stát věnuje na
klérus, mohly by býti vypláceny úředníkům, obstarávajícím matriční agendu. Tito by za tyto peníze živili rodinu!" (361etý účetní
bez vyzn., nár. soc.). "Obejdeme se bez kněze. Je většinou
ke
národů než k jejich prospěchu, neboť pravidelně brzdí
veškeren pokrok; plní-li přesně příkazy nadřízených a je-li bezpodmínečně poslušen papeže, jak také býti musí a je, přichází do
rozporu se zákony státu, poněvadž, jak známo, moc papežská činí
se nadřazena moci státu" (321etý kancelářský úředník, ř. k, nár.
Jako originální uvádíme klasifikaci 271etého ,eléva u berního
(maturita, ,ř. k-matrikovf, nár. soc.), který se k prvnímu
bodu "Dotazníku" vyslovil takto: "Pro jedince je důležitý: rolník,
učitel, inženýr, průmyslník (jako organisátor práce, na př.
Baťa). Pro stát.' politik (myslím na politiku zahraniční, která, je-li
špatná, uvrhne stát do záhuby), voják (v dnešní době pro náš stát
nepostradatelný), obchodník (aby naši práci prodal dobře na zahraničním trhu). Pro hlupáky: kněz, advokát. Jinak všechna povoláni
stejně důležitá. Tak inženýr by mnoho práce nevykosi měl sám šíti šaty, boty, vařit, poklízet, obdělávat
úřadu'
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povolání,
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klasifikována
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B. Soukromí

5
2
11
10
6
18
2

a) odpovědi na druhý bod dotazníku:
všechna povdání jsou slejne důležitá:
38' 42%; všechna povolání ~ejsou stejne
povídající goBl"I" pw'Ii.;. E;~j
místech, jsou ne
případy mjasná nebo nezodpo
3'39%
b) odpovědi na třetí bod dotazníku: všech povalání je nám třeba: 51"41%; všech pOVOlání neni
třeba: 42'94%; případy nejasné nebo nezo~pově:!ené: 5'65%

de"".,

zaměstnanci.

Je to skupina, do níž jsme pojali soukromé zaměstnance, jejichž vzdělání je vyšší než obecnoškolské, nepřesahuje však dokončená studia středoškolská (maturitu). Jsou tu bankovní úřed
níci, úředníci pojišťoven, tovární úředníci, obchodní zaměstnanci
a pod. Celkem 99 osob, z nich 71 mužů, 4 výdělečně činné ženy
a 24 manželky.
Všeobecně bylo pořadí vyjádřeno v 25 případech v ten .smysl,
že všechna povolání jsou dúležitá a potřebná; namnoze ovšem
za určitých, známých nám již výhrad: "Na otázku, které povolání je nejdůležitější pro vytváření veřejného blaha, je nesnadná
odpověď, neboť uvažujeme-li o národu jako celku,musÍme dojíti
k závěru, že všechna povolání tvoří nerozlučný řetěz veřejného
života, a tím přispívají k rozmnožení veřejného blaha. Vypadl-li
by určitý článek ze řetězu, nastala by porucha v soužití občanů
a brzy by se ukázala škoda, způsobená na veřejném blahu národa"
(391etý soukromý úředník, ř. k., strana práce). "Vycházím z toho
hlediska, že všichni lidé jsou si rovni, že každé povolání je potřeb
né, poněvadž pokrok bude ještě stále tvořiti nová povolání. Doba
primitivismu se již nevrátí, aby jednotlivec konal vše. Ku blahu

přispěl a I:řispív~ti bude nejvíce mezinárodní obchod" (451etý
disponent, r. k., nar. dem.).
V 72 případech, jež zde béřeme v úv~hu, byl na prvé místo
v klasifikaci povolání postaven: rolník 31krát (43'06%), učitel
16krát (2222%), dělník 9krát (12'50%), politik 7krát (9'72%),
lékař 4krát (5'55%), voják, průmyslník, každý 2krát (2'78%),
lkrát (1'39%). Prvé trojice (70 úplnÝTh) mají toto
: rolník-řemeslnÍk-dělník 14krát (20%), dělník-rolník12krát (17'
učitel-rolník-řemeslník, rolník-dělníkkaždá
3krát
rolník-řemeslník-obrolník-děl

rolník-voják34'43% připadá
se vyskytujících prvních trojiřemeslník, politik (každý
, dělník, lékař (každý
, inženýr (3krát),
(2krát), kněz,
umělec (každSr
, Za povšimnutí stojí, jak poměrně dobrého
umístění dostalo se povolání prl'lmyslníka,
Číselný přehled odpovědí na otázku druhou podává tento
obraz: 34 jedinci (34'34%) považují všechna povolání za stejně
důležitá. Mínění opačné zastávají 4 (t. j. 4-04%). Nejasné odpovědi se vyskytly 3 (3'03%). Zbytek (58'59%) připadá na 58 odpovědí, jež sice přiznávají dttležitost všem povoláním, prvá tři
však
za nejdůležitější (9), a na odpovědi, jež zvolené
se týče prvých tří členů jejich klasifikace prostě odůvodňuji (49). Hned zde připojme některé příklady,
Zá.lo;~ertskV úředník (40
evang., strana práce) formuluje
takto: "Nejdůležitější je politik, ovšem takový,
je si vědom svého poslání, kterému jde
o blaho národa: tvořit a vytvořené zajistit. Rozumnými smlouvami se sousedy udržovat dobré styky, aby národ mohl v klidu tvořit. Voják
- vytvořené za každou cenu hájit, aby těžko nabyté jsme neztratili i( ovšem jen potud je onen stav velmi dttležitý, pokud lidstvo
nezavrhne válku, jako něco, co
člověka nedl'lstojno). Učitel,
rolník, řemeslník atd., jsou
nutni, zastávají-li poctivě
své povolání, a hlavně konají-li všechno ve prospěch nejen svůj,
ale všech spoluobčanl'l. Jedno povolání musí druhé doplňovati.
Příklad vidíme v Rusku, kde do nedávna byl hlavním faktorem
dělník. Dnes přiznává se rovnocennost také sedlákovi; a náboženkterému se ještě nedávno vedla úporná kampaň, je do
míry trpěno (v Moskvě se dokonce staví nový katolický
." Odpověď jiného evangelíka (471etý, lesní úředník, nár.
10*
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je Lajímavá tím, že mezi tři nejdůležitější nn'I",I"o.11
obchodník, proti kterému se zpravidla
"Všechna povolání jsou d{Hežitá, ale
a obchodníka j sou povolání základní,
možný." Úředník zemědělské pojišťovny
let, ř"
publikánská) praví: "Rolník, dělník a řemeslník
početnější stavy a vytvářejí tudíž nejvíce hodnot, které
potřebuje k své existenci a k svému vývoji. Pro zachování dnešmá
ního kulturního stupně lidstva a v zájmu jeho dalšího
každé povolání svůj význam - důležitý, ne ;však
d~l~žitý~'~
O primitivní analysu sociální struktury našeho
oplra SVU]
soud
technický úředník (střední škola, bez vyzn., nár. soc.),
když
: "Máme stát z poloviny rolnický a z poloviny průmyslový.
se v něm dělat kompromisy dvou .protichůdných zájmů. Proto je především třeba politika, chápajícího obě strany.
Z. Učitel, který se dnes skoro výhradně stará o výchovu mládeže.
3. Lékař, předcházející a omezující epidemie, a inženýr, který
staví elektrárny, mosty, domy a stroje - ti všichni připadají mi
pro veřejný zájem stejně důležití." Pořadí: učitel-rolník
řemeslník odůvodňuje správce tovární prodejny (391et, bez vyzn.,
že je zodpovědný za každou lidnár. soc.) takto: "Učitel
pro veřejný život a občanské soužití.
skou dušÍ, již má
že
poctivá práce, těžká a
j e v řetěRolník
zu
bez nichž si život nedovedeme
proto, že jest nezbytným doplňkem
chE ,pracovníků rukou' nad
klasifikací 371etý úředník
řadím rolníka a
Ostatní povolání: učitel,
politik, inženýr,
průmyslník, jsou-li ve službách těchto dvou prvých stavů, konají
rovněž důležitou, třeba druhořadou službu veřejnému blahu."
V přehledu odpovědí předchozích skupin
ve slovech
že se nezřídka vyskytnou odsudky povolání
příslušníků některé církevní organisace. Zcela ojediněle se však
vyznání'
vyskytuji i případy opačné, kdy
povolání kněžskému positivní význam při vytváření vSleol)ec:ne:ho
blaha. Dokladem je poslední citát, který jsme svrchu uvedli.
J\1nohem průkaznějším příkladem je však odpověď 401eté
soukromého úředníka ~(bez vyzn., nár. soc.), která .uCl.!-'0(:ua
veřejné blaho může nejvíce učiniti schopný a
který stát řídí, dále učitel a kněz, kteří maj í
vychovávat charaktery. Jinak považuji všechna
důležitá. Učitel musel by však nejen učit, ale vést
děn

-nuclr,,,j-«

U'-'JlHl.J"'-a,

ne vykládat, jakou pokrývku na oltář o určitých
nýbrž vychovávat a předcházet příkladem."
uznání
zásluh při vytváření veřejného blaha se právem hlásí
manželka prokuristy (bez vyzn., soc. dem.) : "Ženy - mat~~~,~r'H'-'O nemají též povolání? Je nás mnoho milionů
schopnostech připravovat dobré ovzduší v rodině,
i morální, záleží nesmírně.
též zdraví národa. u
'''~.~~T~r1, na otázku třetí jsou početně rozděleny takto: 60odpoluap-'-'.CVU jest toho názoru, že všech povolání je třeba (60-61 %) ;
že všechna povolání nej sou potřebná a proti některým
případné námitky (Z9'Z9%) ; nejasně vyplněných nebo
nezodpověděných dotazníků jest 10 (10'10%). Dosti často
že odpověď říká na př.: "Všechna povolání jsou více
; nebo: "Prozatím jsou všechna povolání nezbyttak naznačena známá nám již podmíněnost tvrzení těch,
tyto odpovědi psali. Z odsudků připadá: na kněze 20, advokáta ll, vojáka 6, umělce 3, průmyslníka 3, obchodníka, ,soukroobchodníka-spekulanta', ,dnešní vykořisťovatele (banky a
,dnešní berní úřady' (po jednom). Jak patrno,
zaměnili tu povolání s institucemi.
z
N a posledních místech (47 případů) se ocitli: advokát, kněz,
15krát (31'93%), umělec Skrát (10'64 % ) , politik, voják,
4krát (8-51 %), průmyslník 2krát (4'25%), řemeslník, inže1krát (Z·12%).
iJV.~LVU..u.L,-".u trojicích (v úvahu béřeme opět jen 47 dotazníktl)
11n"ri"",n1 : umělec-advokát-kněz 7krát (14'89%), poEtik-advo1<~.r-'Kn(~Z 6krát
, advokát-voják-kněz Skrát (10'64%),
3krát (6'38%), politik-kněz-voják,
inženýr-advokát-poli tik, voják-poli tik-ad volát, inženýr-advokátZkrát (4'25%). Zbývajících 38'33% jest
poslední trojice, v nichž byli ještě: vo9krát), kněz (8krát), advokát (7krát), poliprůmyslník (každý 4krát), inženýr (3(2krát), řemeslník, rolník (každý 1krát).
N a důležitost svého vlastního povolání, jež v seznamu "Dotazníku" uvedeno nebylo, upozorňuje 371etý soukromý úředník (bez
nár. soc.): "N eobej deme se bez žádného, a myslím, že
ani všechny stavy!vyjmenovány. Na jednui velmi důležitou
zapomněli, a to na úřednictvo, ať již státní, zemské,
soukromé a "Ohlasem náboženského (vlastně nenáboženského)
kreda je odpověď obchodního zástupce (341et,
bez vyzn., člen národní obce fašistické), který
věří v politické zázračnictví: "Obejdeme se: 1. bez poli-
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tiků, 2. bez advokátů,
učení Kristova (láska

3. bez kněží, kteří nejsou poctivými nositeli
k bližnímu), 4. bez dnešních vykořisťovatelů
(bank1 a p:něžnÍ úst~vy), 5. "bez dnešních berních úřadů '(po zavedelllv.dane z hotovych penez tyto automaticky zanikají)" dále
beze 1Z1, bez korupce, bez zločinů těch vysokých pánů (židů a
velkokapitálu), bez egoismu a materialismu a bez těch politických
stran, které neměly dodnes zájmu na široce strádající veřejnosti
a nezlomily přednostní právo peněz (snad se to fašistům stopro~entně podař!)." K budoucnosti hledí také 341etý účetní (střední
skola, vyzn. cs!., soc. dem.) : "Bude to jistě doba krásná a úroveň
našeho ~ivota vysoká, až budeme moci postrádat vojáky a advokáty." Uzce osobní je hledisko 51letého soukromého úředníka
(střední škola, bez vyzn., nár. soc.) : "Za méně důležité považuj i
ony stavy, které slouží jen jedné části národa: bez umělců, advokát~; kněží a politiků (ovšem
politiků, kteří dělají jen
pol1t1ku osobní) se může vésti
také dobře. Teiich povolání nemění na blahu občanů nic." Jako by na př. tak~vÝ Smetana
tvořil svá umělecká díla jen pro ,jednu část národa'! Stejně
pochybný je i smysl odpovědi 291eté soukromé úřednice (ř. k.,
strana republikánská), když píše, že se "snad obejdeme bez kněze
a umělce. Poněvadž každý, kdo chce býti dobrvm a věřícím jest
jím i be.z n~bádání se strany kněze. Bez uměl~e proto, že ~mění
v
nepodmmuJe
blaho". Je přece mnoho lidí, kteří by se
?ez pomoci kněze nebo bez plodů umělce necítili šťastni; a přece
1 0vlll
byli účastni veřejného blaha. Jiná je
ovsem
členové národa jsou dostatečně vzděláni, aby jim na
chápání uměleck)'ch děl nebylo nedostupné
a ab2', i
vté~o st~ánce mohli míti ~ivot rozmanitější, plnější a
hl~lbs: ;
zreJmo~ ze na tomto
Jako na tak mnohých jiných,
z~Jmena hospo~árském, jsme
velmi vzdáleni ideálů veřejneho blaha, to Jest blaha
Ve dvou dalších odpovědích je
opět vylučováno povolání kněžské: "Docela dobře
se náš stát
obešel bez kněží, poněvadž každý člověk má vyznávat náboženství
dobrotou svého srdce, a k tomu není potřebí ani kostelů ani kně
ží" (361etá žena konsulárního taj emníka, škola měšťanski, evang.,
se náš stát
bez polit. příslušnosti). "Dle mého mínění obešel
bez kněžÍ, ~teří 11!ají n,ad sebou cizí duchovní
což by
se "dalo dosahnoutl, kdyby vzdělání mohlo se rozšířiti na všechny
zlé, aby
obcany, aby každý jasně věděl, co je dobré a co
jeho vlastní svědomí mu zabránilo v konání zlých
a poškozování zájmů materiálních i duševních jeho spoluobčanů" {471etý
komerční úředník, obchodní akademie, ř. k., nár. soc.). Poněkud
divně zní odpověď bankovního úředníka (38 let, maturita, ř. k.,

lit. příslušnosti) : "Obejdeme se bez politiků. Coz"kdyby stát
bez po aU mužové, kteří by měli zájem na blahobytu vsech vrstev
st~~:~;va? Nebylo by politických třen~c, zr~ky ~še:~. ,ob;ace11Iby
o
lku _ národu." Je tak vlastne soucasne pnJlmano 1 zasehk c,e o J' edno a totéž povolání, neboť o. ni ,mužové, kteří by měli
vr ovan
b
' d ' d .,
,
"
na blahobytu všech vrstev o canstva, OpOVl aJ1 prave
Z~J~ vě jakou máme o politicích, jakožto moudrých a spravedI:re, ~ asp;ávcích věcí veřejných. Tedy stát se neobejde bez polil:vJ:c y'brž obel' de se bez špatných politiků, jako to asi měl na
tlk u, n
, .
, v'
l'
mysli i pisatel slov, ktera Jsme prave cItova 1.
v

v

Souborný číselný přehled skupiny VII. b
(soukromí zaměstnanci nižší kategorie, nejvýš s maturitOU)
příslušníky skupiny VII. b

povoláni,
jež byla
klasifikována
1-

řemeslník.

v

v

I

povolání,která byla odpovídajícími sponb 1 tánné přidána jóko dúl2žitá:
n~:
soudce
úředník (5X)

byl zaraden
na
do klasifido ,
na
1 d k
první prvm posled. pos e,
a,ce
místo trojice, místo trojice pOjat
1
28
1 I
1
8

I

kněz

tik

7
16
31

e1 .

rolník

dělník

9

inženýr .
lékař .
vOJ'ák .

4
2

umělec

1
11
40
50
37

15
4

3

1

14
8
1

4

28
18

10

4

1

5

2
7

1
3

18
21

4
4
5

spis~vatel
stavitel
á'k

~edec

1119sof
výrobce
~~d~i~atel
dobrý vůdce
žena-hospodyně (2XJ
povolání která byla odpovídajícími spontánně přidána jako škodlivá:
obchodník-spekulant
"banky a peněžní ústavy"
"dnešní berni úřany"
a) odp'vědi na druhý bo~ dot~zn!~u:
všechna povoláni jsou !te)ne. dulezl!á~
34'34%- všernna povolánI neJsou steJne
důležitá:' 4'04%; povoláni, kte!á odpovídající
mlstech,

4
obchodník .
4
7
advokát ,
15
34
12
jsou nBld
případy
rfimyslnlk
2
13
2
4
3
nejasné nebo nezodpověděné ~ 3 03%
P
i2~~~~!-..!:!.-+I""";:;':;:"'-;-I....=..-r1-4";;7~h;ib)-;;;Odr.;;Po;;;MVědi
na třetí b"d dotazníku: ~š,:th p.ov~láni
počet uvaje nám třeba: 60'61%; vše b póvolam nenl)~ba:
žovaných
72
70
47
29'29°(0; případy nF jasné nebo nezodpovedené:

I

\

případfi

I

trojic

trojic

10'10°(0

V dalším uveďme tři odpovědi, v nichž je vyloučení některého
povolání jako nepotřebného vyjádřeno jen jako možnost, anebo
Je činěno závislým na nějaké podmínce. "Těžko j,e bý~ bez r?l:
níka, jsme-li státem zeměděls~ý~: be,z dělník~, m~me-h ve state
průmysl, bez učitele, chceme-ll by tl statem ,:zdelany~: S~ad by t~
šlo bez kněze kdybyste mohli dáti lidu v nahradu nepke mravn;
hodnoty, jež by vyvážily náboženství věřících" (32~et'ý s0;tkromy
podúředník, nižší střední škola, ~" strana :e?ubllkansk~) ~ "Na
tuto otázku nelze přesně odpovedet. Je cela rada, povolam" :de
neoznačených (rozuměj: v "Dotazníku" neuvedenych), ktera Jen

t.

komplikují běh života, a přece nelze je přímo odklidit. Stát musí
dělat taková opatření, aby postupně zanikla, protože se jim nebude dařit dobře. To je otázka celého řádu hospodářského a spol;~ens~éh~, kvterý musí doznati oprav v záj.m~ veřejném" (371etý~
uredmk zalozny, bez vyzn., strana republlkanská). "Kdyby náš
st~t neměl nepřátel, nepotřeboval by vojáka. Kdyby nebylo kněze
(clrkev katolická), bylo
to našemu státu, co se týče vzdělání,
na prospěch" (371etá vdova po soukromém úředníku, škola měš
ťanská, ř. k, soc. dem.).
Na závěr citujme konečně odpověď obchodního zástupce (38
let, 4 třídy reálky a obchodní škola, bez vyzn., nár. soc.) : ,,1. Uči
tel (dobrý učitel) ; 2. Politik (jen dobrý politik) ; 3. Lékař; 4.
Dě~ník (jenž miluje svou práci) ; 5. Obchodník; 6. Průmyslník'
7. Rem~slník; 8. I~ženýr;.9. ~olník; 10. Advokát; 11. Voják;
12. Umelec; 13. Knez (ten Je vsak zhola zbytečn)T, neboť 'Pro svůj
styk s bohem nepotřebuji žádných zprostředkovatelů. nota bene
takových ne, kteří za toto zprostředkování berou v~lmi tučnou
provisi a mimo to mne balamutí)." K této klasifikaci připojuje
pak pisat~l ještě pozr:ámky: "Dob'rý učitel - v jeho schopných
rukou hnete se poddajná duše dítěte, on vychovává nám dobrého
člověka, dá mu základ a podnítí žízeň po dalším vědění může
uvésti do nejvhodnějších kolejí. Dobrý učitel je světlonošem a
průvodcem nejistě tápajícího mládí. Dobrý politik žel, že jich
máme tak málo. Zvolili jsme ho, aby se staralo naše blaho, jemu
svěřujeme naše záležitosti. Většina našich politiků je ovšem pustá
horda sinekuristů a vyžÍračii; jsou mezi nimi i blázni a fanfaroni
a t~lolit~k~ podle ;:oho vyp~dá. ,Nepotřebujeme státem placených
knezl. J Sl-ll zboznym, plať Sl sveho kněze sám, tak jako si musíš
maséra nebo holiče, neumíš-li se oholit sám anebo neumíš-li
mluvit se svým bohem bez zprostředkovatele. B'ez umělců by se
ovšem náš stát obešel, neobstál by pak však v soutěži s ostatními
národy~ světa. Konečně mám ten dojem, že praví umělci již vymřel~.
j; to ~kutečně umění malovat surrealistické obrazy, psát
dadalsbcke verse a produkovat nesrozumitelnou hudbu, či sochy
z drátu a sirek? Je-li to skutečně umění, pak tomu nerozumím a
rád se poddám, nemaje na takovém umění žádného zájmu." Nebude
nikoho, kdo by popřel, že klasifikace povolání, uvedená
v této odpovědi, je determinována vlastním povoláním pisatele.
Příznačné je zejména, že obchodník
mnohem čestněji umístěn
než rolník; a neméně příznačné j sou i výrazy ;zprostředkovatel'
a ,bráti tučnou provisi', Pro nás jsou slova tohoto obchodního
zástupce zajímavá hlavně tím, že si při čtení jich uvědomujeme,
neskonale rozmanité jsou názory lidí a jak mnohé a namnoze

<:i

j sou koř~ny ~oc~á:ních ~ntagon}sm~ ; z~eo nepl,at~ j;r:: Kolik
tolik mysh, nybrz 1: Kohk srdcl, tolIk CltU. l\rlmem JSou vy'ádřena, ale city mohou zůstat skryty (zaujetí,: n~návist, závist,
J
antipatie a pod.) ; nemůžeme proto snad mkdy zcela bezco je vlastní příčinou (příčinami) slov chvály nebo slov
Veřejní a soukromí zaměstnanci

v y š š í k a t ego r i e.
Do skupiny osmé zahrnujeme veřejné i soukromé zaměstnance
vyšší kategorie s :7sokošk?lským ~zděláním. Jestv j ich úhrn~m
59 z toho 46 muzu a 13 zen-manzelek Ponevadz soukromych
zar'něstnanců je pouze 19, připojujeme je k veřejným a o obojíeh
pojednáváme společně. Pro všeobecnou charakteristiku složer:í
této skupiny uveďme, že mezi veřejnými zaměstnanci se vyskytUjí
hlavně státní, zemští a městští úředníci-vysokoškoláci (většinou
inženýři, ale také soudce, policejní úředník, 2 asistenti techniky
a jiní). V soukromých zaměstnancích jsou na př. ředitel továrny,
ředitel mlékárny, bankovní ředitel, ředitel cukrovaru, ředitel, prů
myslového podniku, ,akvisič~í úředn~k ve~~é st:ojír~nské f'lrn;y:
a pod. Nebude proto bez zaj1mavostl proclst nektere z odpovedl
těchto jedinců, o nichž lze již na základě jejich vysokoškolského
vzdělání předpokládat, že mají širší rozh~ed ~ tudíž i vět,ší po~hv~
pení pro mnohost a mnohonásobnou zaclenenos~ podmm:k : C1nitelů, vytvářejících stav veřejného blaha, než Jak lze ocekavat
u lidí prostších. Je ovšem otázka, zdali skutečnost opravdu odpotomuto předpokladu. Vzdělání samo o sobě nemusí v tomto
skýtat vůbec žádných záruk Známe přece případy} kdy
člověk vysoce vzdělaný a velký odborník ve svém povolání myslí
na př. jako politický analfabet, anebo je naprostým analv oblasti umění a podobně. Odborné školení, ,byť sebe
větší, nezaručuje schopnost rozvážné soudnosti, která se s pochopením dovede orientovati i tam, kam si takovýchto odborných
vědomostí nepřinášíme; nezřídka bývá i na závadu, neboť z jednostranného odborného školení pramení povýšenost a stavovská
výlučnost, jež zájmy celku poškozuje. A známe naopak p!.osté
jedince z lidu, kteří nás udivují svou schopností chápat Slozltost
společenského dění a kteří dovedou mnohdy zdravěji myslit než
akademičtí hodnostáři. Víra v ,common sense' není vždy
věrou planou!
Všeobecně bylo v VIII. skupině pořadí jednotlivých povolání
vyjádřeno 13krát. U zbývajících 46 dotazníků byli na prvém
v

.l.:tlJ\.-L'-'HJ.
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místě: rolník 22krát (47'83%), učitel 14krát (30'44%), politik
6krát (13'05%), řemeslník, inženýr, lékař, voják, každý lkrát

(2'17%). Po zkušenostech, které máme s klasifikacemi přísluš
níků oněch skupin, které jsme již probrali, poněkud překvapí,
že u této skupiny 13 % z prvních míst klasifikace připadá na povolání politika, kdežto dělník se na tomto místě neocitl ani jednou.

V dalším však uvidíme, že tato skutečnost je zase vyvážena fakte~, .~e politik :byl u této skupiny ze všech povolání nejčastěji
z~:ade~ na místo poslední (14krát), kdežto dělník ani v jediném
pnpade.
V prvních troj icích (celkem 44) na důležitost povolání dělníka
ovšem zapomenuto nebylo. Jejich složení je toho zřejmým dokladem: rolník-řemeslnÍk-dělník 8krát (18'19%), učitel-rolník-děl
ník 4krát (9,09%), voják-rolník-dělník, učitel-kněz-politik každá
troj lce 3krát (682 % ) , učitel-lékař-rolník, učitel-rolník-ře~eslník
každá trojice 2krát (4'54%). Na ojediněle se vyskytující první
trojice připadá zbývajících 50% ; v nich byli uvedeni ještě: učitel,
rolník (každý 12krát), lékař (9krát), kněz, dělník (každý 6krát),
ře~esl~i~, prllmyslník (každý 5krát), politik (4krát), voják (3krat), mzenýr (2krát), umělec, obchodník (každý jednou).
~ c:~pov~~~,jsme se po~usili vybrat ty nejtypičtější a současně
neJzaJ1maveJsl. "Souhlaslm se slovy velkého našeho presidenta
v proslovu ke školní mládeži dne 27. X. 1928: Všichni jsme povoláni k práci, každý na svém místě a podle svých vloh. Společnost
musí mít pracovníky rozmanité, práce musí býti účelně rozdělena
a us~ořádána, ale yšichni, kdo poctivě pracujeme, jsme si v práci
rovm - dobrý dělník není méně hodný než dobrý president"
(481etý soudce, ř. k, nár. dem.). Originálním způsobem utřídil
jednotlivá povolání do tři skupin 471etý bankovní ředitel (ř. k.
strana agrární) : ,,1. Rolník, řemeslník a doplněk obou, dělník
2. ~ékař, pokud vykonává své povinnosti dle složené přísahy, a
ne Jako pochop nemocenské pojišťovny; učitel, inženýr, obchodník, prtlmyslník, umělec, advokát. 3. Kněz, voj ák" politik Prvá
kategorie je nezbytná (tvoří hodnoty). Druhá kategorie je potřebná (pomáhá tvořit hodnoty a spravuje je). Třetí kategorie
je metlou lidstva (ničí a žij e na úkor práce druhých)." Za velmi
vtipnou možno označiti druhou část odpovědi 481etého akvisič
ního úředníka (bez vyzn., nár. soc.) : "Dnešní lidská společnost
se neobejde bez žádného z uvedených povolání. Mohla by býti
šťastnou, kdyby na př. nepotřebovala advokátů a vojáků. Také
řemeslní politikové, to jest takoví, kteří si z politiky učinili výnosné zaměstnání, neměli by v řadě povolání dlouho figurovati.
Označiti některá tři povolání za nejdůležitější a ostatní za méně
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důležitá,

zdá se mně absurdní. Každé takové hodnocení bude čistě
subjektivní a hodnoty jeho přechodné, poněvadž se bude měniti
s měnícími se potřebami hodnotitele. Zdravý člověk necítí potřebu lékařského povolání, ale postaví je před všechna ostatní tím
okamžikem, jakmile onemocní a \bude potřebovati lékařovy pomoci." Přednosta účtárny (36letý, vyzn. čsl.) odpověděl na první
otázku neméně zajimavě: "Zásadně považuji všechna povolání za
stejně důležitá. Každé povolání je součástí, z které se tvoří celek.
Výjimku dle mého přesvědčení tvoří vúdčí místo! Každý vůdce,
odstupňovaně k tomu, jak odpovědné místo zastává, může nepoměrně více celku prospěti nebo uškoditi, než jedinec méně význač
ný. Součástka se múže nahraditi, vůdce však ne vždy a ne v té
míře. Proto za nejdůležitější považuji místa vůdcovská, v kterémžto případě musí býti především vzata v úvahu hodnota povahová, morální, smysl pro spravedlnost, energie atd. Jinak jsou
povolání stejně důležitá. Ještě bych kladl velkou váhu na povolání
učitele a kněze."
Na druhou otázku se vyskytla u této skupiny pouze jediná odzáporná (1'69%), říkající výslovně, že všechna povolání
nejsou stejně důležitá. Stejný význam všem zaměstnáním při
suzu je 17 j edinctl (28' 81 % ) . Ve zbýva j Ídch 41 dotaznících. ( 69' 50
proc.) jsme shledali jednak odpovědi, oceňující prvá tři povolání
nejvíce (7), jednak odpovědi, v nichž bylo prostě odůvodněno
zvolené pořadí prvých tří členú klasifikace, kdežto o významu
ostatních nebyla učiněna zmínka (34).
Soukromý obchodní úředník (491etý, vyzn. čsl., soc. dem.) píše,
že "povolání zastávaná ,povolanými' jsou všechna dltležitá. N emůže být každý se vzděláním vyso~oškolským, a přece může
zastávat povolání dltležitější onoho". Zelez. úředník (48 let, ř. k.,
strana lidová) postavil v čelo své klasifikace rolníka, iučitele a
úředníka: "Povolání rolníka považuji za nejdůležitějšÍ, poněvadž
bez zemědělské produkce, jež tvoří výživu všech vrstev národa,
nelze si řádně prospívaj ící společnost představiti. U či tel, ať již
na škole národní, odborné, střední či vysoké, vychovává národ
k poslání politickému, hospodářskému, vědeckému, kulturnímu
atd. A úředník je sloupem agministrativy, která tvoří předpoklady
pro klidnou práci národa." Zena právního úředníka (28 let, střed~
ní
vyzn. čs1., nár. soc.) odpovídá takto: "Politik má přímý
vliv na uskutečňování veřejného blaha, žurnalista spolu s jinými
vytváří veřejné mínění a dokončuje výchovu občanů, kteří už
vlivu školy nepodléhají, a učitel, který spolu s rodiči dává základ
k výchově, vede mládež a předává ji do života. A na dobrém základě záleží mnoho." Učitele cení si nejvíce 241etý knihovník

(evang., strana republikánská): "Učitele stavím na prvé místo,
poněvadž jeho rukama projdou všichni ostatní; on má na jejich
utváření největší vliv. Kněze považuji za druhou důležitou výchovnou složku. Politik prakticky provádí zásady> které výchovou
je odpověď 481etého ředí tele mlékárny (ř.
k., nár.
, který sice rovněž staví do popředí učitele, nezd.-pomíná však ani na tvů.rce blaha hmotného: "Učitel má nejvznešeněj ší poslání, neboť vzdělání je základem, bez něhož nemožno
základním živitelem
dnes dosáhnouti veřejného blaha. Rolník
země. Ostatně i vševšech a dělníkova práce přináší blahobyt
chna jiná povolání mají svou d-l11ežitost a těžko dávati přednost
některému z nich."
Odpovědi na otázku třetí
utřídili takto: všech
je nám třeba
odpovědí, t. j. 62·71 %) ; všech
nepotřebujeme, námitky (16 odpovědí, t. j. 27-12%); nejasné nebo
nezodpověděné (6 případů, 1. j. 10'17%). V odsudcích
deni: advokát (9krát), kněz (8krát), politik (Skrát),
(2krát), ,bez politických stran' (2krát), umělec, průmyslník, ,velkoprůmyslník a velkoobchodník', ,utopický filosof' (každý
Ve 34
jež tu béřeme v úvahu, ocitli se na fJV,~J.'-"U.H.l'-'lJ.
klasifikaci: politik 14krát (41"18% , advokát
kněz Skrát (14'71 %), umělec 4krát (11'76%),
voják
). Do posledních
34 případy)
byli zařaděni: kněz-poEtik-advokát Skrát
%), umělec-advokát-politik, průmyslník-advokát-politik, voják-politik-advokát,
každá trojice 4krát (11'76/~), kněz-umělec-advokát 3krát (8'82
inženýr-advokát-poEtik 2krát (S·88%). V ojedinělých
troj Ících j sou ve zbývajících 3S'31 % zastoupeni:
umělec (každý 8krát), kněz (5krát), politik, advokát
4krát), řemeslník, dělník (každý 2krát), rolník, inženýr, průmy
slník (po jednom). Příklady, které v dalším uvádíme, jsou z nejpři jaL"

OJ.\..oUU.L'-.I..L

zajímavějších.

mají svou důležitost a jsou spojeny v řetěz.
má být z nerezavějící poctivé ocele, aby se necivilní geometr, ř. k., strana lidová), "Těžko by
se stát
uvedených povolání, ačkoliv některá z ni-ch
bylo by třeba přetvořit a dáti jim jinou obsahovou náphi Zejména
u průmyslníka, kněze, politika a i umělce, v zájmu jejich
slání I" (31letý, policejní úředník, ř.
. "Stát se neobejde
žádného z těchto povolání; ale ze
je našemu státu
nejvíce dobrého, spravedlivého, bystrého a
(841etý úředník v. v., bez vyzn., nár. dem.).
určuje
odpovědi ženy obchodníka a majitele realit

ř. k., strana lidová) : "Neobejdeme se bez těchto
protože i druhé státy podporují všechna uvedená po; ani
experimenty s církvemi se nevyplácej í. Nám škodí
nVt:nSkU. V Polsku, Německo má také potíže v tomto směru,
n..v,LJ.'-~,Lk'-' ani Rusko klérus úplně nezrušilo." Důležitost svého
zdihazňuje 281etý inžen)7r
k., nár. soc.) : "Bez učitele,
a inženýra nemůže existovat žádný národ."
Ze zamítavých odpovědí jsme vybrali čtyři, jež si obzvlášť zanaší pozornosti. Prvá je zajímavá tím, že tu soudce mluví
o zbytečnosti advokáta: ,;Snad bez advokátů bychom se obešli,
ježto lze si představiti řádný výkon spravedlnosti při vhodné
úpravě soudních řádů i bez tohoto stavu. V řízení před
pracovními jest již nyní. dle zákona č. 131/31 sb. z. a n.
stran advokáty ve sporech do tisíce Kč vyloučeno"
soudce, ř. k., nár. dem.). Proti advokátu je namířena též
491etého úředníka v ministerstvu zemědělství (ř. k.,
strana agrární) : "Bez advokátů se obejdeme naprosto jistě, poněvadž máme dobré soudy a právo si dovedeme hájit každý sám.
Bez advokátů by se procesy značně zjednodušily. Při poslední
t.C;lll"-".1"-'L,~n.."-' krisi ustali venkované v soudních projednáváních pří,
neměli peněžních prostředků pro advokáty, a nenastaly
z toho žádné újmy, naopak došlo k uklidnění svárů." Ředitel
podniku (431etý, i-. k., soc. dem.) odpovídá takto:
"Obejdeme se bez kněze, poněvadž náboženství je soukromou
věcí člověka a pro výchovu k mravnosti se nehodí. Mravnosti nemůže
tolik druhů, kolik je různých církví! Obejdeme se bez
..,ti·<Tr.[T-:lt'1~1 a průmyslníků, poněvadž místo nich vystačíme s
a inženýry." Poslední z ukázek svědčí o rozvážnosti toho,
ji
Nevěří v sociální a politické zázračnictví, nevěří,
sp()leCerlsl<:e poměry mohly změnit přes noc. Osobně by
některých povolání nebylo; když však shledává, že
takovýchto změn nejsou splněny, netvrdí opak a ne"Kdyby se uskutečnila utopie o dokonalém
h"r·hn·1'Y'I vojáků.
lidé nebyli mezi sebou
bychom
Kdyby každý dotak duševně vyspělý, že by si své věci, souvisící
dovedl obstarati sám, nepotřebovali bychom círka kněží. Poněvadž však předpoklady pro vymření některého
těchto
nejsou a dlouho ještě nebudou splněnY,l neobese bez žádného z nich" (48letý akvisiční úředník, bez.
nár. soc.).
srovnání odpovědí lidí prostých s tím, co napsali jedinse dostalo vyššího vzdělání, si ponechme až po probrání
·JJ'I.rUH.LU'-'
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dalších tři skupin, zejména skupiny učitelů a profesorů. Pokusíme
se potom stejně o shrnutí výsledků, k nimž jsme dospěli studiem
všech dvanácti skupin.
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Učitele a profesory řadíme do téže kategorie, ja~ nás k tom~
opravňuje stejný ráz jejich povolání: výchova no~yc~. genera.cl.
Přesto o nich pojednáváme odděleně, abychom zJ1s1111" neeXIStují-li mezi nimi nějaké názorové rozdíly, i když ne~udeme apri?rně počítat s tím, že tyto rozdíly budou dány neste]ným stupn,em
v

vzdělání,

u jedněch středoškolským, u druhých vysokoskolskym.
Nezapomínejme ostatně na četně navštěvované universitní i jiné
kursy pro učitele.
A.

Učitelé.

Skupinu učitelů tvoří jednak učitelé (46), jednak u~it:lk~ (l,5),
jednak ženy učitelů (12). Dále jsou zde zastoupem redltele a
správci škol (17), a Jejich n:anželky (6;; dohroma~y v~6 ~sob.
Z nich 3 na prvm otazku naseho dotazmku neodpovedeh vubec,
27 odpovědělo všeobecně, bez stanovení pořadí důležitosti jed-

n~tlivých povolání, pnplsujíce jim stejnou důležitost (namnoze
s výhradami). Podotkněme, že skupina tato, je velmi homogenní
iv ohledu (vzdělanostním, neboť z 18 manželek 'učitelů, resp.
manželek ředitelů, pouze 6 nemá úplného středoškolského vzdě
lání.
První místo ve zbývajících 66 odpovědích obsadili: rolník 26(39-40%), učitell8krát (27'27%), politik lOkrát (15'15%),
lékař 8krát (12-12%), dělník 4krát (6"06%) ; snad ze všeho nejpříznačnější je tu pěkné umístění politika.
Přehled složení prvních trojic (celkem 65 případů) tento obraz
dokresluje: rolník-dělnÍk-učitel 17krát (26"15%), rolník-dělní křemeslník llkrát (16'92%), učitel-poEtik-lékař 8krát (l2'31 %),
rolník-učitel-lékař 4krát (6"15%). Zbývajících 38"47% připadá na
členy jednotlivě se vyskytujících prvních trojic; byli tu uvedeni:
učitel (22krát), rolník (lOkrát), politik (8krát), inženýr (7krát),
kněz, lékař (každý 6krát), řemeslník, dělník (každý 4krát), voják,
prLlmyslník (každý 3krát), umělec (2krát). Vidíme, že u srovnání
s klasifikací skupin předchozích učitelé nečiní výjimky, pokud se
týče významu, který připisují povoláni rolníka. Přesto však je
u nich jasně patrna tendence zdttrazniti význam duchovních a
kulturních činitelů při vytváření veřejného blaha; jednak tím,
jak význačné místo vykazují svému povolání vlastnímu, jednak
tím, že čestně umístili i povolání jiných intelektuálů. V tomto
ohledu je obzvlášť příznačné, že dělník, kterého si učitelé zřejmě
velmi cení (viz složení prvních troj ic), ustoupil v celkovém obsazení prvních míst nejen za učitele, ale i za politika a lékaře. O ně
jakém jednostranném nebo přehnaném zaujetí učitelů pro ,pracovníky hlavou' na úkor ,pracovníků rukou' nemůže však býti
ani řeči. Přesvědčí nás o tom i jejich vlastni slova.
,,1. Politik, silný charakter, zkušený odborník, který dovede pře
svědčivě obhájit svůj odborný názor a držet se jej ve straně i ve
výborech parlamentních a nikdy nehlasovat proti svému přesvěd
čeni i za cenu vzdání se, je pro mne alfa i omega politického
charakteru. 2. Vychovatel a učitel - staví základy pravého člo
věka. 3, Lékař - zachraňuje tělesné i duševní zdraví člověka
a vrací ho společnosti. Mám při tom na mysli stoprocentní lidi
na svých místech u vědomí odpovědnosti veřejnému zájmu, ne
osobnímu jen" (441etý učitel obecné školy, bez vyzn., nár. soc.).
manuální práce nelze žít. Potom teprve lze dělat politiku,
učit, tvořit krásu, vymýšlet lepší způsoby pracovní atd, (Pozn.:
Pisatel této odpovědi zvolil pořadí: rolník, dělník, řemeslník, politik, učitel, umělec, inženýr, lékař.) To mi však neznamená, že
tato povolání měla býti proto nejvíc odměňována. Důchody

mají hýt pro všechn~ stej~é, a ~o. tak?vé, ,aby k~~dý moh} co nejlépe ukojiti své potreby tel~sne :, dus~vn:. C??tlz~ost pra~~, ať Je
vyvažována větší měrou prazdna (431ety UCltel skoly mest., bez
vyzn., soc. dem.). "Politik spolupůsobí v říze~í státu, proto má
přímý vztah k vytváření veřejného bl~~a. UČ1telv a kt;ez :ychovávají a vedou k správnému způsobu Zlvota. Ovsem ,ze vse~hna
povolání bez rozdílu musí pak pracovat pro blaho stattl stejnou
silou. Ta tři první jsou jakýmisi vůdci či ukazovateli, ~ p~áci yšak
jsou všechna povoláni stejně důl~~itá" (~71~tá odb. uČ1!elk~, r. ~'!
polit. příslušnost neudána). Pohtlka zaradlla na prvm mIsto tez
461etá odborná učitelka (evang., polit. příslušnost neudána),
s tímto odůvodněním: Politika je správa věcí obecných, a tudíž
dobrá politika je zákl~dem veřejného blaha. Rovněž tak i. výchova je důležitou složkou k dosažení veřejného blaha." ?sohltým
způsobem odpovídá odborný učitel ~33 .1,éta',bez vyzn., na,r. s?c.):
"Dů.ležitá jsou povolání, která ,dav aJ} naro,du. h:not,n~ za~la~
existence (dělník, rolník, řemeslmk, prumyslmk, mzenyr), J?ecuJl
o jeho zdraví (lékař), vychov~~ají,nár?d. (~čitel, věde.c, sp}so;:a7
tel někdy i kněz). Pro vy tvarem ve reJ neho blaha Je dulezl ta
i činnost 'politika (u politiků p~o~esioná.l~ bohužel ve ~myslt;. negativním)." Poněkud neo~vykla ~e klaslt1kace ?d,borneho UCl tele
(věk neudán, bez
nar. soc.),
odpovlda takto:
..
říci které
dnes důležitější, neboť všechna spolu Jlste
,
kolečka v hodinách. Přece však myslím, že nej důlékařství, které pečuje o zachování zdrav5 ~ároda.
dává základ duševního vzdělání, které usnadnuJe cestu
k
ostatního. Voják je důležitý činitel, pod jehož záštitou
a ochranou jsou umožněna ostatní povolání." N en! to. ,však o~po
věď ojedinělá; i jiné dvě klasifika,ce zc~l.a zaPvommaJ1 ,na !~~rc~
veřejného blaha po stránce hmotn~: "U cl!el vsech k~t~gor!~ skol.
dává vzdělání základ a připravuje ke vsem rpovolamm zlVota.
2. Lékař
o zdraví a sílu k práci. Bez zdraví nebyl?v ~y
úspěchi'L
Soudce jest (měl by býti) s~ědo~ím nár~da~.SbhzuJe
(smiřuje) a hájí tak spravedlnost a poct:v~st (46!ety uv~l,t:l obec.
školy, bez vyzn., nár. soc.). JLél~ař pecuJ~ ,0 n:.Jcenne}Sl statek
lidstva - zdraVÍ, bez něhož ni~ n~Jsm~. POh~lk pnpravuJe v, ,
pro všechna povolam. U Cltel vychovou a vzdelamm
povznáší a zušlechťuje" (351etý ?db. učitel: ~vang., soc.
dem.). Opačné (částečné) j ednostrannostl se vdopo~sÍ1
UčÍtel obecné školy (vyzn. čsl., nár. soc.), kdyz. pravl :
dvě
povolání (rolník, dělník) opatřují nám ty VěCI" bezy.
bychOl?
vůbec nemohli žíti (strava, oděv, obydl,í,
. VCl tel P?~~ytuJ:
ty
vědomosti, jichž prvm dva stavy nyne]Sl dobe
v

postrádati nemohou. Bez ostatních povolání žilo by se těžko, ale
život by nebyl tak zcela nemožný, jako bez práce rolníkovy a děl
níkovv." Z poslední věty je patrno, že prvek blaha duchovního,
jeho{ představitelem je zde učitel'l není pokládán za činitele tak
důležitého, jako prvek blaha hmotného (rolník, dělník). Tato,
jakož i mnohé jiné odpovědi tohoto typu, j sou důsledkem záměny
pojmů: pojem veř~jného .blah~ ~e zde. s~ěšován a z!otožňo:;á~
s pojmem nezbytneho e:nstencnzho m'tnzma. Pak ovsem tvurCl
potravy, oděvu a obydlí, t. j. základních předpokladů udržení
holého života, jsou považováni za činitele nejdůležitější. Z odpovědí na první otázku "Dotazníku" citujme konečně ještě dvě:
"Filosof-politik je nejdůležitější. Na našem presidentu Masarykovi máme světlý příklad uskutečňování dobra, odvozeného
z jeho filosofie. Ostatní povolání jsou všechna dobrá a důležitá
- jsou-li poctivě vykonávána" (ředitelka školy, věk, nábož. a
polit. příslušnost neudány). "Každé povolání má jistě vývojem
danou oprávněnost. Ale má-li člověk žíti, musí jíst; potravu nejzákladnější mu opatří rolník. Má-li člověk využívat vymožeností
předchozích a vynalézat nové, musí mít vedle vrozených vloh
také vzdělání; to mu poskytují všichni, kteH ho vyučují. Bez
rukou dělníkových by nebylo ani mouky a chleba z IObiE, ani
strojů n které byly vymyšleny, a nebylo by také nic platno jen
teoretické vyučování a poučování. Všecko se vzájemně v řetězu
doplňuje" (551etá učitelka v. v., bez vyzn., nár. soc.).
Druhá otázka zůstala vůbec bez odpovědi 4krát (4'17%). V 36
případech (37' 50%) odpověď vyzněla v ten smysl, že všechna
povolání jsou stejně důležitá. Opak tvrdilo 6 odpovědí (6'25 % ) .
Zbývajících 50 dotazníků (52-08%) obsahovalo jednak odpovědi,
v nichž prvá tři povolání zvolené klasifikace byla prohlášena za
nejdůležitější (19), jednak odpovědi, v nichž prvá tři povolání
byla prostě odůvodňována (31). Z příkladů citujme především
ty, v nichž je přiznávána stejná důležitost všem povoláním. "Nedá
se určiti, které povolání by bylo nejdůležitější. Důležitá jsou všechna, když se všechna dovedou vzájemněpiOdporovati. .Potřebu
jeme dobré řemeslníky, kněze, poEtiky, učitele, rolníky ... atd.,
i dobré průmyslníky" (411etý odb. učitel, ř. k., nár. soc.). "J\1yslím, že všechna povolání j sou stejně důležitá, poněvadž nezáleží
na tom, čím člověk je, ale jaký je a jak svou práci vykonává, aby
tím prospěl sobě i celku" (251etá odb. učitelka, ř. k, nár. soc.).
"Těžko je řadit. Všichni, budou-li mít chuť a dobrou, pevnou vůli
spolupracovat pro veřejné blaho, hudou stejně důležití a nepostradatelní" (31letý cvičný učitel, 6 sem. university, ř. k., nár.
. Větší sociální spravedlnosti se dovolává 361etý řídící uči-

tel (ř. k, nár. soc.): "Chybí-li kolečko ve stroji, stroj nej,de.
Všechna povolání jsou stejně důležitá.t Zametač ulice, čistič stok
koná také práci pro veřejné blaho. Myslím, že větší rovnost v hodnocení práce jednotlivých zaměstnání by vedla i k větší spokojenosti. Postrádám v seznamu povolání stav úřednický (státní)."
Etické hodnoty 'jsou měřítkem sociální utility povolání pisatelům
čtyř dalších odpovědí: "Pro vytváření veřejného blaha jsou tato
povolání důležita stejnou měrou. Je však nutno, aby byla zastávána lidmi mravnými a poctivými" ( 481etý učitel, bez vyzn., nár.
soc.). "Žádnéprvní - všechna vedle sebe, všechna ať j sou v první
řadě v poctivé práci" (55letý učitel, ř. k, nár. soc.). "Netroufám
si je seřaditi; zdá se, že spolu souvisí jako články v řetězu. Dal-li
někoho dozadu, tedy proto, že máme o něm špatnou před
stavu z praxe (kněz, voják)." To jsou slova 43letého učitele
(bez vyzn., nár. soc.). "Nedávám přednost žádnému z povolání
občanů našeho státu. Každý může mnoho pro dobro vlasti vykonati, ať koná práci jakoukoliv. Osud přidělil každému člověku
jistý obor působnosti; na nás jest, abychom se úkolu svého ku
prospěchu všech čestně zhostili" (461etý Učitel, ř. k, nár. soc.).
V jiných dotaznících je sice rovněž připisována důležitost všem
povoláním, je v nich však současně konstatováno,. že .tato důle
žitost není u všech stejná. I o tom uveďme některé doklady. "Pro
vytváření veřejného blaha jsou důležitá všechna povolání, neboť
jest jedno na druhém závislé. Nejsou ovšem :všechna stejně
dílležitá, Není na příklad stejně nutný umělec, jako lékař nebo
dělník Ale není možno říci, že některé povolání je nejdůleži
tější" (31letá žena odb. učitele, učitelský ústav, vyzn. čsl., nár.
soc.). "Všechna povolání jsou důležitá, ale přece kladu na poslední místo advokáty a kněze, kteří se nejvíce odchylují od svého
poslání. Kněz, který káže zášť, nenávist k lidem - a těch je vět
šina zbytečný. Hlásá jen formu, ne náplň života. :rvInohým
kněžím a advokátům je cílem kapsa, svědomí je věcí vedlejší.
Náš stát ovšem potřebuje i svědomitých advokátů a kněžíl
(481etý učitel, ř. k, soc. dem.). "Nemůžeme říci, že by všechna
povolání byla stejně důležitá, ale jsou všechna potřebná" (461etý
odb. učitel, ř. k., nár. soc.). Jistou nedůsledností se vyznačuje
odpověď 38letého učitele (vyzn. čsl., soc. dem.). Považuje všechna povolání za stejně dltležitá, ale některým připisuje zvýšenou
odpovědnost; to znamená, že ve skutečnosti přece jen připouští
jejich nestejnou diiležitost, jak sám vysvětluje příkladem: "Všechna povolání jsou stejně důležitá. V různých povoláních jest
jen zvýšená míra odpovědnosti - politik při sdělávání zákonů,
lékař při operaci, inženýr při vypracování projektů. Zde chyba
H

se nedá snadno odstraniti bez těžkých následků pro bližního,
společnost. "
Zjišťujeme-li,

jak učitelé odpověděli na otázku třetí, jsme pře
kvapeni vysokým počtem jejich námitek Neboť z celkového počtu
96 jedinců 49 (51'04%) říká, že je nám třeba všech povolání,
kdežto 41 (42'71 %) tvrdí opak a mnozí vyslovují se někdy velmi
odmítavě proti obecné užitečnosti a potřebnosti některých povo; u 6 (6'25%) otázka tato zůstala vůbec bez odpovědi. ,Mezi
povoláními, proti nimž byly vysloveny námitky nebo odsudky,
byli uvedeni: kněz (26krát), advokát (17krát), voják (12krát),
obchodník (7krát), průmyslník (6krát), spekulant na burse,'hostinský, rentiér , štvavý žurnalista (každý 1krát) .
Ve čtyřech dotaznících byla povolání utříděna do skupin" takže
nemůžeme označiti ani poslední místo, ani ,p'oslední trojici; jako
ukázku citujeme z těchto čtyř dotazníků odpověď 50leté učitelky
(bez vyzn., strana pokroková) : ,,1. Učitel-rolník ; oba vzdělávají
základy našeho státu. 2. Inženýr, dělník, průmyslník, obchodník;
vynalézají, zpracovávají nebo zprostředkují, čeho je třeba k hmotnému blahu jedince i společnosti. 3. Lékař, kněz, advokát; těší,
uzdravují a napravují, co si lidé na svém blahu pokazili."
V ostatních 59 dotaznících byli jako nejméně důležití odsunuti
na poslední místo: advokát 22krát (37'28%), kněz 21krát (35'59
proc.), voják 6krát (10'17%), politik 4krát (6'78%), umělec
3krát (5'08%), řemeslník, obchodník, průmyslník, každý 1krát
(l'70~1o) .
Poslední trojice (rovněž S9 případů) jsou tohoto složení: umě
lec-kněz-advokát, voják-kněz-advokát, každá trojice 6krát (10'17
proc.), voják-umělec-advokát; advokát-politik-kněz, každá trojice
Skrát (8'47%), umělec-politik-advokát, umělec-voj ák-kněz, každá
trojice 4krát (6'78%), obchodník-advokát-kněz 3krát (5'08%),
průmyslník-advokát-kněz, obchodník-advokál-politik, obchodníkvoják-advokát, každá trojice 2krát (3'39%). Zbývajících 33'91 %
připadá na členy ojediněle se vyskytujících pos'ledních trojic:
kněz, voják (každý llkrát), průmyslník (9krát), advokát (8krát) ,
obchodník (6krát), inženýr, umělec (každý Skrát), řemeslník
(2krát), politik, rolník, dělník (každý po jednom).
Odsudky se zpravidla týkají dvou nebo i více povolání a jsou,
jak je patrno i z hořejšího přehledu, namířeny hlavně proti advokát~m, kněžím a vojákům. Přesto citujeme též několik odpovědí,
v mchž byly vysloveny námitky také proti některým jiným povoláním. "Obejdeme se bez advokátů. K hájení práv samozřej
mých není třeba lidí, kterým by to byld povoláním. A hájiti bez.
práví je špatnost. Úřady samy mají býti dostatečnou zárukou
11'

spravedlnosti. Dále se obejdeme bez průmyslníků a obchodníků.
Společnost sama si má řídit svůj průmysl a obchod. Existence
vojáků z povolání je přímo zhoubou pro společnost: jejich úkolem je připravovat válku. U nás ovšem se snažíme udělat z vojska
instituci nejen pro obranu, ale též instituci kulturní. A to je
správné. Jen nesmí vedení vojenské nabýt vrchu nad politikou a
kulturou" (431etý odb. učitel, bez vyzn., soc. dem.). Posledním
větám (o voj ácích) máme podle všeho rozuměti asi takto:
nástroj výbojného imperialismu jest institucí nežá• ..-,"'1- • ..-•• ,-.." tato však jest oprávněná, pokud slouží k obraně
na
straně je právo, a pokud jí není zneužito k poEtické demagogii (generálové,-diktátoři). Jinj'! učitel měšťanské
léta, evang." soc. dem.) počítá se změnami v budoucpronikne ve všech prllmyslových oborech družstevnicse průmysl bez průmyslníktl. Rovněž obchod bude
združstevněn. Lékaři, lékárníci a advokáti budou veřejnými zaměstnanci, jako ostatní veřejní úředníci. Vojska bude potřebí
dotud, dokud evropské velmoci nebudou státy demokratickými."
Podobně 50letý odb. učitel (bez vyzn., nár. soc.) píše: "Bez kněze
se
pokud ho dovedou nahradit filosof, učitel, uměled,
lékař.
průmys1níka, pokud by jeho úlohu převzal stát nebo
veřejná instituce. Bez poUtika, kterého bych nahradil filosofem-sociologem." A opět jin:ý odpovídá takto: "Kněží se ukázbytečnou institucí, byli by plně nahrazeni dobrými
zali
Vojáci jsou nutné zlo. Kněží i vojáci nebudou trpěni ve
společenství lidí osvícených" (36letý odJb. učitel, vyzn. čsl., nár.
. "Obejde-li se náš stát bez některého zaměstnání? Těžko
říci. Snad některá z nich vlivem okolností časem sama vymizejí.
Dnes možno jen říci: jsou povolání diUežitá, kdežto jiná jsou
méně důležitá při posouzení, má-li náš stát obstáti v soutěži
s ostatními národy světa." Tak uvažuje 45letý učitel (bez vyzn.,
soc. dem.). Mnohé z odpovědí jsou velmi stručné: ,,!Bez vojáka,
bez advokáta a snad i bez kněze a bez obchodníka" (461etá uči
telka, evang.). Nebo: "Bez profesionálních politiků-laiků a bez
hrubých a štvavých žurnalistů" (70letá vdova[)o řediteli měšťan
ské školy, ř.
nár. dem.). "Bez advokátů a kněží - oba těží
jen z nedostatečného vzdělání lidu" (4S1etý řídící učitel, bez
vyzn., nár. soc.). "Bez rentierů, kteří odssávají národní důchod
a deklasují ostatnÍ. Bez vojáků, až bude vhodná doba; dnes jich
potřebujeme dv'Ojnásob" (331etý učitel, ř. k., n. soc.). Obrazně se
vyjádřil 351etý odb. učitel (ev., soc. dem.) : "Kéž by se náš stát
mohl obej ít bez kropáče a šavle!" Odpověď tuto uvádíme proto,
že
dokladem, jak se sociálně politický radikalismus sociálních

demokratů

projevuje v jejich odmítavém postoji

vůči

povolání

kněze, nejen pokud jsou členy církve římskokatolické, nýbrž i tehdv (alespoň v některých případech), když j sou tito sociální demok~até, resp. komunisté, příslušníky církve AU·"...,',.AI' ....

Pokud se odsudky týkají jen jednoho povolání, tedy se
jen na advokáty, neb jen na kněží. Zdá se však, že mezi učiteli
ie zaujetí proti kněžím mnohem větŠÍ, než zaujetí proti advokátům; neboť jsou-li odsudky o advokátech vesměs jen zcela struč
né ("bez advokátů" a pod.), jsou odsudky povolání kněžského
zpravidla rozvedeny: "Snad bez kněží, mluvím-li za svou osobu:
nepotřebuji prostředníka mezi sebou a Bohem, stejně jako nepotřebuji kostelů pro ,povznesení mysli k Bohu'" (311etý cvičný
učitel, ř. k., nár. dem.). "Obejdeme se bez kněží. Jsou vychovateli
jednostrannými a svou prací nesjednocují, ale rozdělují. Pokud
konají ušlechtilou Ipráci vychovatelskou, patří (a jsou vlastně)
mezi učitele; jejich úřad matriční zastanou správní úřady" (461etý
učitel, bez vyzn., nár. soc.). "Děti, vychované bez náboženství, jsou
mravnější, než děti, vychované v pověrách konfesí! Kněz je drahá
a škodlivá zbytečnost" (351etá žena odb. učitele, bez vyzn., soc.
. "Obejdeme se bez kněžÍ, kteří jsou vážnou překážkou na
Souborný

číselný přehled

skupiny IX. a

(učitelé)
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samostatní podnikatelé
nižší kategorie .
obchodnici .
. 1 (23)111 (23)
samostatní podnikatelé vyšší kategorie a svobodná povoláni .
5 (20) 9 (18)
veřejní i soukromí zřízenci
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veřejní zaměstnanci

nižší kategorie 1
soukromí zaměstnanci
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učitelé.
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profesoři
6
vojáci .
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(46) 23 (44)
(66) 51 (65)
(29) 18 (27)
(36) 16 (35)

c:stě

k ~í1i. Vědí, že by jich nebylo vůbec třeba, kdyby se ,uzákomlo' kralovství boží na zemi" (421etý správce školy, ř. k, soc.
dem.). "Bez stavu kněžského jako stavu výdělečného se obejdeme, neb~ť takoví kněží snaží se co nejvíce vydělávat a mění svůj
stav v remeslo kouzelnické. První kněží (apoštolové) nebyli
zvláštním stavem, zato však měli vroucí lásku k opravdovému
náboženstvL I dnes by byli takoví kněží nejlepší" (531ety ředitel
měšťanky, bez vyzn., soc. dem.).
Přesvědčili jsme se, že mnohé z těchto odsudků nejsou povahy
absolutní. Neodsuzují zpravidla povolání samo o sobě, nýbrž způ
sob, jímž je zastáváno v praxi jedinci neschopnými nebo nehod1 Nejvýše :s maturitou. Cís1ice v závorkách znamenají počet uvažovaných případů, resp. trojic.
2 Do. ~osledníhosvislého sloupce jsme zahrnuli ony dotazníky, v nichž
do klasIfIkace povolání bylo pojato nejméně osm členů.

nými. Kromě toho velmi četné odpovědi, jejichž námitky jsou
osla,beny rozmanitými výhradami, při'Pouštějí možnost vyloučení
některých povolání jako nepotřebných teprve po splnění určitých
předpokladtL Odtud pak věty, jako: "Bez kněží, pokud jinak
myslí, mluví a jednají". "Bez kněze, až postoupí mravnost a vzdě
lání do širších vrstev". "Bez kněží, pokud j sou stavem výdělečbudoucnu bez kněze a advokáta". "Bez kněze - polibojovníka". "Bez vojáka po odzbrojení". "Bez průmysl
níka a obchodníka po združstevnění". "Kdyby byli všichni jako
mohli by se vypustit advokát a kněz".
Myslím, že :se můžeme omezit na svrchu uvedené doklady.
Jsou dosti četné, abychom z nich nabyli uceleného 'obrazu 10 poskupiny učitelů k příslušníkům jiných profesionálních skupin. Zejména tehdy, když jich použijeme jen jako ilustrace
k podrobným. číselným údajům, ,klasifikujícím odpovědi na ti-i
hlavní otázky {našeho dotazníku. První ze dvou připojených číseltabulek podává shrnutí tohoto přehledu, pokud j de o zachycení sociálních postojů učitelů k příslušníkům jiných profesionálních skupin. V tabulce druhé najdeme zase naopak přehled
o tom, jak si příslušníci jiných skupin cení povolání učitele.
(Pozn.: Připomínáme, že tato druhá tabulka mohla býti sestavena
fen u oněch skupin, jej khž povolání bylo uvedeno mezi třinácti
povoláními, jichž se týkala klasifikace.)
'H.''-.L.ULV

,B. Profesoři.

Z rodin profesorů podařilo se nám získati celkem 41 vyplněných
dotazníků. Jej ich autory byli: 28 profesorů (3 vysokoškolští,
ostatní středoškolští), 3 profesorky, 9 žen profesorů, 1 ředitel
gymnasia. Z 9 žen profesorů 4 mají úplné vzdělání středoškolské,
1 absolvovala nižší třídy reál. :gymnasia a zbývající 4 vychodily
školu měšťanskou (navíc mají kursy jazykové a pod.).
Ve 12 případech povolání nebyla seřaděna podle důležitosti a

na první otázku byly vyjádřeny jen všeobecně. Citujme
z nich: "Rozlišovati lidská povolání měřítkem jejich důle
pro veřejné blaho není rozumné, není ani spravedlivě nwžné. ,Veřejné blaho' nemůže býti bez práce rolníků, právě tak
jako není možno bez práce dělníků; není možné bez učitelů, tak
jako ne bez lékařů; není možné bez řemeslníků, ani bez umělců,
techniků, průmyslníků atd. Je nesmyslno vymýšleti, že jeden
z těchto (i jiných) stavů je ,důležitější' (dokonce ,nejdůležitější').
Právě v součinnosti všech těchto stavů je záruka veřejného blaha"
prof. vysoké školy, bez vyzn., nár. soc.) . Jak patrno, naše

otázka, vlastně způsob, jak jsme ji položili a úmyslně stilisovali,
neminula se účinkem: vyprovokovala k nesouhlas u a vedla proto
k hodně spontánní odpovědi. Stejně vyvolal odezvu i pořad tři
nácti povolání, která jsme v dotazníku vyj menovali za sebou
v úmyslném nesouladu. Stručný, zato však výrazný jeve své
odpovědi 301etý profesor (bez vyzn., soc. dem.) : "Nelze seřaditi.
Každý je svým způsobem důležitý." Jiný píše: ,,,Od té doby, co
jsem se naučil pracovat a co jsem poznal sladkost jakékoliv práce,
j sem odpůrcem každé hierarchie lidských povolání, což se ostatně
příčí i demokracii, která drží náš národ; od té dohy, co studuji
dítě, neuznávám ani hierarchie schopností a talentů; znáJm jen
službu všech všem a řádnou, rozumnou,. moderní dělbu práce
(471etý středoškol. prof., :bez vyzn., soc. dem.). "Všechna povolání, jež v žÍvot uvedl vývoj, jsou pro život státu stejně důležitá.
V určitých dobách nebo v určitých případech, zdá se, jakoby
některá povolání měla větší význam. Dnes hy to snad bylo povolání politika, vojáka a inženýra; jindy by to mohl býti učitel
nebo lékař. Těžko však některé povolání vylučovati" (321etý
prof. gymnasia, bez vyzn., nár. soc.).
Pisatelé zbývajících dotazníkl1 (29) zařadili ve svých klasifikacích na první místo povolání: rolníka 12krát (41'38%), učitele
6krát (20'69%), lékaře 4krát (13'80%), politika, dělníka, každého 2krát (6'89%), kněze, inženýra, vojáka, každého 1krát (3'45
procenta).
První trojice (celkem 27) jsou tvořeny těmito členy: rolníkučitel-lékař 5krát (18'52%; jednou byl do závorky k učiteli
připojen kněz a k rolníkovi dělník); rolník-dělník-řemeslník
4krát (14-81 ~~), učitel-lékař-advokát, učitel-lékař-politik, lékař
inženýr-učitel, každá trojice 2krát (7-40%). Do ojediněle se vyskytujících prvních trojic (44'47%) byli pojati ještě: učitel, rolník (každý 7krát), lékař (5krát)" politik, dělník, inženýr :(každý
3krát), řemeslník, kněz, průmyslník (každý 2krát), voják, umělec
(každý jednou).
Přehled číselný doložme několika příklady, abychom viděli, jak
je odůvodňováno zvolené pořadí prvých tří členů klasifikace. Politika, učitele a inženýra postavil v čelo své klasifikace 321etý profesor (evang., soc. dem.) : "Politik má dbáti, aby veřejná správa
občanům co nejvíce prospívala, neboť může na povolaných místech upozorňovati na vady veřejné sprá:vy. Učitel dává vzdělání,
bez něhož si nelze moderního státu mysliti. Inženýr udává cesty
k ovládnutí přírody a k přizpůsobení jejímu pro největší prospěch lidstva." V dalším vyslechněme mínění dvou žen: "Rolník
je základem všeho. Bez potravy nemohl by nikdo existovati. UčiH

tel šíří vzdělanost mezi nejširšími vrstvami obyvatelstva. Lékař
udržuje zdravý národ. I ostatní povolání jsou důležitá. Některá
jiná méně" (321etá choť profesora, ř. k., strana agrární).
,Jen tam, kde je co jísti,může pokračovati s úspěchem vzdělání,
~éče o zdraví, vynálezy a jiné. Bez existenčního minima není
ostatního, anebo jen živoření" (43letá profesorka, vyzn. čsl., nár.
soc.). Jej í názor sdílí též 521etý profesor (ř. k., nár. dem.), když
praví: "Bez chleba je každé povolání nemožné, proto rolníkova
práce zaujímá místo první. Učitel i kněz mají býti vychovatelI
v ušlechtilém slova smyslu a lékař má býti jejich pomocníkem
v péči o zdraví. Člověk zabezpečený po stránce výživy, řádně
vychovaný a zdravý může se teprve věnovati něčemu jinému."
Pesimismus a snad i osobní zklamání prozrazují slova jiného
středoškolského profesora (52 léta,. ř. k., nár. soc.) : "Pro veřejné
blaho, jak se mu oficiálně rozumí, je nejdiHežitější v těchto dobách - bohužel - branná moc, do níž čítám i četnictvo a policii.
Bez tohoto nespravil by žádný z jmenovaných pranic, ani kdybychom se nemuseli obávat útoku zvenčí: pobili bychom se sami
vzájemně! Na druhém místě je dobrý 'Učitel (kterých rapidně ubývá), aby vychovával lepší generaci a učil napravovati chyby dneška. Na třetí místo kladu z přesvědčení kněze (dobrého), neboť
třeba nechati ,lidu' někoho, kdo dovede přesvědčivě v něm vzbudid vír'U, že každý se dočká spravedlnosti aspoň tam nahoře, když
na ni zde na zemi marně čekal. .. (za to musí být lidstvo všem
náboženstvím náramně vděčno!)."
V e druhém bodě zůstal náš dotazník nezodpověděn v jednom
případě (2'44%). Ze zbývajících čtyřiceti 16 odpovědí říká, že
všechna povolání jsou stejně důležitá (39'03%), 7 jim připisuje
v)Tslovně nestejnou důležitost (17'07%) a 17 (t. j. 41'46%) při
padá na odpovědi, v nichž je přiznávána důležitost všem povoláním, prvá tři jsou vša;k ceněna nejvíce (11), a na 'Odpovědi,
které odůvodňují pořadí prvých tří členů klasifikace, o poměrné
důležitosti povolání ostatních se však nezmiňují (6). Citace omezíme zde jen na několik málo příkladů, poněvadž u srovnání se
skupinami dříve probranými nepřinášejí v ,podstatě nic nového
nebo osobitého.
"Všechna povolání jsou stejně důležitá. Podceňování jedněch
a povyšování jiných povolání (zaměstnání, stavů) lidských za
,důležitější' je právě jedním z nejtrapnějších a nejvíce politování
hodných omylů a současně i příčin mnohého zla" (591etý profesor
vysoké školy, bez vyzn., nár. soc.). "Při oduševnělé společenské
organisaci j sou všechna povolání důležitá; když nastanou abnormální poměry, pak ovšem se může pořadí podle okolností měniť(

(491etý universitní profesor, bez vyzn., soc. dem.). ",Všechna
povolání, jsou-li konána poctivě, jsou stejně. důležitá - ale učitel
má pomoci národu ke vzdělání, lékař ke zdraví, politik k bezpečné
mírové úloze ve společnosti národů a státft, uvnitř .pak k bezpeč
nosti, důvěře a blahobytu" (371etáprofesorka, bez vyzn., soc.
dem.). "Kdyby nebylo rolníka, neměli bychom hlavní pokrm
- chléb. Učitel, ten učí všemu základnímu, co k vědění třeba
pro každého jednotlivce. Dělníkovy ruce nám připravují všechny
drobnosti denního života, náš oděv, obuv ... " (381etá žena profesora, bez vyzn., soc. dem.). "Učitel, kněz a politik formují
charakter jednotlivce, tedy i národa, státu a veškeré společnosti"
(321etý- profesor, ř. k., strana práce).
Vidíme, že v těchto odpovědích není opravdu nic, co bychom
nebyli slyšeli již ve slovech příslušníků skupin ostatních. Naším
úkolem není však zjišťovati jen různosti, ale i podobnosti v názorech. Proto důsledně u každé skupiny citujeme větší množství
odpovědí na jednotlivé otázky "Dotazníku", aby tak vynikly nejen
rozpory, ale i shody.
J akodpovídali členové skupiny profesorů na otázku třetí?
Poněvadž odpověděli všichni a odpověď žádného z nich nebyla
nejasná, můžeme celkový počet odpovědí (41) k tomuto bodu
utřídit tentokrát pouze do dvou skupin: 23 říká, že .se náš stát
neobejde hez žádného z uvedených povolání (56"10%), kdežto
zbývajících 18 (43'90%) vylučuje některé z těchto povolání nebo
i několik najednou; ne však vždy kategoricky" nýbrž namnoze jen
ve formě osobního názoru, že to či ono zaměstnání v budoucnosti
zanikne jako nepotřebné (voják, kněz, advokát a j.), anebo ve
formě určité výhrady, jako: ,zrušit dvě třetiny ptoEtických stran
i dvě třetiny t. zv. politiků'; ,za politiky připustit jen jedince
s odborným vzděláním'; ,průmyslníky a obchodníky podrobit
veřejné kontrole'. A jsou ještě i jiné návrhy tohoto druhu" jak
bude patrno z odpovědí, které připojujeme.
"N áš stát se nemůže obejíti bez žádného povolání, nelhoť kulturní stát potřebuje všech. Jinak by v mezinárodní soutěži neobstál" (321etá choť profesora, ř. k., strana republikánská). "Nejvýš snad bych vypustil kněze, ale i to by bylo příliš vážné u nás,
hlavně s ohledem na Slovensko a Podkarpatskou Rus (jsme zde
u důležitého problému vzdělání a mravnosti)"; to je mínění universitního profesora (49 let, bez vyzn., soc. dem.). Vojáka považuje za zbytečného 371etý profesor (bez vyzn., soc. dem.):
"K blahobytu či ke spokojenému životu národa v řadě národů
ostatních není potřebí vojáka. Ten je zde pouze proto, aby.chránil před škůdci; až škůdců nebude, nebude třeba ani hlídače.

nebo

odsudků je u této skupiny namířeno proti kněžím,
a průmyslníkům. "Po mém soudu by se každý stát
bez kněze a snad i bez průmyslníka. Kněze mu nahradí
má nahradit učitel, kniha, dobrý tisk, hudba, zpěv; výrohu
nechť organisuje stát, družstva - nechť je zesocia-

Není třeba, aby se průmyslník obohacoval na úkor děl
nictva a státu; zapírá zisk a neplatí řádných daní" (52letý :profesor, bez vyzn., nar. soc.). "Bylo by ideální, kdyby nebylo kněží.
se dobře bez nich obešel, a lidé by se naučili více svoa samostatně myslit a jednat" (431etý profesor, vyzn. čsl.,
nár. soc.). "Advokát je absurdní povolání, poněvadž formality
při vykonávání spravedlnosti nemohou býti pro rozumného člo
~ěka vyděračským prostředkem zločinného bohatnutí z lidské
pitomosti" (521etý profesor, vyzn. pravosl., strana práce). Pisatel
této poslední odpovědi si v rozhorlení snad ani neuvědomil, že
napsal větu, jejíž smysl není zcela jasný; skoro jsme v pokušení
se domnívat, že z jeho slov promlouvá osobní špatná zkušenost
s některým advokátem. Připojme konečně ještě dvě jiné citace:
Kněz je přežitek z doby feudální, kdy se sedlák dostal k vrchnosti jen přes kancelář plnou úřednictva. Dnešní člověk dovede
se svým Bohem mluviti bez prostředníků! 2. Za politiky by měli
připuštěni jenom lidé se širokým vzděláním všeobecným,
filosofickým a odborným. 3. Dnešní advokát - metla sppleč
nosti; osobní zájem staví nad právo. 4. Prumysl a obchod nutno
podříditi kontrole, jako v Rusku. ,Stát ať reguluj'e výrobu i distribuci výrobků. Jinak se bude nyněj ší světová hospodářská krise
a zhoršovati" (5Uetý ředitel střední školy, bez vyzn.,
nár. soc.). "Obešli bychom se bez průmyslníků, kdyby jejich
úlohu převzal stát, 'poněvadž tito většinou nemají zájmu o veřej
né blaho, nýbrž jen o své vlastní obohacení., V ,budoucnosti též
bez kněŽÍ, poněvadž to bude povolání zbytečné,' když jej ich
úlohu převezmou normální učitelé; moderní člověk dovede být
mravný i bez náboženství" (261etý profesor, bez vyzn., nár. soc.).
Celkem se u skupiny profesorů vyskytly odsudky proti: kně
žím, advokátům a průmyslníkům (po osmi), vojákům (2), obchodníkům, politikům a překupníkům (po jednom). Na poslední
místo
v celkové klasifikaci zařaděn (v úvahu přicházej í pouze
23 případy): kněz 10krát (43"48%), advokát 5krát (21'73%),
voják 3krát (13-04%), politik, umělec, 'každý 2krát (8"70%),
obchodník lkrát (4'35%).

Poslední trojice (rovněž 23 případy) byly tvořeny těmito čle
ny: advokát-voják-kněz, obchodník-průmyslnÍk-advokát, každá
trojice 3krát (13'041%), politik-advokát-kněz, politik-kněz-umělec,
každá trojice 2krát (8'70%). Jinak tu není typických skupin, jež
by se alespoň dvakrát opakovaly. V ojedinělých posledních trojicích byli uvedeni: advokát (10krát), kněz ;(8krát), umělec, ob-:
chodník (každý 5krát), voják (4krát), průmyslník (3krát), politik (2krát), dělník, inženýr (každý lkrát). Těchto jednotlivě
se vyskytujících posledních trojic bylo úhrnem více pež polovina
všech případů (56' 52%).
N a závěr bychom rádi citovali ještě čtyři dosti originální odpovědi; z .nich je patrna zejména snaha pisatelú, aby zachytili
vnitřní sepětí a závislost jedněch povolání na druhých. "Řadím:
politik-rolník-prúmyslník (dělník, řemeslník); učitel-1ékař-inže
nýr-advokát-umělec-kněz . .. 1. Politik, aby při daném (nyněj
ším) rozvrstvení obyvatelstva spravedlivě a dle potřeby zařídil
práci, odměny, vzdělání, péči o nemocné, obranu státu atd. 2. Bez
rolnictví a průmyslu byl by možný jen nejprimitivnější život jako u divochú, kde si musí každý vše udělat sám. 3. Bez učitele
není možný ani lékař, ani právník, ani inženýr, ani politik" ani
průmyslník, a v nynější době ani rolník (stroje, racionalisace!) ... "
(47letá profesorka, ř. k, nár. dem.). Jiné řadění podává 31letý
profesor (bez vyzn. a bez polit. příslušnosti) : ,,1. Závodní inženýr-iniciativní organisátor hospodářské činnosti výrobní i distribuční (místo průmyslníka, řemeslníka i obchodníka). 2. Dělník,
rolník 3. Lékař, učitel, umělec. 4. Politik (státník by byl ve stejném pořadí se závodním inženýrem). 5. Dnes ještě:' kněz, voják,
advokát. - Přes všecku úctu k činnostem duševním či kulturorganím musím říci, že základem života je hmotná práce a:
nisace." Třetí z těchto odpovědí napsal 50letý profesor :gymnasia
(evallg., nár. soc.): ,,1. Rolník-dělník-řemeslník-inženýr; všichni pracují o výrobě nezbytných životních statků (průmyslník
a obchodník múže být nahrazen lidmi vyrábějícími, není ho
nutně třeba). 2. Učitel (vzdělání) lékař (pomoc v nemoci)
- umělec (umocnění života). 3. Voják (bezpečnost, svoboda) advokát (bohužel) - politik" A konečně: "Učitel (každý inteligent, který dovede vzdělávati a poučovati; také umělec a lékař) ;
pracovník rukou (každý: rolník, dělník, řemeslník ... ); každý,
kdo pracuje Ipro mravnost: kněz,. filosof, politik Všechna uvedená povolání jsou stejně důležitá" (54letý profesor gymnasia,
ř. k, nár. soc.).
Vědění je zajisté jedním z nejdůležitějších předpokladů pokojného soužití občanů. Nevědomost dovede velmi často ublížit 17 2

i
že podceúuje, i tím, že přeceúuje. Od učitelů a profesorů
isme proto mohli očekávat více než od příslušníků jiných povolání, že o významu a potřebnosti jednotlivých povolání pronesou
soud nejobjektivnější a nejméně zaujatý. Svým šetřením jsme
i u nich zjistili odsudky některých povolání, námitky proti
nim nebo alespoň pochybnos,ti o jejich obecném významu a proPlyne odtud, že svrchu uvedená věta o významu vě
pokojné soužití občanú není pravdivá? To by byl,
závěr nesprávný. Především nezapomínejme, že i člo
vzdělaný (vědoucí) nepřestává býti člověkem; to znamená,
že i on je bytostí, jejíž rozumovost - podmínka soudu spravedliprotože pravdivého ~ je začasté svedena na nepravou
cestu jeho citovostí, jeho sympatiemi a antipatiemi, jeho uraženoU osobní ješitností, zaujatostí, nevraživostí či touhou po pozávistí nebo chorobnou ctižádostivostí - krátce prvky irar:wnU,Vft'l:rwt. I člověk vzdělaný (a my tím nerozumíme jen školské
vědomosti, nýbrž především schopnost nezaujaté ro~umové úvadovolí někdy svému citu, aby ,myslil' místo jeho rozumu.
Soudy, které za takov}Tch okolností pronášÍ, j sou nespravedlivé
prostě proto, že tu nástroj vzdělanosti, rozum,. byl vyřaděn nebo
přehlušen. A nesmíme ovšem také zapomínati, že vedle odsudků
nespravedlivých jsou též odsudky spravedlivé, jejichž závažnost
je pak tím větŠÍ, čím více se opírají o rozumové důvody. Hlavní
věcí je, aby z jednoho, ze dvou ojedinělých případú nebyly činěny
všeobecně platné závěry, anebo aby ze špatných osobních zkušeností s příslušníkem některého stavu nebyl činěn nepříznivý závěr
o tomto stavu jako celku: múžeme odsoudit jednotlivé lékaře
jejich nesvědomitost, ale nemůžeme odsoudit povolání lékař
vůbec; je možné, že máme nepříjemné osobní zkušenosti
s několika advokáty pro jejich hrabivost, ale to nás neopravúuje
ke generalisujícímu odsudku; a podobně můžeme míti osobní námitky proti potřebnosti povolání kněžského, když sami pro svou
osobu žádného kněze nepotřebujeme" ale nemůžeme žádati zrušení tohoto stavu, dokud jsou tu lidé, pro něž kněz jest jednou
z podmínek dosažení životní spokojenosti, jejich blaha. A zcela
obdobně i pokud se týče i jiných povolání. Nikdo neupře, že
vzdělání, t. j. schopnost objektivní rozumové úvahy a co nejvíce
vědomostí o sobě i o jiných, bude tu vodítkem nejžádoucnějším.
Naším úkolem není však, abychom stanovili'í jak by mělo být'i
uvažováno o obecné potřebě a prospěšnosti jednotlivých povolání. Nechceme a nemůžeme předpisovat, chceme zjistit. Zbývá
nám skupina poslední, vojáci. Potom budeme moci přikročiti
k soubornému shrnutí a k interpretaci.
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vyjádřilo se k první otázce 13 jedinců, originálzpůsobem stanovili pořadí povolání 2. Jedna odpověď zněla
sem aktivní důstoj ník, a proto nemohu otázky, týkase veřejného zájmu a státního zřízení, zodpovídati" (věk
náboženská příslušnost neudány). V 36 případech, které jsme

-ním

: nJ

Z příkladů, které jsme až dosud citovali, měli
několikrát příležitost přesvědčiti se, že úsudky o prospěšnosti povolání vojáka si krajně odporují; jako by toto povolání mělo
dvojí, zcela odlišnou tvář. Viděli j'sme, že podle mínění jedněch je .to povolání ze všech nejdůležitější. Ale viděl'i jsme
rovněž, že podle mínění. druhých je povolání vojáka nejen
nejméně potřebné, nýbrž že je to dokonce "metla lidstva", či
jak jinak se o něm někteří z odpovídajících vyslovili. Nebude
proto bez zajímavosti zjistit, jak si vojáci sami cení svého
vlastního povolání, na kolikáté místo je zařaďují a jaké pořadí
vykazují v celkové klasifikaci povoláním ostatním.
Z vojenských rodin jsme na náš dotazník obdrželi celkem
51 odpovědí. Z nich 36 psali muži a 15 ženy. Nejčetněji jsou
zastoupeny rodiny důstojníků, a to od poručíka, přes kapitána,
štábního kapitána, majora a podplukovníka, až ke generálovi'
úhrnem 32. Ve skupině nižších vojenských gážistů jsou pak
zastoupeny všechny tři hodnosti: rotmistr, štábní rotmistr a
praporčík; celkem 19 osob. Důstojníci mají většinou pouze vzdě
lání středoškolské, zcela výjimečně někteří z nich absolvovali
vysokou školu válečnou nebo techniku.

a
zde vzali v úvahu, octli se na prvniím m'ístě kľasifikace: rol17krát (47'23%), učitel 5krát i(13'89%), politik, dělník,
4krát (11'11%), kněz, lékař, každý 2krát (5,55%),
voják, každý 1krát \(2-78%).
Úplných prvních trojic bylo 35 a byla do nich pojata tato
povolání: rolník-dělník-řemeslník 10krát (28'57%), rolník··
dělník-lékař 4krá t '( 11 -43 %), lékař-poli tik -učí tel, učí tel-dělníkvoják-rolník-řemeslník, učitel-řemeslník-dělník, politikučitel-rolník, rolník-řemeslník-učitel, každá trojice 2krát i( 5,71
procenta) _ Zbývajících 25, 74% připadá na ojedinělé první trojice: jsou tu uvedeni ještě: učitel (6krát), rolník (5krát), kněz
(4krát), řemeslník, lékař, voják (každý 3krát), politik, obchodprůmyslník (každý lkrát).
Ze všeobecných odpovědí, v nichž bylo upuštěno od klasifikace povolání podle jejich poměrné důležitosti pro vytvář,ení
veřejného blaha, uveďme odpověď 46letého podplukovníka (vysoká škola válečná, ř. k.) : "Myslím, že není vůbec možné ně
j aké pořadí přesně stanovit. Moderní stát (společnost) neobejde se bez kteréhokoliv z těchto povolání, a důležitost jednotlivých povolání bude závislá (relativní) od doby, o níž mluvíme. !lVlyslím však, že význam rolníka bude vždy takový, že
mohu zařadit na první m:Ísto."
druhou otázku "Dotazníku" bylo odpověděno takto: všechna povolání jsou stejně důležitá ve společném úsilí o dosažení vŠE1Obecného blaha (23 jedinců, t. j. 45'10%) ; všechna
povolání nejsou v tomto ohledu stejně důležitá (2, t. j, 3·92
procenta) ; každé povolání má svou důležitost, ale ona tři zaměstnání která byla v klasifikaci postavena n·a přední m·ísto,
jsou nejdůležitější (13); zvolené pořadí bylo u prvních tří
členů klasifikace prostě odůvodněno ve dvanácti případech,
takže součet obou posledních skupinek odpovědí činí 25 (49'02
procenta). V jednom případě zůstala otázka bez odpovědi (1'96
procenta. ) Některé z odpovědí k tomuto druhému bodu naše~o
dotazníku jsou zajímavé tím, že je z nich patrno (podobne,
jak jsme to viděli i u příslušníků jiných skupin), jak se vojáci
snaží postavit své povolání do popředí jako jedno ze tří nejdůležitějších. Tak na př. 551etý podplukovník (střední škola,
ř.
píše: "První je učitel, totiž každý šiřitel vzdělanosti;
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kněz

1

I

I

I 10
I 2

I

překupník
---------1
a) odpovědi na druhý
bod dotazníku: všechna
I
povolání jsou stejně dů2
1
ležitá: 39'03%; všechna
1
1 I 1
povolání nejsou stejně
lékař
4
I 1 důležitá: 17"07%; povolání, která odpovídající
3
7
3
voják .
1
uvedli na prvých třech
umělec
2
7
místech, jsou nejdůležiobchodník,
1 I
8
4
tější: 41' 46%; případy neira'
t
2
5
18
4
jasné nebo nezodpověadvo .n.
děné: 2'44%
l",p!;;.;r;;.,;fi:;;;;m~YS;;;,;1;;;;;n;;;;;ík~_~+-..,;;.;2--+_ _-+._6___+--_4......: b) odpovědi na třetí bod
počet uvaI
dotazníku: všech povo29
27
23
23 I lání je nám třeba: 56'10%;%všech:
z ovany'ch
..
povolání není třeba: 43'90
t
i~ ř ÍJ2a d ft
trojic
I rOJIC

politik
učitel .
rolník
dělník
inženýr .

1
2
6
12

2
'
5
18
16
7
5
16
1
1

I

15
6

I

I

I

2
2

II

v

X. Vo já c i.

do toho zahrnuji i kněze, není-li napřed »Říman« a teprve potom Cech. Na druhé místo řadím každého důstojníka v přímém
styku s mužstvem, umělce > - a teprve potom tvořitele majetku, neboť majetek bez vzdělání zvrhuje se ve zlo pro obecný
lid". Ve1mi podobné je i mínění 431etého kapitána (gymnasium,
ř. k): "Nejdůležitější jsou ta povolání, která vychovávajJ
a tvoří, neboť ovlivňují charakter občanů: učitelé, kněžÍ, vojáci.
Dále jsou důležitá ta povolání, která vyrábějí a tím vytvářejí
národní majetek." Ze všech nejzajímavější je však v tomto
ohledu odpověď 441etého praporčíka (4 třídy reálky, vyzn. čsL),
který zařadil sice povolání voj áka až na místo poslední, ne
však proto, že je považuje za povolání nejméně důležité, nýbrž
proto, aby tím jeh'O důležitost náležitě vynikla; říká totiž:
"Vojáka kladu na místo poslední, jelikož má býti a dosud je
ochráncem celého státu a tudíž všech předešlých povolání.
V těchto a jim podobných odpovědích lze dobře postihnouti
nepřímo vyjádřená slova obhajoby proti výtkám, jimiž je vojenský stav dosti často napadán.
Stejně příznačný je v této souvislosti též způsob, jak vojáci
odpovídali na otázku třetí. Téměř tři čtvrtiny (37, t. j. 72·55
procent) sdílejí názor, že je nám třeba všech povolání (rozuměj: Je nám třeba též vojáků!). Deset jedinců vyslovilo námitky proti některým povoláním (19-61%) a 4 dotazníky zů~
staly v tomto bodě bez odpovědi (7-84%). Odsudky se týkaly:
advokáta (6), kněze (6), politika (4), vojáka (2). Nemusí
nás nikterak překvapit, vyslovila-li se žena vojáka proti povolání svého muže; zat'O nás poněkud zarážejí slova, která o svém
povolání napsal 391etý major (obchodní škola, ř. k.) : "Obejdeme se bez kněze, protože dokonalý člověk nepotřebuje, aby
ho někdo náboženství učil. Bez advokáta, protože dokonalý
člověk se soudit nebude. Bez vojáka, protože ve válce musí se
všichni bránit." To bychom si potom museli myslit, že odborný
vojenský výcvik není ve válce k ničemu. Optimistická víra
v "dokonalého člověka" je snad také trochu přehnaná.
V dalším citujeme 'ještě dvě jiné odpovědi. První z nich se
vyznačuje nedůsledností: "Náš stát by se obešel bez politika,
ale potřebuje ho v soutěži s ostatními národy" (431etý štábní
kapitán, hospodářská akademie, ř. k). Druhá jest možná pod
vlivem některého z učení socialistických: "Dokud nebude pře
tvořen nynější společenský řád, mám za to, že bychom bez
uvedených a snad i jiných, zde neuvedených povolání neobstáli
v soutěži s ostatními národy světa" (371etý rotmistr, obchodní
škola, vyznání neudáno).
H

Na poslední místa (počítáme tu se 34 případy) vojáci zařadili: advokáta 13krát (38-23%), politika 6krát (17-65%),
kněze, umělce, každého 5krát (14-71 %), vojáka, průmyslníka,
každého 2krát (5-88%), obchodníka 1krát (2'94%).
V posledních trojicích (rovněž 34 případů) byli uvedeni:
umělec-kněz-advokát 6krát (17-65 %), kněz-advokát-poEtik
(11'76%), průmyslník-obchodnÍk-advokát 3krát (8-82%),
politik-umělec-advokát 2krát (5-88%). Ve zbývajících 55'89%
byli v ojediněle se vyskytujících posledních trojicích uvedeni
ještě: advokát (12krát), umělec (10krát), voják (8krát), kněz,
politik, průmyslník (7krát), inženýr, 'Obchodník (2krát), děl
ník, lékař (po jednom).
Dvě odpovědi byly dosti originální a proto je citujeme zvlášť.
Choť majora (531etá, učitelský ústav,ř. k, strana lidová) píše
takto: "aj pro. tělesné blaho: rolník, dělník, inženýr, lékař, obchodník, řemeslník, průmyslník, politik, advokát; b) pro duševní blaho: kněz, učitel, spisovatel, umělec. Všechna povolání jsou
důležitá. Myslím, že se náš stát bez žádného z nich neobejde."
Do tří skupin utřídil povolání 431etý kapitán (gymnasium, ř. k,
nár. dem.):
kněz, učitel, voják; II. rolník, řemeslník, obSouborný číselný přehled skupiny X. (vojáci)
A. Postoj člentl skupiny X. k povolání vlastnímu i k povoláním ostatním
příSlušníky
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jež byla
klasifikována
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6

a) odpovědi na druhý
bod dotazníku: všechna
pOVOlání jsou stejně důležitá: 45'10%: všechna
nejsou stejně
2 povoláni
důležitá: 3'92%; povoláni. která odpovídající
uvedli na prvých třech
místech, jsou nejdůleži2 tější:
49'02%: případy nejasné nebo nezodpověděné:
1,96%
6 b) odpovědi
na třetí bod
1
dotazníku: všech povolání je nám třeba: 72'55%: všech
povolání není třeba: 19'61%: případy nejasné nebo nezodpověděné: 7'84%

B. Jak si

příslušníci

jiných skupin cení povoláni vojáka
povolání vojáka

skupina

InebYlo
na
do ikl~s1fiposled. pOSled.1 kace

bylo zařaděno

na 1 do 1
I
první první
místo trojice místo trojice! POj~to

rolníci.
dělnici.

samostatní podnikatelé
nižši kategorie .
obchodníci .
samostatní podnikatelé vyšší kategorie a svobodná povolání •

I

veřejní

i soukromí zřízenci

veřejní zaměstnanci

nižší kategorie l
soukromí zaměstnanci
nižší kategorie!
veřejní i soukromí zaměstnanci
vyšší kategorie (vysokoškoláci)
učitelé.
profesoři

vojáci .

I 8 (55)1
I 5 (66)

V.

2 (47) 5 (47)/1 5 (23)
7 (51) 20 (51; 6 (26'

I

-,

KOEFICIENT
UŽITEČNOSTI KLASIFIKOVANÝCH

5 (74)110 (54) 27 (54)l 8 (30)
2 (23) 2 (17)· 5 (17)j 3 (10)

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÍSKANÝCH
ROZBOREM DOTAZNÍKŮ.

1 (18) 1 (15) 4 (15)1
1 (61) 7 (57) 1 (38) 13 (38) 6 (24)
4 (121) 16 (119) 6 (99) 31 (99)2 (51)
2 (72)18 (70) 4 (47) 18 (47) 4 (25)
1 (46)16 (44) 3 (34) 12 (34) 1 (15)
3 (65)1 6 (59)128 (59)
1 (29) 1 (27)13 (23)17 (23) 1 (11)
1 (36) 5 (35) 2 (34) 8 (34)

chodník, průmyslník; III. dělník, inženýr, lékař, umělec, advokát. Politika k veřejnému blahu potřebí vůbec není. Obejdeme
se bez advokátů a politiků, protože obě tato povolání žijí z toho,
~e se lidé svářejí, a oba rozpory jen zvětšují, místo aby je odstraňovali.' ,

1 Nejvýš s maturitou. Číslice v .závorkách znamenají počet uvažovaných případů, resp. trojic.
2 Do posledního 'svislého sloupce jsme zahrnuli ony dotazníky, v nichž
do klasifikace povolání bylo pojato nejméně osm členů.

Klasifikací dat a jejich částečným výkladem skončili jsme
v předešlé kapitole první, lehči část svého rozboru; část druhá
obtíž něj šÍ, nás teprve očekává. Neboť - až na nečetné výj imky
- omezili jsme se doposud na pouhé konstatování poměrného
umístění jednotlivých povolání vždy v rámci jedné a téže ,skupiny, kdežto srovnávání mezi skupinami jsme se ještě nedotkli.
A přece, právě toto srovnávání musí býti pro nás vlastně 'dm
nejdůležitějším. Neboť prestiž není něco absolutního, je to pojem relativní. Ve skutečnosti prestiž existuje pouze tam, kde
lze porovnávat mezi nerovnostmi, mezi více a méně, mezi všednosťí, obyčejnosd, u srovnání s něcÍm nadprůměrným, neobyčejným: existuje prestiž bohatství, protože někteří jedinci mají
nepoměrně více majetku než jiní; existuje prestiž síly, protože
někteří lidé jsou tělesně mnohem zdatnější než běžný průměr;
závodník se těší prestiži sportovní slávy, protože uběhne určitou
vzdálenost v době kratší než ostatní. Podobně existuje i prestiž sociální užitečnosti povolání, protože lidé si různých povolání cení nestejně, podle toho, jakou důležitost jim připisují
při vytváření veřejného blaha. Proto také, když se zmenšují
nebo zanikají rozdíly, jež jsou živnou půdou, z níž prestiž
roste, zmenšuje se nebo zaniká i prestiž sám. Když se velikému
boháči přiblíží nebo se mu zcela vyrovná svým majetkem někdo
lesk prestiže bohatství se rozdělí na oba a úměrně se tím
zmenší; podobně když silákovi dovede někdo jiný \Úspěšně
vzdorovat, když závodníkův rekordní čas byl někým jiným vyrovnán. T'ato závislost prestiže na poměrnosti jde ještě dále
a lze ji všeobecně vyjádřiti takto: čím větší je počet )těch,
kdož jsou prestiže účastni, tím menší jest jeho působivost. Dva
běžci, kteří na mezinárodních závodech skončí v cílové pásce
12"
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současně, při
získají věhlas

tom však značně dříve nežli závodníci ostatní,
dvou nejrychlejších mužů světa; když však by
stejnou závodní dráhu proběhlo za stejně dlouhou dobu na př. padesát nebo sto závodníků, jejich prestiž bude nepoměrně menší,
z toho prostého důvodu, že nejen ,on' nebo ,tito dva', nýbrž ještě
několik desítek jiných jedinců dovede totéž. A zcela obdobně je
tomu i s kterýmkoliv jiným druhem prestiže. Příklady, jež jsme
uvedli, svědčí o tom, že i my, zjišťujíce prestiž sociální utility
různých povolání, musíme postupovat cestou srovnávání.
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Řekli jsme, že tato druhá fčást našeho rozboru je obtížnější
než první. Bude nutno, abychom upozornili na povahu těchto.
potíží, neboť jimi jest určován celý náš další výkladový postup.
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Kdybychom sledo~ali, jaký je prestiž několika různých povolání v očích členů pouze jedné skupiny, anebo naopak, kdybych.om zjišťovali, jak se k jednomu a témuž povolán!í staví
členové několika různých skupin, byl by náš úkol značně usnadněn; vzájemné srovnávání ať už mezi skupinami nebo meZI
povoláními - by bylO; dosti dobře m.ožné. V naší studii je však
ve skutečnosti obojí spojeno, neboť nám jde o zjištění prestiže
většího počtu různých povolání P.odle .soudu příslušníků ně
kolika různých profesionálních skupin. Tedy to, co budeme
napříště nazývati rozdíly meziskupin'ové. A tu si muslme uvě
domit, že i když teď n\epřihlížíme k individuálním rozdílům
mezi členy jedné a ťéže skupiny, považujíce každou ze dvanácti
základních skupin za nedílný celek, zůstává náš případ síl::ale
ještě značně složitý; shrnujícímu výkladovému postupu, který
v
nutne musí vycházet ze srovnávání, staví v cestu velké pře
kážky. Máme tu ve skutečnosti ve vzájemn!ém vzt:ahu současně
dvě proměnné řady: řadu skupin a řadu po~olání. Nejde jen
o to, jak členo'vé téže skupiny .odstupňovávají pořadí třinácti
různých povolání podle toho, jakou poměrnou důležitost jim
připisují při vytváření veřejného blaha, nýbrž jde současně

jak se v tomtol ohledu od sebe liší i jednotlivé skupiny
navzájem, Ideální by byl.o, kdybychom ve svém výkladu obojí
spojili. Možné by to bylo. Přesvědčili jsme se však, že by tím
vznikl vztahový poměr příliš složitý (viz str. 180), který by
jasnosti výkladu nijak neprospěl; ba jistě spíše uškodil, zvlášť
když povážíme, že je třeba u každého povolání přihlížet, jak bylo
zastoupeno mezi prvními místy, v prvních trojicích, mezi posledními
místy a v posledních trojicích, kolikrát bylo z klasifikace vypuštěno,
kolikrát bylo předmětem riámitek nebo odsudků a pod. Rozhodli jsme se pr.oto, že postup .r.ozlO'žíme. Zjednodušení dosáhneme ťím, že nejdi'íve vyloučíme jednu ze dvou proměn
ných řad a ~otom druh.ou, TO' znan::-en~, .že nej~ťí:e budem:
zjišťovat rozdlly, resp. shody v tom, Jake Je prestlzm postavem
klasifikovaných pov.olání vždy jen 11 jedné skupiny, k rozdílům
a shodám mezi skupinami nepřihlížejíce [viz obrazec b)] ; a potom zase naO[)ak budeme si všímati rozdílu a shod meziskupinových vždy vzhledem jen k jednomu povolání [viz obrazec
c) ]. V prvém případě takto P.ostupně probereme všechny skupiny, v případě druhém zase postupně probereme všechna povolání.
Všechny obtíže tím však ještě nejsou odstraněny. Nejdůle
žitější pro nás bude, abychom - p.odobně jako v kapitole před
chozí - přihlédli k umístění jednotlivých povolání na prvních
a posledních místech, jakož i v prvních a posledních trojicích.
Kromě toho musíme vzíti v úvahu ještě některé jiné okolností,
jež prestižní pořadí těchto povolání velmi podstatně dokreslují.
Východiskem jsou pr.o nás čtyři přehledné tabulky ( viz str.
180), v nichž jsme všechny číselné údaje přepočetli na procenta, takže je v nich patrný i poměr mezi povoláními v rámci
jednotlivých skupin, i poměr mezi skupinami navzájem. Už
zběžném přehlédnutí těchto tabulek zjišťujeme, že jsou tu
vedle rozdílů i určité nápadné shody. Že na př. v žádné skupině
na první místo klasifikace zařaděn ani jednou umělec, ada .obchodník, a že naopak zas\e v žádné skupině nebylo povolání učitele, rolníka a lékaře postaveno na místo poslední.
Dále, že kdežto některá povolání mají největší percentuální
podíl v tabulce, jež naznačuj e účast na obsazení prvních tří
míst klasifikace, v posledních trojicích pak jS.oU zastoupena
jen nepatrně, jsou jiná P.ovolání zase v postavení opačném.
Anebo konečně, že opět jiná povolání se svým zařaděním kloní
zčásti k jedné straně, zčásti ke straně druhé, zaujímajíce jakési
střední postavení. Takové všeobecné postřehy jsou zcela jasně
í o

patrny a podávají se takořka samy sebou. Když však chceme
přihlédnout k některým pod~obnostem, zejména pak, když podle
těchto tabulek začneme srovnávat mezi skupinami, přehled
nost se zmenšuje. Postup je možný, pokud svou pozornost
soustředíme vždy jen na jeden bod, na př. když se chceme
přesvědčit, jaký je podíl různých pov.olání na obsazení prvních
míst v různých skupinách. Pak můžeme p.ostřehnout, že kdežto
na př. skupina rolníků zařadila své vlastní povolání na první
místo v 88·71
učitele v 8-06% a kněze ve 3'23%, byla první
místa u skupiny dělníků podstatně rozdělena jinak, ježt.o na
rolníka tu připadlo 37'88%, na učitele 24-24%, na dělníka 19'96
procenta, na kněze a lékaře po 6.06% a na řemeslníka 4'54%.
Nám však nej de .o určení prestižního pořadí jednotlivých povolání jen podle toho, jak byla umístěna na prvních místech.

%,

Chceme stanoviti jejich výsledné prestižní postavení. A tu je
jasno, že kdybychom vzali v úvahu jen .obsazení prvních míst,
byli bychom přivedeni k nesprávným závěrům. Obraz se značně
změní již tím, když krom prvních míst vezmeme v úvahu i obsazení prvních trojic. Některé povolání na př. nemusí vykazovat příliš čestné umístěni, pokud jde o jeho podíl na prvních místech; na druhém nebo na třetím místě (t. j. v první
trojici) však může býti zastoupeno nepoměrně lépe. V našich
tabulkách vidíme na př., že, pokud se týče prvních míst, je
u skupiny dělníků poměr řemeslníka a kněze 4·54% k 6-06%;
v prvních trojicích však je tento poměr důkladně změněn ve
prospěch řemeslníka (kněz 2'53%, řemeslník 14·14%). A opět
jinak se tento poměr ut'váH, když v úvahu přibereme též umístění na posledních místech a v posledních tr.ojicích. Tak na
př. kdybychom u skupiny veřejných a soukromých zaměst
nanců vyšší kategorie usuzovali na celkové pořadí politika jen
podle jeho umístění na prvních místech a v prvních trojicích,
řekli bychom, že jeto relativně umístění velmi pěkné; když
však přihlédneme k zařadění povolání politika na posledních
místech a v posledních trojicích, vidíme, že se první příznivý
výsledek nejen rušÍ, nýbrž že skupina tato jako celek připisuje
povolání politika relativní prestiž velmi malý (ve skutečnosti
menší než kterákoliv ze skupin 'Ostatních).
Je proto zcela nezbytno, abychom přihlíželi současně k údajům o prvních a posledních místech, jakož i k údajům o prvních a p.osledních trojicích, chceme-li postihnout poměrný prestiž j ednotli vých povolání alespoň s jistou přibližností. Leč tím
se ocítáme před novou překážkou. Není dobře možné srovnávat vzáj emné prestižní pořadí různých povolání, když musíme

současně na mysli čtyři číselné hodnoty,
umístění vyjadřující, i když se při t'Om omezíme jen na
povolání sousední a i když číselné hodnoty jsou vyjádřeny
v procentech, takže jsou srovnatelné. Pokusme se na př. srovnat tímto způsobem poměrný prestiž povolání politika a inženýra u skupiny veřejných zaměstnanců nižší kategorie. V ta-

u každého z nich

toto

bulkách si zjistíme, že povolání politika bylo jimi uvedeno na
prvním místě v 8-26%, v prvních trojicích ve 2-82%, na posledních místech v 21·21 % a v posledních trojicích v 16-83%,
odpovídající číslice pro povolání inženýra jsou: 0%, 1-96
procenta, I-Ol % a 4-37%. Po delším přehlížení těchto čísel
přijdeme k poznání, že výsledné postavení povolání politika je
u této skupiny poměrně mnohem horší než výsledné postavení povolání inženýra; případně však ani stupeň této poměrnosti (či nepoměrnosti) nedovedeme odhadnout a musíme se spokojit jen
primitivním konstatováním, že v tomto případě inženýr ,je na
tom lépe' než politik. My však za účelem srovnávání, bez něhož
bychom relativní prestižní pořadí klasifikovaných povolání nedovedli ani zhruba určit, potřebujeme zjistit nejen jaké je
vzájemné postavení těchto dvou p.ovolání (politika a inženýra)
mezi sebou, nýbrž také jaké jest jej ich pořadí u srovnání s povoláními ostatními (sedláka, učitele, voj áka, průmyslníka ...
atd.); a nikoliv jen, jak se tento vzájemný prestižní p'Oměr
utváří ve ,skupině veřejných zaměstnanců vyšší kategorie, nýbrž
i jaký je ve všech jedenácti skupinách ostatních. Obtíží se zbavíme tím, že pro každé z klasifikovaných povolání určíme ve
všech dvanácti skupinách ,koeficient prestiže(.
Nepouštíme se při tom do žádných složitých matematických
výpočtů, ačkoliv v poslední době jsme svědky toho, jak i ve
vědách sociálních někteří autoři utíkají se o pomoc k dosti
složitým formulkám statistické metody, hlavně při stanovení
různých koeficientů nebo korelací. Celý náš výpočet je založen
na prosté zásadě, že když s dvěma číselný~mi hodnotami učiníme
totéž (znásobíme-li je na př_ stejným číslem), jejich vzájemný
poměr tím není nikterak dotčen: jedna se má ku pěti, jako dvě
k deseti. Při stanovení koeficientu prestiže jsme postupovali
zcela .obdobně. Ve všech případech jsme sečetli kladné h'Odnoty a od nich odečtli součet hodnot záporných; při tom za
hodnoty kladné považujeme čísla, jež vyznačují umístění urči
tého povolání mezi prvními místy a v prvních trojicích, kdežto
čísla záporná jsou uvedena v tabulce, 'Označující 'zase jeho umístění na posledních místech a v posledních trojicích.
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Např. : ve skupině učitelů má povolání politika kladnou hodnotu
'15-15% (podíl na prvních místech) a 8-20% (podíl na prvních trojicích), kdežto záporná hodnota je v procentech vy_
jádřena čísly 6-78% (podíl na posledních místech) a stejným
číslem 6-78% (podíl na posledních trojicích). Poněvadž součet hodnot kladných jetu větší než součet hodnO't záporných,
je výsledné číslo kladné; řekneme proto, že ve skupině učitelů
má povolání politika koeficient prestiže
9-79. V téže skupině má povolání obchodníka koeficient prestiže záporný (minus
9-04), poněvadž v hodnotách, z nichž byl vypočten, mají pře
vahu čísla záporná (+ 0% pro první místa,
0% pro první
trojice, -1-70% pro poslední místa a -7-34% pro p,oslední
trojice). Takovým způsobem jsme vypočetli koeficient prestiže
u všech třinácti povolání ve všech dvanáoti skupinách. Obsah
původních čtyř tabulek se nám tak zhustil v tabulku jedinou
(viz tab. Č. II.), takže nebude třeba, abychom srovná valí čtyři
čísla, určující výsledné umís'tění jednoho povolání, se čtyřmi
čísly, určujícími výsledné prestižní umístění povolání jiného,
nýbrž budeme vždy srovnávat jen dvě výsledné hodnoty jejich
prestižního koeficientu.
Pro přehlednO'st připojujeme pod procenta do závorek ještě
celá čísla pořadní. Čteme-li je vodorovně, dovídáme se, jaké
pořadí bylo vykázáno různým povoláním členy téže skupiny;
čteme-li je svisle, tedy se zase dovídáme, jak různě či shodně
totéž povolání bylo zařaděno u různých skupin. Tak na pře
snadno postřehneme, že u skupiny rolníků byl nejlépe umístěn
rolník, potom Učitel, dělník, řemeslník, lékař ... atd., kdežto
u skupiny obchodníků následuje za rolníkem nejprve řemeslník
a teprve potom učitel, dělník, lékař ... atd. Tím však již zabíháme do vlastního rozboru, s nímž nyní, po předchozích vysvětlivkách, můžeme započít. Zbývá jen, abychom ještě upozornili, že znaménko
nebo ,-' při koeficientu prestiže
pouze rozlišovací pomůckou, nikoliv absolutním ukazovatelem.
Neboť je-li na př. koeficient prestiže povolání vojáka vyjádřen
ve skupině profesorů číslem -18'49, tedy to neznamená, že
ve všech případech bylo toto povolání počítáno mezi zaměst
nání, která nemají žádných zásluh o vytváření a udržování veřejného blaha, nýbrž znamená to jenom, že v celku soud této
skupiny o, sociální užitečnosti povolání vojáka vyznívá záporně; při tom však současně poněvadž pořadní číslo vojáka je v tomto případě 11 - můžeme odtud postřehnout, ŽE
je to uznání poměrně lepší, než jakého se dostalo u členů této
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skupiny povolání advokáta a kněze, kteří mají pořadní číslo
a 13. A podobně ovšem i naopak; když zjišťujeme, že na
ve skupině ~oukromých zaměstnanců nižší kategorie je
1,88, tedy to neprestiže povolání průmyslníka
znamená, že všichni členové tétO' skupiny vidí v průmyslníkovi
důležitého tvůrce veřejného blaha a že žádný z nich o sociální
užitečnosti tohoto povolání nepochybuje.
V tabulce č. nI. (str. 195 a n.) vyjádřili jsme číselné údaje
koeficientu prestiže graficky podle skupin. Vodorovná osa
dělítkem pořadnic kladných a záporných, jejich délka pak
ukazatelem poměrné důležitosti, jež byla jednotlivým povopřiřčena příslušníky určité skupiny. Proto čím větší je
rozpětí mezi nejvyšší hodnotou kladnou a nejvyšší hodnotou
zápornou, tím rozměrnější je rozlišovací stupnice mezi jednotlivými povoláními s hlediska prestiže jejich sociální užitečnosti
v rámci příslušné skupiny. I zcela zběžné přehlédnuti dvanácti
,reliefů prestiže'* nám ukáže, že nejpříznačnější je v tomto ohledu skupina rolníků. Tohoto bodu si však všimneme až poněkud
dále. Prozatím se při svých výkladech omezíme postupně vždy
jen na jednu skupinu, ke skupinám ostatním nepřihlížejíce.
U skupiny první je nápadný nepoměr v délce pořadnice, oznaprestiž povolání rlOlníka (+ 121-44), u srovnání s délkou
pořadnic povolání ostátních. Okolnost, že je téměř pětkrát tak
dlouhá jako pořadnice druhého nejlépe umístěného povolání
(učitel
26-14), svědčí o tom, že rolníci svému vlastnímu povolání připisují význam daleko největší. V celkovém pořadí
svým zařaděním rolníku a učiteli nejblíže dělník (plus
, za nimi pak s kladnou hodnotou podstatně menší nářemeslník (+ 9'64) a lékař (+ 2'83). Všechna ostatní
ze třinácti klasifikovaných povolání mají pořadnici zápornou.
Voják je z nich nejblíže pásmu ,neutrálnímu' (ose x) s pořad
nicí -2,95. Po něm si rolníci cení přibližně stejně povolání
obchodníka (-14'28), průmyslníka (-15'60) a inženýra (minus 15'60), za něž teprve řadí postupně povolání kněze (minus
22'31), politika (- 23,71) a umělce (- 29'07). Poslední místo
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prestiže' :zde nazýváme spojnici vrcholů sloupečků, vyprestižní umístění jednotlivých povolání v rámci jedné a
téže skupiny. V dalším (při grafickém znázornění koeficientu prestiže
podle povolání) bude prestižní .reHef zase tvořen křivkou, spojující
prestižních pořadnic jednoho a téhož povolání v průběhu všech
nv.,"''''r·h skupin.
značujících

vykazují povolání advokáta, u něhož pořadnice s - 29-07 rázem
sestoupí až na - 59· 58.
Ačkoliv ve skupině dělníků je sled prestižního pořadí u vět
šiny povolání shodný s pořa.dím, jakého se jim dostalo u rolníků, jsou tu :přece jen některé podstatné odchylky; prestižní
'relief má proto značně ,odlišnou formu. Povolání rolníka níá
sice opě1:l místo vedoucí, ale celkový význam, který jest mu pl-ipisován, jest o celou polovinu menší než u skupiny riOln'íků
,( + 64-14). Poměrnost v odstupňování důležitosti je zvyšována
též tím, že čtyři další povolání mají kladnou pořadnici značně
vyŠŠÍ, nežli v případě skupiny první: učitel
46-95; dělník
'+ 39-89, řemeslník + 18-03, lékař
12·33. Z povolání, jejichž
pořadnice jest záporná, doo,tal0 se nejlepš'ího um1stění povolání inženýra ( - 0-08), po něm obchodnlíku (- 8'50) a prů··
'myslníkovi (-13-72). Pořadnice povolání politika je téměř
totožná s jeho umístěním ve skupině rolníků (- 23'12). Jemu
'pak stojí zcela blízko voják a umělec, s indexy - 24-27 a
'- 25·49. Byl-li kněz zařaděn u rolníků v celkovém pořadí na
:čtvrté místo od konce, ocitl se ve skupině dělníků až na místě
posledním (- 54'16), za advokátem (-32'03).
Obdobně jako u dvou 'skupin předchozích i u skupiny samostatných podnikatelů nižší kategorie připadá všech pět kladných
pořadnic na povolání: rolníka (+70'23), učitele (+29'66),
řemeslníka i( + 29-49), ,dělníka (+ 25'78) a lékaře (+ 6'67).
'Kdežto však povolání rolníka svým významem značně převy
šuje význam povolání ostatních, ustupuje povolání lékaře poměrně do pozadí. Uvedené číselné indexy naznačují, že práce
učitele, řemeslníka a dělníka je příslušníky této skupiny ceněna
téměř naprosto stejně. Nepřihlížíme-li k povolání inženýra, jež
v celkovém pořadí opět zaujímá zhruba polohu neutrální .(mii1IUS 2'18), tedy vidíme, že všechna povolání s prestižními pořadnicemi zápornými se řadí do dvou skupin, v nichž umístění
jednotlivých členů jest přibližně stejné. Skupina první je tří
'členná: politik ( - 9-60), průmyslník (- 9'96), obchodník (minus 11'22); skupina druhá je čtyřčlenná: umělec (- 28· 56) ,
kněz
32'80), voják (- 32'94), advokát (- 34· 57). Znovu
upozorňujeme co nejdůrazněH, že záporná pořadnice určitého
povolání neznamená, že povolání toto bylo všemi členy pHslušné skupiny odsouzeno jako sociálně neužitečné a uvedeno
proto na posledních mí1stech nebo mezi členy poslední tro j lce.
Znaménko ,-' zde znamená jen tolik, že celkové umístění onoho povolání v součtu všech případů příslušné skupiny je po-
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měrně horší, nežli celkové umístění oněch povolání, která mají
výslednou pořadnici kladnou.
Prestižní reHef skupiny obchodníků podobá se značně prestižnímu reliefu ve skupině rolníků a vojáků. Kdežto dvě krajní
povolání mají značně vysoké pořadnice (rolník + 81'16, advokát -60·79%), pořadí všech jedenácti zbývajících povolání prozhruba jen meú + 30 a - 30: řemeslník + 30'43, učitel
20,29, dělník + 9'63, lékař + 4'35, obchodník
1'37, prů
myslník -1,80, inženýr - 2-98, politik -14-82, voják minus
18-67, kněz -18'76, umělec -,- 29·41. Na pořadí tomto je snad
nejpříznačněj ší, že obchodníci jako celek staví řemeslníka před
učitele (řemeslník je též mnohem výše než dělník!) a že tl srovs příslušníky skupin ostatních (až na veřej né a soukromé
zaměstnance vyšší kategorie) vykazují svému vlastnímu povolání poměrně dobré umístění, takže výsledná pořadnice je
kladná.
U samostatných podnikatelů vyšší kategorie a příslušníků
svobodných povolání jsou na postupně klesající vlně sociálního
pres,tiže pořadnice jednotlivých povolání rozvrženy nejpravidelněji. Není tu žádných nápadných výkyvů ani seskupení,
t'akže průběh presťi.žního reliefu je značně pravidelný. Indexy
prestižního koeficientu j sou tyto: rolník
48· 52, učitel plus
41'67, dělník + 24,82, lékař
19'26, řemeslník + 14'82, inženýr
8-15, průmyslník + 6-48; záporné pořadnice mají: obchodník - 2,59, voják -13,71, umělec - 20'38, politik minus
advokát - 40, kněz - 60. Jak patrno, jsou zde některé
příznačné změny u srovnánI ,se skupinami, jež jsme uvedli až
doposud. Skupina taťo je totiž první skupinou, jejímž přísluš
níkům se dostalo vyššíhO' vzdělání a jež lze podle běžného dě
lítka řadit k ,pracovníkům hlavou', Za důsledek toho můžeme
považovati okolno~t, že povolání rolníka .se netěš'Í tak
zcela výjimečnému postavení, jako v případech předešlých ačkoliv i tentokrát je na místě prvním <-, a iže některá z povolání intelektuálů jsou zase naopak postavena více do popředí
'( učitel, lékař, inženýr). Je proto příznačné, že povolání advokáta a kněze' i tentokrát ustupuje svým významem silně do
pozadí.
U skupiny šesté (veřejní a soukromí zřízenci) pozorujeme
především, že jsou tu tři dvojice povolání, jejichž členové mají
téměř shodný koeficient prestiže. Jsou ,to: učitel (+ 38'38),
a dělník (+ 37-80); obchodník (-7-90) a voják '(- 8-30) ;
(- 19'28) a umělec (-19'29). Povolání rolníka stofí
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opět značně v popředí (+64-02%), jsouc téměř o polovinu lépe
umístěno než povolání učitele, jež v celkovém pořadí zaujímá
místo druhé. Nejdelší záporné pořadnice patří povolání advokata (- 49'13) a kněze (- 58-59). Ze zbývajících čtyř členů'
klasifikace tři mají pořadnice kladné (řemeslník +19-42, lé-

kař

+ 5'15, inženýr + 1-46), jeden zápornou (průmyslník minus 3-73).
V rámci skupiny sedmé [VII. a), veřejní zaměstnanci nižší kategorie] je pov,olání r,olníka umístěno více než o padesáť
procent lépe než povolání učitele; index jeho prestižního koeficientu jest + 75-03. V p,opřeďí ostatních členů neshledáváme
ničeho, na co by bylo záhodno zvlášť upozornit, leda snad to,
že povolání obchodníka a průmyslníka, která ve všech přede
šlých skupinách byla dvěma sousedícími členy klasifikace, byla
tentokrát od sebe ,oddělena; v dalším však uvidíme, že to není
výjimka jediná. Za vůdcÍm místem rolníka následují ,ostatní
po>volání v ťomto po,řadí: učitel + 36-08, dělník + 29-73, lékař+ 12-40, řemeslník + 12-18, obchodník - 2-08, in'ženýr
--3-42, voják -8-74, průmyslník -10,90, umělec -19'19, politik - 26'96, kněz - 40'24, advokát - 53-88.
Skupina VII. b) (soukromí zaměstnanci nižší kategorie) je
svým složením velmi blízká skupině VII. a). Pořadí pěti prvních členů celkové klasifikace je shodné (rolník + 66'16, ruči
tel + 41-27, dělník + 28-70, lékař + 12-21, řemeslník + 11-89),
pořadí členů dalších je však až na poslední dva odchylné: prů··
myslník
1-88, obchodník - 3-06, inženýr - 5'65, politik minus 6-32, voják -14'69, umělec - 25'25, kněz - 51'31, advokát -56-04. Za povšimnutí stojí pořadí průmyslníka. Je to
jeden ze dv,ou ojedinělých případů (viz ťéž u skupiny samostatných podnikatelů vyšší kategorie), kdy toto povolání má výslednou pořadnici kladnou. Je oprávněná domněnka, že podobně jako u skupiny páté - to není náhoda, nýbrž že to'
vyplývá ze zaměstnaneckých poměrů příslušníků této skupiny,
z nichž většina jsou bankovní úředníci, úředníci pojišťoven,
úředníci průmyslových podniků, obchodní zaměstnanci a pod,
U veřejných a soukromých zaměstnanců vyšší kategorie je
ve střední poloze prestižního reliefu skupina tří povolán!í: obchodník (+0-76), inženýr (+0-75 a průmyslník (-1-12).
Směrem kladným dostalo se před nimi lepšího pořadí lékaři
(+ 10-50), řemeslníku (+ 11· 57), dělníku c+ 13-95), učiteli
47-86). a rolníku (+ 70-33). Směrem záporným stojí pak
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za průmyslníkem voják (-13-85), kněz (-20-64), umělec
(25-71 ,
(- 45-38) a advokát (- 49-02) _ Povážíme-li, že
této skupiny mají vysokoškolské vzdělán'í, jsme popřekvapeni poměrně dobrým umístěním povolání kněze
u skupiny obchodníků dostalo' se mu pořadí ještě o něco
a velmi špaťným umístěním povolání politika,
u této skupiny oceňováno vůbec nejhůře. Jeto doklaže běžné populární mínění a předpoklady na něm založené
prošlí vys,okými školami, j sou nenáboženští a protinemusí vždy odpovídat pravdě. Vysvětlení mohli bychom snad hledat v okolnosti, že mezi těmito soukromými zaIliC;;:HHU.u',-,-,- vyšší kategorie (sociálně a hospodářs'ky dobře situopřevládá sociálně-hospodářský i náboženský konservatismus a jeho ekvivalent v oblasti života politického.
Dokladem zaj ímavé shody j sou prestižní reliefy dvou skupin
dalších, učitelů a profesorů. V obou případech je rozpětí krajn'kh pořadnic zhruba od-J- 60 do - 60 a sled v pořadí jednotlivých povolání je u skupiny profesorů - při srovnání s pořadím ve skupině učitelů pozměněn jenl tím, že lékař je tu
přesunut na lepší místo před dělníka, inženýr před politika
a kněz postaven zase na méně významné místo 'za advokáta.
Učitelé klasifikují takto: rolník + 60-37, učitel + 53-42, dělník
-1lékař + 21-35, politiik + 9-79, řemeslník + 4-86, inže0-77, průmyslník - 6-38, obchodník - 9-04, umělec
voják -24-45, kněz -53-41, advokát -61·57. Ve
se svrchu uvedenými odchylkami probíhá prestižn'Í reUef
v klasifikaci profesorů od: rolníka (+ 61-13) přes učitele (plus
42'91), lékaře (+33'55), dělníka (+ 14-08), inženýra (+8-17),
řemeslníka (+ 7-41), politika (-4-33), průmyslníka (-623),
obchodníka (- 15-94), umělce (- 17-60) a vojáka (- 18-49)
k advokátu (-45-35) a knězi (- 59-30). Srovnáme-li způsob
klasifikace profesorů a učitelů se způsobem, jak táž povolání hodnotí s hlediska společenského blaha příslušníci skupin ostatneujde zajisté naší pozornosti tendence vychovatelů nogenerací, aby náležitě zdůraznili význam intelektuálů, s výpovolání kněze a advokáta. Ve skupině učitelů je to
patrnŮi na poměrně vysokém prestižním koeficientu
"/"\'''1">1''11' lékaře a politika (jediný případ, kdy pořadnice povoje kladná) ; ve skupině profesorů pak na umístění
lékaře 'a inženýra, neboť oběma dostalo se zde ze
skupin nejlepšího pořadí. N enI tu však opaku, t. j. názlehčování ,pracovníků rukou'. I u profesorů, i u učifJV.l.n.u\,a.
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telůstojí v čele klasifikace rolník, a také povolání dělníka a
řemeslníka má pořadnice kladné, třebaže prestiž povolání ře
meslníka je v obou těchto skupinách menšÍ, než ve všech deseti
skupinách osťat'ních. Očekávali bychom, že mezi učiteli a profesory se naj de nejvíce porozumění pro to, že k plnosti veřejného blaha patří, aby se členové národní společnosti vyžili také po stránce umělecké. Je pravda, že u učitelů a profesorů dostalo se povolání umělce vyššího prestižního koeficientu
než u kterékoliv skupiny jiné. Ale okolnost, že jeho pořadnice
je záporná a při tom poměrně značně dlouhá (- 17'60), svědčí
o tom, že i v této vrstvě našeho národa blaho, jež ČlONěku
skýtají hluboké zážitky umělecké, je stále ještě výsadou ne-

mnohých.
Nejhoršího pořadí dostalo se umělci ve skupině poslední,
u vojáků. Své vlastní povolání nestaví sice vojáci příliš nápadně do popředí, přece však j,e i u nich zřejmě patrna tendence dodati mu důležitosti v rámci celkové klasifikace. Ze tHnácti povoláni, jež byla klasifikována, ocitá se povolání vojáka
v této skupině na m:Ístě sedmém (pouze ve skupině rolníků má
pořadí ještě o trochu lepší). Jiným nápadnějším znakem prestižního reliefu ťéto skupiny je okolnost, že povolání kněze dostalo se tu nepoměrně čestněj šího umíst'ění než povolání advo·
kát a, poněvadž - jak jsme viděli u ostatních skupin - tato
dvě povolání se zpravidla střídavě dělí o dvě místa poslední.
Celkem pak patří vojáci k těm skupinám našeho občanstva,
které povoláni .rolníka připisují ve vytváření weřejného blaha
význam daleko většl, než kterémukoliv povolání jinému, jak
svědčí toto výsledné pořadí: rolník
72-95, učitel
29'13,
děldík
27-27, řemeslník
20'88, lékař
13'14, inženýr
1,96, voják -4'18, obchodník -689, politik -14,53, prů
myslník -14,73, kněz -22'02, umělec -32'36, advokát minus 64·70.
Tak jsme poznali, probírajíce vždy skupinu po skupině, jak
se na klasifikovaná povolání s hlediska jejich sociální užiteč
nosti dívají příslušníci jednotlivých skupin. Vhodným doplně
ním bude, když si nyní postup obrátíme, t. j., když budeme
sledovať, jak se koeficient prestiže vždy jen jednoho povoláni
mění podle toho, jak je hodnotí přiÍslušn'Íci různých skupin.
Proto, byl-li dříve ,prestižní relief' tvořen pořadnicemi různých
povolání vždy v rámci jen jedné skupiny, bude nyní prestižní
relief tvořen vždy jen pořadnicemi jednoho z klasifikovaných
povolání, a to v průběhu všech dvanácti základních skupin.
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IV. obchodníci

tab. č. Uli.

2.

řemeslník

4.

dělník

5.

lékař

·+

81"16

·+

30'43

2.

učitel

a. svob. r 'lvolání

20'29

3.

dělník

9'63

4.

lékař

+
+

4'35

5.

řemeslník

1'37

6. inženýr

6. obchodní.k

průmyslník

1"80

7.

8. inženýr

2'98

8. obchodník

9. politik

14"82

průmyslník

13'71

18'67

11.

kněz

18'76

- 27'04

12.

umělec.

29'41

40'00

2.

učitel

3.

dělník

5.

lékař

6. inženýr
7.
2.

3

;;

,+ 64'02
. + 38'38
,+ 37"80
. + 19'42
.+ 5'15
+ 1'46

průmyslník

3'73

8. obchodník

7"90

9. voják

8'30

ID. politik .
4
%:>
%:>

60'00

4

zřízenci

4. řemeslník

..- 20'38

umělec

voják
·-

i soukromí

1. rolník

2'59

9. voják
10.

veřejní

· + 48'52
· + 41'67
· + 24'82
· + 19'26
· + 14'82
.+ 8'15
. + 6'48

1. rolník

.+

učitel

7.

VI.

V. samostatní podnikatelé vyš. kateg.

1. rolník

l

ll.

19'28

umělec

19'29

12. advokát

49'12

n.

58'59

kněz.

8 9
9
10 11

10 11

10
11

12.

Pokračo'

VII. a) ve.řejni zaměstnanci niž. kateg.
1. rolník
2.

učitel

3.

dělník

4.

lékař

5.

řemeslník

2-

7. inženýr

3'42

8. vojál,

8'74

10,
tO
"'..::J

10'90

umělec

soukromí

'áni

Č.

zaměstnanci

niž. kateg,

veřejní

i soukromí zamést. vyš.

, + 6S'16

1. rolník

2,

· -1-

2.

učitel

dělník

učitel

4ľ27

3,

dělník

3.

4,

lékař

4,. řemeslník

7, obchodník
2

Vln,

1. rolník

5, lékař'

3'06

7, inženýr

5'65

8.

9. politik

S'32

9, voják

19'19

10. voják

·-

26'96

ll.

kněz.

· -

40'24

umělec

13, advokát

,-

.+
.+
, + 13'95
.+
. + 10'50
,+ 0'76
. + 0'75

6. obchodník

8, inženýr

ll, politik

12,

Ul,

· + 28'70
, + 12'21
5. řemeslník , + 11'89
S. průmyslník . + 1'88

2'08

9, pri'lmyslník
I-'

vn, b)

· + 75'03
· + 36'08
,+ 29'73
· + 12'40
· + 12'18

6. obchodník

H

13

13

průmyslník

"

..

·-

14'69

10,

kněz,

,-

25'25

11.

umělec,

,-

51'31

12, politik.

, -

56'04

13, advol,át

1'12
-

13'85

,

25'71
.-

49"02

1Q

10

11

'li

11

'13

12

13

13

Již při rozboru dotazníků (část IV.) jsme se alespoň na
některých m:ísťech přesvědčili, že existuj e podobnost nej en ve
způsobu, jak jednotlivá povolání klasifikují příslušníci jedné
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a téže skupiny, nýbrž že jsou rv tomto ohledu nápadné a typické
obdoby mezi skupinami navzájem. Při výkladu grafického znázornění koeficientu prestiže podle skupin, který jsme právě
ukončili, byla tato skutečnosť ještě mnohem patrnější. Neboť,
postupujíce od skupiqy ke skupině, jsme viděli, že kdežto ně
která povolání se pravidelně vyskytuji v hořejší části klasifikace, jsou zase jiná pravidelně na spodn'ím oblouku prestižního, reliefu; a opět jiná že jsou zpravidla v poloze, již jsme
označili jako polohu ,střední' či ,neutráľn'í',pobI'íž osy x, rozřaďující prestHní pořadnice· kladné a záporné. Když si njynÍ
všimneme, jak probíhá prestižní relief určitého povolání současně ve všech dvanácti skupinách, budeme s tn, abychom shody, resp. rozdíly prokázali ještě názorněji. Poněvadž jsme vše
vyjádřili opět graficky a ruvedli také všechny příslušné údaje
číselné, nebude třeba, abychom zabíhali do podrobností, které
si čtenář vycte z grafů sám. Zatb si všimneme některých všeobecnějších znaků, jež jsou pro rozdíly a shody meziskupinové
nejtypičtější.

Porovnáme-li grafy třinácti klasifikovaných povolán'í mezi
sebou (viz str. 207 a n.), seznáme okamžitě, že je lze utřídit
do tří kategorií: a) povolání, jejichž prestižní relief má vesměs,
t. j. ve všech skupiná:ch, po,řadnice kladné; b) povolání, jejichž
prestižní relief má vesměs pořadnice záporné, a je tudíž celý
pod osou :x; c) povolání, jejichž prestižní reEef je v poloze
středn'í, probíhaje zhruba po děllfcí ose :x a přesahuje ji jednak směrem kladným, jednak záporným. Přihlédneme-li bHže,
přesvědčíme se dále, že do kategori'e první patří: řemeslník,
učitel, rolník, dělník a lékař; do kategorie druhé: kněz, voják.
umělec, advokát a až na významnou výjimku v klasifikaci
učiťelů - polit1k; do kategorie třetí pak spadá povolání inžeobchodníka a průmyslníka. Mezi členy uvnitř těohto tří
jsou ovšem další rozdíly. Tak když se na ,př. podíváme na prestižní křivku povolání učitele, rolníka a dělníka - jež
jsou 'vedle sebe, takže optické srovnání je tu zcela snadné -,
lehce postřehneme, že prestižní křivka povolán1í rolníka procelkem mnohem výše nad osou x, než prestižní křivka povolání učitele, jeJíž pořadnice jsou zase v průměru delŠÍ, než
prestižní pořadnilce u povoláni dělníka. Bylo by proto m,ožno,
abychom z těchto grafů vyčetli nejen, jak se k určitému povo199

lání staví členové různých skupin, n}Tbd mohli bychom též
z celkového průběhu prestižního reliefu onoho povolání určit
jaký jest jeho poměrný prestiž u srovnání s prestižem povoláni
ostatních. O to nám zde však prozatím nejde, neboť konečné
srovnání provedeme až v části dalšÍ, když sestavíme
V)T_
sledného prestižního postaveni třinácti klasifikovaných povoláni
z průměru všech dvanácti skupin. Bez vypočtení tohoto průměru
~edovedeme. 'totiž odhadnout výsledné pořadí ve všech přípa
dech se stejnou bezpečnos'tÍ, jako v uvedeném příkladě vzájemného prestižního postavení učitele, rolníka a dělníka. N edovedeme na př. říci, zdali je tato v}Tsledná prestižní poloha
v průměru lepši u inženýra, obchodníka nebo průmyslníka,
a stejně nejsme zcela jisti, zdali je výs1edné postavení politika
horší či lepší, než výsledné postavení vojáka. Opakujeme, že
nám o tento konečný rozdíl prozatím nej de. Nebudeme si všímat vzájemného prestižního postavení jednotlivých povolání
navzáj em, nýbrž budeme svou pozornost výlučně věnovat tomu
jak
případně shodně se k jednomu a témuž povoláni
staví členové všech základních skupin. Budeme tak míti pří
ležitost, abychom hledali odpověď zejména na otázky: U které
skupiny je prestiž sociální užitečnosti určiťého povolání
vyšší a u kt'eré nej nižš'í? Je mezi některými skupinami v oce..
ňování tohoto povolání podobnost? Jak si cení členové j ednotlivých skupin svého povolání vlastního? (Toto poslední
možné ovšem
tam, kde
povolání členů skupiny uvedeno
mezi zaměstnáními, jež
klasifikována; jinak si všimneme
alespoň skupiny,
jest tomuto povolání profesionálně či jinak
nejbližší; nemáme na př. skupinu řemeslníků zato však máme
s~~pinu. ~amostatných podnikatelů nižš:í kateg~rie, v níž řemesl
mCl ma]1 naprostou prevahu.)
tedy o povoláních, jejichž prestižní pořadnice jsou
kladné. Prvním z nich jest povolání řemesin·íka, které
ceněno nejv'Íce obchodníky a samostatnými podnikateli
nižší k~tegorie, t. j. hlavně řemeslníky samotnými; zapamaSl tento fakt, neboť bude doplňovat poznatky, jež získáme
rozborem dalším. Potom se dostalo řemeslníkovi nejlepšího
poměrného pořadí u vojáků a ~uveřejných i soukromých zří
zenců. O něco horšlÍ jest jeho umístěnlÍ .u dělníků· a u samostatných podnikatelů vyšší kategorie, včetně svobodných povolání. Přibližně stejného prestižního koeficientu se mu dostalo
u
a soukromých zaměstnanců nižší i
kategorie.
jest jeho prestižní pořadnice u učitelů, potom u pro200

a rolníků. V celku však v postoji příslušníků těchto
dvanácti skupin není k povolání řemeslníka něj akých pHliš velrozďílů meziskupinových, neboť prestižní koeficient má
celkové rozpět1 od + 7-41 do + 30-43.
podobné je též rozpětí .v délce nejdelš.í a nejkratší
pořadnice u
povolání učitele. Jeho nejnižší koeficient
-~,
jest u obchodníků (+ 20'29), nejvyšší u skupiny uči
samotných (+53-42). :Mezi těmito dvěma krajnostmi probíhá
učitele u ostatních skupin tak, že po učitelích si tohoto
cení nejvíce: veřejní a soukromí zaměstnanci vyšší
kategorie (vysokoškoláci) a dělníci, postupně pak méně a méně
profesoři, samostatní podnikatelé vyšš'í kategorie a svobodná
soukromí zaměstnanci nižší kategorie, veřejní i souzřízenci, veřejní zaměstnanci nižší kategorie, samostatní
podnikatelé nižší kategorie, vojáci, rolníci. Již teď se ukazuje
užitečnost toho, že jsme grafické znázornění koeficientu prestiže podle skupin doplnili též grafy prestižního koeficientu
povolání; rozdíly meziskupinové vystupují tak více do
popředí a jsou důležítým doplňkem a korektivem toho, k čemu
jsme dospěli při rozboru dřívějším. Neboť bylo-li na př. dříve
patrno, že se v rámci skupiny rolníků dostalo povolání učitele
čestného umístění u srovná11JÍ s pořadím povolání ostatních (rolníci postavili učitele hned na druhé místo za své povolání vlastní), přesvědčujeme se nyní, že si rolníci tohoto povolání cení ve skutečnosti méně než příslušníci deseti jiných
(výjimku činí obchodníci). Vzájemné pořadí členů
jednotlivých skupin Jest zajisté nejen zajímavé, nýbrž
též instruktivní; při určování poměrné sociální užitečnosti růz
povolání jsou však rozdíly meziskupinové, jimiž se právě
mnohem směrodatněj šL
Přesto, že prestižní pořadnice jsou u povolání rolníka ze všech
jeto současně povolání, kde vlna prestižního reliefu
má největší amplitudu: od +48·52 do +121'44. Hlavním dů
vodem toho jest neobyčejně dlouhá kladná pořadnice tohoto
u skupiny první, jsouc .v}'mluvným dokladem toho,
že rolníci po.važuji své vlastní zaměstnání za daleko nejdůle
činitele při vytváření a _udržování všeobecného spolecen:skÉ~ho blaha. Uvedený koeficient nejnižší má povolání rolníka u skupiny sam'ostatf\ých podnikatelů vyšší kategorie a
svobodných povolánLVe skupi!\ách o'statních má prestižní
průběh takový, že po skupin1ě rolníků probíhá nejvýše
-

<'1"1 '7<"
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a postupně potom klesá u veřejných zamestnižší kategorie, vojáků, veřejných i soukromých zaměstnanců vyšší kategorie, samostatných podnikatelů nižší kategorie, .soukromých zaměstnanců nižší kategorie, je téměř stejně vysoko u veřejných a soukromých zřízenců a u dělníků,
a klesá konečně ještě n\íž u profesorů a učitelů. Odtud je patrno
- zvlášť když povážíme dva krajní případy u rolníků a samostatných podnikatelů nižší kategorie -, že ačkoliv bylo povolání rolníka postaveno ve všech skup'inách na místo vedoucí,
nestalo se tak ani zdaleka vždy ve stejné rrťíře.
Průběh prestiž'n,Í křivky II povolání děln~ka jest novým dokladem, že členové určité profesionální skupiny mají tendenci
dáti svému vlastnímu povolání v celkové klasifikaci pokud možnO dobré umístění. Přesvědčili jsme se o tom v prípadě děl
níka již dřtíve, když jsme viděli, že dělníci své povolání stav'í
v rámci ostatních zaměstnání na místo třetí, za rolníka a učitele.
Nyní však jsme o existenci :této tendence přesvědčeni ještě
průkazněji, neboť zjišťujeme, že povolání dělníka má v prů
běhu všech dvan,ácti skupin nejvyšš:Í prestižní pořadnici právě
ve skupině děl'nlků samotnY-ch
39'89). Je stejně příznačné,
že po nich toto povolání řadí nejvýše veřejní. a soukron:í zříz~nci
a veřejní a soukromí zaměstnanci nižší kategone, tedy dve skupmy,
jež mají svým sociálním postavením k dělníkům nejblíže. Přibližně
stejně vysoký prestižní koeficient má toto povolání u rolníků, samostatných podnikatelů nižší kategorie a u samostatných podnikatelů vyšší kategorie; postupně menši a menší je u učitelů,
vojáků, profesorů, veřejných a soukromých zaměstnanců vyšší
kategorie; ve skupině obchodníků jest nejmenší (+9'63).
V případě }Jovolán'í lékaře považujeme za příznačné, že jeho
prestižní relief probíhá nejvýše ve skupině učitelů (+33·55) a profesorů; po nich pak má nejvyšší pořadnici u samostatných podnikatelů vyšší kategorie (včetně svobodných povolání), u vojáků,
dělníků, a u veřejných a soukromých zaměstnanců nižší kategorie.
Ještě níže klesá ve skupině samostatných podnikatelů nižší kategorie, obchodníků, veřejných i soukromých zřízenců, a konečně
u rolníků, kde jest jeho prestižní úroveň nejnižší (+2'83). Za
příznačné považujeme nejlepší umístění lékaře ve skupině učitelů
a profesorů proto, že členové obou těchto skupin mu stojí nejblíže (skupina pátá, do níž jsou zahrnuti též představitelé svobodných povolání, nemohla rozhodovat, neboť jest jich příliš málo).
Ze stejných důvodů nepřekvapuje, že nejmenšÍ prestižní pořadnici
má toto povolání práv~ u rolníků, neboť je stále ještě živá tradiční
u

obchodníků

nanců

c+

I!ClJ'-'HV-~

selských vrstev vyhledat v čas potřeby pomoc lékaře, jak
se několikrát sami přesvědčili u příležitosti jiného výzkumu.*
Z povolání, jejichž prestižní profil probíhá pod osou x, promluvíme nejdříve o povolání kněze. Pohled na příslušný graf nám
ukazuje, že jsou zde co do délky zhruba tři druhy pořadnic: krátké,
střední a dlouhé. Krátké pořadnice (poměrně!) jsou ve skupině
Uj.J.LU~~, veřejných i soukromých zaměstnanců vyšší kategorie, voa obchodníků, kde jest záporný prestižní koeficient tohoto
povolání nejmenší (-18'76). To znamená, že příslušníci těchto
čtyř skupin připisují povolání kněze význam poměrně větŠÍ, nežli
příslušníci osmi skupin ostatních. Méně příznivý jest prestižní
koeficient kněžského povolání u samostatných podnikatelů nižší
kategorie a u veřejných ·zaměstnanců nižší kategorie (-32-80 a
-- 40'24) _ A když přihlédneme, které skupiny jsou povolání kněze
při oceňování jeho sociální prospěšnosti nakloněny nejméně, shledáme, že jsou to postupně: soukromí zaměstnanci nižší kategorie,
učitelé, dělníci, veřejní i soukromí zřízenci, profesoři a samostatní
podnikatelé vyšší kategorie se členy svobodných povolání, kde záporná prestižní pořadnice dosahuje délky největší :(-60). Poněvadž povolání kněze lze právem přiřadit do skupiny vychovatelů,
je příznačné, žeu učitelů a profesorů dostalo se mu tak malého
uznání. Jeto příznačné vůbec pro celkový vzájemný poměr těchto
dvou vychovatelských skupin našeho národa, jež jsou obě tak po·četné a tak vlivné, a staví nás to nezbytně před alternativu: Buď
je práce kněží učiteli a profesory nenáležitě chápána a proto i nespravedlivě oceňována, anebo je takové povahy, že s hlediska dnešních ideálů výchovných jest vychovateli laickými považována za
společensky málo prospěšnou; snad i nežádoucí.
Povolání politika má v jedné skupině pořadnici kladnou; přesto
však j e nepřiřazuj eme k povoláním s prestižní polohou ,střední',
neboť celkový průběh jeho prestižního reEefu je staví rozhodně
mezi povolání S pořadnicemi vesměs zápornými. Není jistě náže sociální užitečnost povolání politika je stavěna nejvýše
u skupiny učitelů (+9.79) a profesorů, neboť lze předem očeká
vat, že příslušníci těchto dvou skupin, které jako celek stojí politikům ze všech skupin ostatních nejblíže, dovedou nejlépe odhadnout význam dobrého politika pro blaho národního celku. Po
nich je sociální prestiž tohoto povolání postupně menší a menší
I

Viz: Ant. Obrdlík: Porodnost, sňatečnost a 'Úmrtnost ve Velké nad
roč. XI (1935), Č. 8/9,
str. 539-547.
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Veiičkou. Věstník CsI. akademie zemědělské,

u. souk!'o~~~? zaměst?-anců ni.~ší o kategorie, u samostatných podmkatelu mZSl kategone, u vopku, obchodníků, veřejných i sou~uomýc~ zřízenců, dělníků, rolníků, veřejných zaměstnanců nižší
l<:ategone a u samostatných podnikatelů vyšší kategorie; při srovnání se skupinami ostatními jest jeho negativní prestižní pořadnice
obzvlášť vysoká ve skupině veřejných i soukromých zaměstnanců
kategorie ( -45'38). Vlna prestižního reEefu má u tohoto
povolání značně vysokou amplitudu, svědčící o tom, jak značně
odchylně se k povolání politika staví členové různých profesionálních skupin. Z citaci, jež jsme uvedli na příslušných místech při
rozboru v části IV., je zřejmo, že v oceňování je tu velmi dů
leži~Ý:n de~:~minuFcín; č~nitelem .0~01nost, zdali se ti, kdož povolam klas1tlkovah, dlvah na polItika jako na omezeného osobní~o. a, stranického prospěcháře, či jako na nástroj správy věcí
vereJnych.
Také graf povolání vojáka zjevuje některé zajímavosti. Přede
vším. ;0'0 že nejpř!znivější prestižní pořadí má u rolníků (-2'95)
a vOJaku samotnych (-4'18). V případě vojáků to můžeme, po
zkušenostech, s povoláními doposud probranými, považovati za po·
tvrzení pravIdla o tendenci zdůraznit důležitost vlastního zaměst
n.á~L U rolníků však by se snad zdálo, že je to v rozporu s pa~1flsmem sel,ské vrstvy. ~0l!-ze zdánlivě. Je pravda, že rolník jest
Jako typ svym charaktenstlckým založením i povahou svého za:něstnání. ,dete:mi~ován k pacifismu; při tom však nezapomíná,
ze ve ,vOjakOVI ma obra?ce národní půdy, jejíž část tvoří i jeho
vlastm pole. Odtud dvojakost v postojích rolníků vůči vojákům:
necení jich, ba považují je za společenskou zhoubu, pokud se na
ně dívaF )a~o ,na ~ušitele pokoje a nástroj ničení, majíce při tom
na ~ysh. u,tocn~ vOjsko n~pří;:ele;. a ~ívají ,se naň s uznáním, pokud
v nem VIdl obrance vlasti, nastroj narodm obrany. Ve shodě s tím
1y také, s:nyslově o~chylné citace o potřebnosti a významu voJak~, ~tere, Js~e uve;Ih porůznu u skupiny rolníků i u skupin jiných.
SteJne typlcke pak Je též to, že u skupiny dělníků, kteří jsou jáko
celek mnohem větší nepřátelé vojenské instituce než sedláci třeb~ž<: .t~OU zase, živel v, j~stén:, smyslu mnohem ,bojovnější', revolucneJsl - , ma povolam vOJaka zápornou pořadnici mnohem
d~lvší,;( -2~'27) .~e~adÍ1:ne..;li skupiny podle toho, jak v nich preStlZlll profI1 povolam vojáka postupně klesá na nižší a nižší úroveii
pakpo skupině ro'lníků a vojáků následují : veřejní i soukromí zří~
u;~~~, veřejní, zaměvst~~n:i niž'ší kategorie, .samostatní podnikatelé
vySSl ka!egon~, vereJ,111 .1v'V~oukromí. zaměstnanci vyšší kategorie,
soukroml zamestnanCl mZSl kategone, profesoři, obchodníci, dělf

?1

níci, učitelé, na konec pak samostatní podnikatelé nižší kategorie
(-32'94),
Graf, zobrazující průběh prestižního reliefu povolání umělce,
potvrzuje znovu to, co jsme o zvláštním postavení tohoto povolání
řekli již na jiném místě. Ačkoliv proti sociální užitečnosti povolání
umělce není vlastně téměř žádných námitek, je to povolání, jež
všech dvanácti skupin řadí shodně až na některé z potří, čtyř míst klasifikace, takže jeho 'prestižní pořadnice
vesměs záporné, a při tom dosti dlouhé. Nejkratší jsou, jak
se dá očekávat, u učitelů a profesorů (-17-60), nejdelší pak je
u skupiny vojáků (-32'36). Z uvedených dvou číselných koeficientů je však patrno, že rozdíl v délce nejkratší a nejdelší
pořadnice je zde poměrně velmi malý; ve skutečnosti je menší
než u kteréhokoliv jiného z klasifikovaných povolání. Proto se
o jeho sledu v pořadí u ostatních skupin již ani nezmiňujeme,
neboť rozdíly v postoj ích j sou celkem nepatrné.
Prestižní pořadí povolání advokáta jest krajním opakem prestižního pořadí povolání rolníka. Déllka jeho záporných pořadnic je
zřejmě v průměru největší, takže již předem můžeme říci, že i když
budeme stanovit prestižní koeficient tohoto povolání z průměru
dvanácti skupin, bude míti u srovnání s povoláními ostatními nejméně příznivou výslednou polohu. Jeho prestižní relief
je určen vesměs značně dlouhými zápornými pořadnicemi a pohybuje se v rozmezí od -32,03 (u dělníků) do -64,70 (u voj áků ) . Jeto neklamným znamením, že členové všech skupin bez
výjimky vidí v tomto povolání nejméně prospěšného činitele pH
vytváření veřejného blaha. Obdobně jako u povolání umělce, politika a lékaře, očekávali bychom i zde, že sociální užitečnost
povolání advokáta bude oceněna alespoú profesory a učiteli. Musíme proto považovat za hodně příznačnou okolnost, že se tak nea že naopak učitelé jsou jednou ze dvou skupin, u nichž je
všeobecná prospěšnost činnosti advokátů oceúována nejméně. Záprestižní pořadnice jsou pak - postupujeme-li od dělníků
voj ákům - postupně delší a delší u: samostatných podnikatelů
nižší a vyšší kategorie (se svobodnými povoláními), profesorů,
veřejných i soukromých zřízenců, veřejných i soukromých zaměst
nanců vyšší a nižší kategorie, rolníků, obchodníků, učitelů,
Zbývá, abychom se ještě stručně zmínili o povoláních s prestižní
polohou střední. Jsou celkem tři a hned první z nich - povolání
inženýra - je s hlediska ,neutrálnosti' své polohy nejtypičtější;
prestižní pořadnice jsou právě z poloviny kladné a z poloviny
Zal)Or'ne, Kladné jsou u samostatných podnikatelů vyšší kategorie
2°5

se svobodnými povoláními, dále u veřejných i soukromých znzenců, veřejných i soukromých zaměstnanců vyšší kategorie, u uči
telů, profesorů a vojáků. Záporné pak jsou u rolníků, dělníků,
ve skupině samostatných podnikatelů nižší kategorie, u obchodníků
a u veřejných i soukromých zaměstnanců nižší kategorie. Ve skutečnosti však jest délka těchto pořadnic ve směru kladném i záporném poměrně nepatrná, takže je možno říci, že prestižní relief· tohoto povolání probíhá zhruba po ose x (v průměru poněkud pod).
Významnější úchylka jest pouze u skupiny profesorů (+8-17)
a .samostatných podnikatelů ve směru kladném, a u skupiny rolníků ve směru záporném (-15'60). 11áme za to, že složení těchto
skupin, t. j. povaha jejich členů a jejich zaměstnání je toho dostatečným vysvětlením: profesoři mají slova uznání pro výsledky
práce i jiných intelektuálů, samostatní podnikatelé vyšší kategorie

mají pak v inženýrech své hlavní pomocníky, kdežto rolníci zase,
všechno modernisování svého hospodářství, zůstávají jako
celek stále ještě plni předsudků proti využití strojových vymožeností při obhospodařování.
Povolání obchodníka má kladné pořadnice pouze u dvou skupin.
Jinak celý jeho prestižní relief probíhá pod osou x, s nepříliš
velikým celkovým rozpětím od +1-37 do -15-94. Pro nás bude
u tohoto povolání ze všeho nejzajímavější, abychom si všimli, jaké
jsou jeho prestižní pořadnice u :'skupiny rolníků a obchodníků.
Porovnávajíce je s délkou pořadnic ve skupinách ostatních, shledáváme, že rolníci jsou s jedinou výjimkou učitelů skupinou, v níž
je prestižní koeficient povoláni obchodníka nejnižší, a že naopak
u obchodníků samotných dostalo se tomuto povolání umístění poměrně nejlepšího. Potvrzuje se tak náš výklad o postoji selské
vrstvy k obchodníkům (viz kap. IV.) a je tak znovu dokumentována tendence vyzdvihnout důležitost vlastního zaměstnání. Kromě
u obchodníků samotných má povolání obchodníka výslednou kladnou pořadnici též u veřejných a soukromých zaměstnanců vyšší
kategorie. Ve směru záporném pak jest jeho prestižní koeficient
ose x nejblíže u veřejných a soukromých zaměstnanců nižší kategorie a u samostatných podnikatelů vyšší kategorie; postupně ještě
méně příznivý je u vojáků, veřejn)Th i soukromých zřízenců, děl
níků a profesorů; nejnižší je u samostatných podnikatelů nižší
kategorie, rolníků a učitelů. Náš dohad nemusí být pravdivý, mohli
bychom však jako možnost připustit, že důvodem nepříznivého
postoje učitelů by mohla být okolnost, že v této skupině je značně
vysoké procento členů politicky a sociálně radikálních, podle jejichž
přesvědčení je povolání obchodníka ,zbytečným prvkem distribuč
ním', ,neproduktivním', ,sociálně příživnickým' a pod.
přes
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Grafické znázornění prestižního koeficientu u povolání průmysl
níka jest ještě zajímavější, neboť mezi dvěma nejdelšími záporpořadnicemi, z nichž jedna patří skupině rolníků a druhá
skupině vojáků, probíhá jeho prestižní relief způsobem obzvlášť
charakteristickým, U rolníků má úroveň nejnižší (-15'60) ; v našich poměrech je to jistě příznačný doklad pro vzájemný poměr
průmyslové a zemědělské výrobní složky našeho národa a jej ich
politicko-hospodářskou rivalitu. Prestižní poloha povolání průmysl
níka se pak postupně lepší u dělníků, samostatných podnikatelů
nižší kategorie, obchodníků a samostatných podnikatelů vyšší ka-

nými

I! I

+

I! I I

+

I I I

tegorie, kde dosahuje bodu kulminačního (+6-48). Členové této
s.kupiny buď jsou sami průmyslníky nebo mají k nim ze všech
ostatních skupin nejblíže. U dvou skupin dalších (veřejní i soukromí zřízenci a veřejní zaměstnanci nižší kategorie) klesá křivka
prestižního reliefu znovu pod osu .X na -10,90, Pro rozdíl mezi
veřejnými a soukromými zaměstnanci nižší kategorie v jejich postoji vůči povolání průmyslníka je proto velmi charakteristické,
že u zaměstnanců soukromých prestižní relief tohoto povolání vystupuje nad osu x (+1'88). U posledních čtyř skupin jsou pořad
ni ce povolání průmyslníka opět záporné: nejkratší je u veřejných
i soukromých zaměstnanců vyšší kategorie (-1'12), delší u profesorů a učitelů (- 6-23 a - 6-38), a ještě delší u vojáků, u nichž
je prestižní koeficient tohoto povolání téměř stejně nízký jako ve
skupině rolníků (-14-73).
Přehled o koeficientu prestiže klasifikovaných povolání můžeme
doplnit ještě po jedné stránce. Zadíváme-li se na tabulku č. II.
(str. 186) a čteme sled v závorce uvedených pořadních čísel ve
směru vertikálním, shledáme, že některá povolání mají v průběhu
všech dvanácti profesionálních skupin své prestižní pořadí určeno
mnohem jednoznačněji než povolání jiná. Tak především vidíme,
že rolník má bez výjimky u všech skupin pořadní číslo 1. Povolání
učitele má zase ve všech případech pořadní číslo 2, až na jedinou
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výj imku, neboť u obchodníků je až na místě třetím. Dělník má zase
'vždy pořadní číslo 3, až na tři skupiny (samostatní podnikatelé
nižší kategorie, obchodníci a profesoři), kde je na místě čtvrtém.
Podobně i celková prestižní poloha advokáta je velmi ustálená
neboť povolání toto je v klasifikaci jednotlivých skupin vždy buď
na místě posledním nebo předposledním. U jiných povolání je toto
pořadní číslo méně stálé. Tak u lékaře kolísá mezi 3,4 a 5, u uměl
ce mezi 10, 11 nebo 12, u inženýra mezi 5, 6, 7 nebo 8, u obchodníka mezi 6, 7, 8 a 9. A opět u jiných povolání jsou rozdíly v pořadních číslech ještě většÍ, naznačujíce, že se k těmto povoláním
příslušníci různých skupin staví značně různě. Řemeslník má pořadní číslo 2, 3, 4, 5 nebo 6, kněz 9, 10, 11, 12, 13, politik 5, 7,
9, 10, 11 nebo 12, průmyslník 6, 7, 8, 9 nebo 10; povolání vojáka
má dokonce sedm různých pořadních čísel od 6 do 12 včetně.
Výsledky, k nimž vedl rozbor grafického znázornění koeficientu
prestiže jednak podle skupin a jednak podle povolání, daly nám
nahlédnout dosti zblízka i do způ.sobu, jak jsou jednotlivá povolání
klasifikována v rámci určité zaměstnanecké skupiny (t. j, rozdíly
v postojích členů jedné a téže skupiny k různým povoláním), i do
způsobu, jak se mění prestiž sociální utility jednoho a téhož povolání podle toho, jak nestejně je cení příslušníci různých skupin
(t. j. rozdíly a shody meziskupinové). Obojí se vzájemně doplňuje
a dovolilo by nám, abychom se již nyní pokusili o některé shrnující
závěry povahy obecnější. DHve však, než tak učiníme, bude prospěšno, když připojíme ještě některá dodatečná data, jimiž rozdíly
a shody meziskupinové budou ještě v mnohém podstatně doplněny.
Jeto především přehled o tom, ve kterých skupinách a kolikrát
bylo to či ono povolání z klasifikace některých členů vypuštěno,
ačkoliv námi do ,Dotazníku' bylo pojato. Když jsme totiž pročítali
jednotlivé odpovědi, shledali jsme, že v klasifikacích, které byly
jinak dosti úplné, byla některá povolání opominuta mnohem čas
těji, než povolání jiná. A hned od počátku nám také bylo zřejmo,
že nejčastěji byla vypuštěna právě ona povolání, která v klasifikacích úplných (13 členů) byla nejčastěji na místě posledním nebo
mezi členy poslední trojice. Usoudili jsme z toho, že některé ldasifikace jsou neúplné prostě proto, že do nich určitá povolání nebyla pojata úmyslně. Dedukce tato byla oprávněná hlavně proto1
že proti vynechaným povoláním byly vyslovovány námitky a odsudky. Rozhodli jsme se proto, že všechny takové klasifikace pře
zkoušíme, abychom se přesvědčili, zdali by nebylo možno dospěti
i touto cestou k potvrzení poznatků, jichž jsme nabyli šetřením
dosavadním.
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V.: Pfehled povolání, která v dotazníku uvedena byla,
odpovídajícími však do klasifikace pojata nebyla*
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Z úvahy přirozeně odpadly dotazníky, v nichž klasifikace buď
nebyla provedena vůbec, anebo v nichž byla zase provedena
v úplnosti. Počet zbývajících případů )sme d~le "omezili t~~, že
jsme v úvahu vzali pouze ony dotazmky, v mchz do klas1Ílkace
bylo pojato nejméně osm členů ze třinácti námi uvedených povolání. Některé z neúplných klasifikací ;měly totiž toliko jeden,
dva nebo tři členy (povolání nejdůležitější) ; a tu jest zřejmo, že
v takovýchto případech by jakékoliv konkluse, vyvozované z počtu
vynechaných povolání, byly ilusorní. Hranici ,nejméně osm členů'
stanovili jsme sice libovolně, ale po dobré úvaze. Je pravda,
okolnost, že odpovídající do své klasifikace určité pov?lání nepoja!
vůbec, nemusí ještě býti nezbytným ukazatelem toho, ze vynechane
povolání považuje za 'wbsolutně sociálně neprospěšné, případně že
je považuje za společensky škodlivé, V každém případě vš~~ j~3t
neúplnost jeho klasifikace příznačným ukazatelem Jeho soclalmch

* V úvahu jsme vzali pouze ony případy, v nichž do klasifikace bylo
pojato nejméně 8 ze 13 námi uvedených povolání. Součet S?2, však neznamená že uvedená povolání byla vynechána v 592 odpovedlch, neboť
případů, 'kdy v celkovém pořadí bylo vynecháno povolání jediné, nebylo nejvíce; zpravidla bylo v jedné a téže klasifikaci vyn~cháno so::časně povolání několik (v 'průměru vychází 2.23 %). Pro uplnost pnpojujeme proto do přehledu poslední vodorovný sloupec.

postojů

v tom smyslu, že povolání, jež do klasifikace pojata byla
můžeme právem považovati za povolání (podle jeho soudu) sociál~
ně prospěšnější a důležitější než povolání, jež byla vynechána.
V četných odpovědích jest počet členů neúplné klasifikace větší
než osm, takže tu je skutečnost opominutí dokladem ještě vý:mluy~ějším. V průměru vychází, že v každé z těchto neúplných
klasIfIkací bylo vypuštěno o něco více než dvě povolání (2,23%),
neboť úhrnný počet vynechaných členů jest 592 a připadá na 265
neúplných klasifikací (ve smyslu, jak jsme tuto ,neúplnost' vymezili svrchu).
Data, k nímž jsme takto dospěli a jež jsou shrnuta v tabulce
na str. 21,,3 i podle skupin (čteno svisle), i podle povolání, (čteno
vo;iorovne), nebudeme doprovázet podrobným slovním výkladem.
Uz p:o~o n~, že počet, neúplných ,klasifikací jest u různých skupin
nesteJny (VIZ posledm vodorovny sloupec tabulky), takže postrádáme náležitého přehledu poměrnosti; hlavně však proto, že se na
tato data ~í,:"áme jen jako na všeobecné dokreslení údajů, vyjádře
ných koeflclentemprestiže,:, a to Ještě jen pokud ~de O< povoláni
jejichž" sociál?í 'prestiž. byl nejnižší. .Sledujme náš přehled nejdřív~
ve smeru sVlslem, t. J. podle skupm, a přesvědčme se, která tři
P?v;>l~nf byla "u jednotlivých skupin vynechána nejčastěji. U rolmku Je to umelec, řemeslník, obchodník (s politikem) . u dělníků:
advok~t, po~itik, kně.z; u samostatnýc? podnikate~ů nižŠí k~tegorie:
advokat, knez (s pohukem a obchodmkem) a umelec (s vOJákem) ;
,u obc?odníků: advokát, umělec (s politikem a řemeslníkem) a kněz
(s vOJákem) ; II samostatných podnikatelů vyšší kategorie: advokát
(s politikem), průmyslník (s lékařem) a kněz; u veřej ných i soukromých zřízenců:
řemeslník, advokát (s umělcem politikem kné.
'
,
ze~ ) a vOJ~~; II veřejných zaměstnanců nižší kategorie: advokát,
knez a polibk; u soukromých zaměstnanců nižší kategorie: advokát, kněz, řemdlník: u veřejných i soukromých zaměstnanců
vyš~í ka!egorie:, advok~! (~ o?chodní~em, ~nězem a politikem),
um~lec, reme~lmk; u uCltelu:. remeslmk, knez (s politikem a advokatem), vOJák; u profesorů: průmyslník (s advokátem a obchodníkem), voják, kněz (s politikem); u vojáků: advokát (s politikem), kněz, řemeslník (s inženýrem a umělcem).
Fakta tato nás pro první okamžik přivádějí poněkud do rozpaků. Vedle povolání, jejichž prestižní koeficient byl zpravidla
u všech skupin nejnižší, jsou mezi třemi nejčastěji vynechanými
členy kl~~ifikace i povolání, jejichž prestiiní postavení nebylo,
podle n~sl,ch dosavadních zkušeností, z nejhorších {viz zejména
~emeslmk) ; a naopak zase povolání, o němž bychom předpokládaJí,
ze bude uvedeno mezi těmito třemi nejčastěji vynechanými členy,

má v tomto ohledu umístění poměrně mnohem lepší. U rolníků
je to nejnápadnější: ačkoliv v rámci jejich skupiny byl advokát
zařaděn až za všechna povolání ostatní, jest nyní naopak jedním ze
tří povolání, která byla u této skupiny vynechána nejméně často.
Okolnost tuto, zdánlivě kontradiktorní, možno ve skutečnosti vysvětliti zcela přirozeně. Neboť povolání, jež byla nej častěj i uvedena
v klasifikacích určité skupiny na místě posledním nebo mezi členy
poslední trojice, nemusí býti ve všech případech současně povoláními, jež do klasifikace nejčastěji nebyla pojata; když už pro nic
jiného, tedy z toho prostého důvodu, že jedno a totéž povolání
nemůže být v jedné a téže klasifikaci současně obsaženo i z ní vyloučeno. Proto když jsme dříve viděli, že u rolníků bylo povolání
advokáta většinou zařaděno na některé z posledních míst, nemůže
me být nyní překvapeni tím, že počet případů, kdy toto povoláni
do klasifikace pojato vůbec nebylo, je menší, než jak bychom jinak
očekávali.
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ve skutečnosti j sou data naší tabulky v dosti těsné shodě
s údaji o prestižním koeficientu, je jasně patrno tehdy, když je
čteme ve směru vodorovném, t. j. podle povolání. Součet případů,
kdy byla jednotlivá povolání z klasifikace vypuštěna v průběhu
všech dvanácti skupin, jest u některých z nich mnohem vyšší než
u jiných. Nejčastěji bylo vyloučeno povolání advokáta (106 pří-,
padů) ; postupně menší pak jsou tato čísla u kněze (84), politika
(82), řemeslníka (62), umělce (60), vojáka (53), obchodníka
(46), průmyslníka (34), inženýra (32), lékaře (15), dělníka (13),
rolníka (4), učitele (1). Tam, kde bylo určité povolání vynecháno
u celé skupiny pouze jednou, dvakrát, jde s největší pravděpodob
ností o nedopatření, prosté opominutí; zvláště tehdy, když je to
povolání jinak zřejmě favorisované (učitel, rolník). Když však
je počet těchto ,opominuti' vyšší - zejména u skupin, vr{e určité
povolání nebylo do klasifikace pojato v deseti až devatenácti pří
padech -, lze stěží považovati je za prostou náhodu, zvláště když
naopak zase tentokrát jde o povolání, která se i jinak těší zřejmě
prestižnímu postaveni méně význačnému. Tabulkou touto se ostatně
budeme obírat ještě jednou.
Jiným prospěšným ukazatelem poměrné velikosti prestiže růz
ných povolání je přehled námitek a odsudků (viz str. 215). Z hojných citaci, které jsme uvedli při rozboru odpovědí v části čtvrté,
jsme seznali, jaká je povaha těchto námitek a odsudků proti obecné
prospěšnosti některých povolání, jakož i to, že některá z nich jsou
výtkami a obviněními stíhána mnohem častěji než jiná. Jsou to
povolání, jejichž prestižní koeficient byl nejnižší? Přesvědčme se
opět tím, že si všimneme, která tři povolání byla v jednotlivých
skupinách nejčastěji předmětem nepříznivého soudu. U rolníků
jsou to: advokát, průmyslník a obchodník (s knězem) ; u dělníků:
kněz, advokát, politik; u samostatných podnikatelů nižší kategorie:
kněz, advokát, voják (s politikem); u obchodníků: kněz (s advokátem), politik, průmyslník; u samostatných podnikatelů vyšší kategorie: kněz, politik, advokát; u veřejných a soukromých zřízenců:
kněz, průmyslník, advokát (s vojákem a politikem) ; u veřejných
zaměstnanců nižší kategorie: kněz, advokát, politik; u soukromých
~aměstnan~ů nižší kategorie: kněz, advokát, voják; u veřejných
1 soukromych zaměstnanců vyšší kategorie: advokát, kněz, politik;
u učitelů: kněz, advokát, voják; u profesorů: kněz (s advokátem
a průmyslníkem), voják, obchodník (s politikem) ; u vojáků; kněz
(s advokátem), politik, voják.
Jak patrno, shoda je ve valné většině případů velmi těsná, pokud
totiž máme na mysli shodu mezi skupinami. Neboť mezi třemi nej-

častěji odsuzovanými povoláními jsou shodně ve všech skupinách
uváděna některá z těchto šesti povolání: povolání kněze, politika,
advokáta, obchodníka a průmyslníka. IJe to dobře patrno,
_~''''''?'Tl:.t

když čteme data tabulky ve směru svislém. Proti povolání
vojáka a advokáta vyskytují se námitky ve všech skupinách;
(s jednou výjimkou) a průmyslníka (se dvěma
; kdežto u obchodníka se odsudky vyskytují ještě v šesti
Skl1plnalCl1, zmenšuje se jejich počet na tři u umělce, na dvě u ře
HIC;:'.LLLln..a a na jednu u inženýra a lékaře. Proti povolání učitele,
rolníka a dělníka není ani jediné námitky ani v jedné skupině.
toho též v ohledu námitek a odsudků dají se povolání utřídit
do tří skupin, jež odpovídají třem prestižním polohám, o nichž jsme
pří koeficientu prestiže. Když si však všimneme, zdali povolání, proti nimž se vyskytuje největší počet námitek a odsudků,
jsou totožná s povoláními, jejichž pořadnice byly vesměs záporné,
shledáme, že to platí jen o povolání kněze, advokáta, vojáka a (ne
politika, kdežto v případě povolání průmyslníka a obchodkterá měla polohu ,střední', jev tomto ohledu nedůslednost.
zde, jako v případě povolání do klasifikace úmyslně nepojatých, je tato nedůslednost jenom zdánlivá. Ve skutečnosti musíme
rozlišovat mezi prestižním pořadím a mezi tím, co jsme na počátku
své práce označili jako profesionální antagonismus, jehož přímým
výrazem jsou právě námitky a odsudky. Tím si lze vysvětliti snadno i zdán'livou nedůslednost opačného druhu, když totiž proti povolání umělce, jehož prestižní reEef probíhal ve všech skupinách
značně nízko pod osou x, jsou námitky v počtu zcela nepatrném
(celkem 5). I o tom více v dalším, až se budeme obírati součtem
námitek a odsudků ze všech skupin.
Ve skupině vojáků se vyskytla dvakrát námitka proti užitečnosti
vojáka. O obou případech jsme se již zmínili na jiném
takže se zde nebudeme opakovat. Podotkněme jen, že skuteč
nost tato nesmí býti považována za dostatečný důvod k vyvrácení
co jsme řekli o tendenci zdůraznit význam vlastního zaměst
což je na výsledném prestižním grafu povoláni vojáka stejně
dobře patrno jako u povolání jiných. Nesmíme zapomínat, že odsudky tohoto druhu jsou ojedinělými výjimkami; jsou vyvažovány
a - jak svědčí příslušné prestižní koeficienty i uvedené citace převažovány
pochvaly a uznání.
Při rozboru odpovědí na náš dotazník jsme se přesvědčili, že
někteří z odpovídajících zcela spontánně připisovali určitá povolání, která v seznamu těch, jež měla býti klasifikována, námi vůbec
uvedena nebyla. Cínili tak buď proto, že je považovali za povolání

sociálně prospěšná, anebo proto, aby je odsoudili jako povolání nežádoucí, poškozující zájem veřejného blaha. Vyjmenujme nejdříve
podle skupin ona povolání, Óež byla přidána k vůli odsudku. Ve
skupině rolníků byl takto třikrát připsán meziobchodník. U dělníků
byl přidán výrobce alkoholu a státní úředník. U samostatných podnikatelů nižší kategorie: exekutor a finančník. U veřejných a soukrmných zřízenců: meziobchodník, korupčník, bankéři a karteláři.
U veřejných zaměstnanců nižší kategorie: korupčník, karteláři,
zprostředkovatelny, \lichvář. U soukromých zaměstnanců nižší kategorie: obchodník-Spekulant, bankéři, dnešní berní úřady. U veřejných a soukromých zaměstnanců vyšší kategorie: velkoprúmyslník a velkoobchodník, utopický filosof, politické strany (2krát).
Profesoři připsali překupníka; učitelé bursovního spekulanta, hostinského, rentiéra a štvavého žurnalistu. Jak patrno, některá z těch
to nepříznivě posuzovaných povolání se vyskytují u několika růz
ných skupin, jiná byla přidána jen zcela ojediněle. Z největší části
se tu odsudky t)Tkají t. zv. vyšších kruhů finančních, obchodních
a průmyslových. Termíny, jako ,meziobchodník', ,obchodník-spekulanť, ,překupník' dávají dobře tušit, proč bývají o sociální
prospěšnosti povolání obchodníka vyslovovány pochybnosti. Ačkoliv
jsou tyto spontánní přípisy současně zajímavé i příznačné (viz
zejména směšováni povolání s institucemi), jest jich celkem příliš
málo v devíti skupinách -', abychom z nich 'mohli odvoditi
nějaký závěr, a zmiúujeme se o nich spíše jen k vůli úplnosti.
Těch povolání, jež byla odpovídajícími spontánně připsána jako
důležitá a prospěšná, je nepoměrně více (129). Svědčilo by to
o tom, ·že v našich občanech {je v celku více dobré vůle pronést slova
uznání, než slova odsudku. Prozatím však v této skutečnosti když přihlédneme, ve které skupině byla která povolání přidána musíme spatřovati spíše jen nové potvrzení snahy odpovídajících,
aby upozornili na prospěšnost svého vlastního povolání. Přidaná
povolání jsou tak rozmanitá, že jsme raději pro přehlednost sestavili jejich zvláštní tabulku ,(viz str. 219), na niž čtenáře odkazujeme, pokud se týče těch povolání, jež byla připsána jen v nemnohých případech. Ze všech nejčastěji bylo připsáno povolání
úředníka: celkem 36krát, z toho 14krát II ,veřejných zaměstnanců
nižší kategorie, Skrát u soukromých zaměstnanců nižší kategorie
a 4krát u veřejných i soukromých zaměstnanců vyšší kategorie;
tedy u úředníkú samotných celkem 23krát. Druhým nejčastěji při
daným povoláním jest povolání soudce (16krát). Z dalších jdou
za sebou postupně: spisovatel (10krát), žena-hospodyně (7krát),
vědec (rovněž 7krát), filosof (6krát), právník (4krát), strážník
(rovněž 4krát). Přidání soudce a právníka je zajímavé z toho dů218
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Všechno citujeme tak, jak bylo napsáno odpovídajícími; proto se v našem
hledu vyskytuje i "povolání" mecenáše.

pře

vodu, že se tak stalo nejčastěji v případech, kdy bylo současné
odmítáno povolání advokáta jako neprospěšné a kdy bylo odpovídajícími výslovně uvedeno, že ,společenský celek potřebuje i lidí
právně studovaných'.
Tolik o povoláních spontánně přidaných, jimiž se v dalším již
obírati nebudeme, Zbývá už jen, abychom si nakonec všimli, jsou-li
mezi skupinami jaké shody či rozdíly, pokud se týče způsobu, jak
jejich clenové odpovídali k druhému a třetímu bodu ,Dotazníku'.
Jeto pro nás důležité hlavně proto, že odtud můžeme usuzovat
na Ioyálnost postoje vůči příslušníkům jiných povolání či o velikosti profesionálního antagonismu jednotlivých skupin jako celku.
Příslušná tabulka (viz str, 221) je rozdělena na dvě části. V levé
části je číselný přehled odpovědí na druhou otázku, v části pravé
zase data o odpovědích na otázku třetí. Ačkoliv obě části se do
značné míry vzájemně doplňují, přece jen není možno je ztotožňovat. Je pravda, že jedinci, kteří u druhého bodu výslovně napsali, že všechna povolání jsou stejně důležitá, dali tak výraz svému loyálnímu postoji, stejně tak jako ti z nich, kdož u třetího bodu
výslovně konstatovali, že všech povolání je nám třeba k uskuteč
ňování a udržování veřejného blaha, prokázali zase, že u nich není
možno mluviti o nějakém profesionálním antagonismu. A podobně
jsou v jistém smyslu souznačné odpovědi, jež výslovně prohlašují,
že všechna povolání nejsou stejně důležitá, a odpovědi, v nichž
bylo napsáno, že všech povolání není třeba k dosažení veřejného
blaha, Současně však je též zřejmo, že" ani v prvém ani ve druhém
případě se smyslově tyto odpovědi zcela nekryjí. Neboť je dobře
možno, že někdo nepovažuje všechna povolání za stejně důležitá,
při tom však je toho názoru, že je nám jich bez výjimky všech
nutně potřebL Bude proto lépe, když tento dvojí druh odpovědí
nebudeme uvádět ve vztah a když o nich raději promluvíme od:
děleně,

Nejpřesvědčivějším projevem loyálniho postoje vůči přísluš
níkům jiných profesionálních skupin bude zajisté, když někdo bez
výhrady napíše, že všechna povolání jsou pro dosažení veřejného
blaha stejně důležitá, Je tak vyloučena jakákoliv stavovská po-

Tab.

vnl.: Souborný přehled odpovědi na druhý a třetí bod dotazniku*
a) odpovědi na otázku druhou:

b)

odpovědi

na otázku

třetí:

skupina

I

26
4
41 I 3
44
22 I 8
I_I_.-_r_ol_n_íc_i_'_._'_'-13_5_'_13_°_/0 5'40% 55'41%1 4'06% ~ 29'73%1~

74

28
5
46 I 5
39
32
13
lL-dělníci . . . 33'34% 5'95% 54'76% 5'95% 46'43% 38'09% 15'48%
--- -

lII.-~amostat~ív.

46

10

37

~~~~~~~i:lé~l,Z~147'42%110'31% 38'15%
, .
20 I 7
3
IV.-obchodmcI . 166'67% 23'33% 10%

4
65
25
7
4'12% 67'01% 25'77% 7'22%
22
7
1
1'73'34% 23'33% 3'33%

1 -- - -

V,-samostatní
podnikatelé
vyšší kategorie
a svobodná povolání ' , .. ,

16
50%

16
50%

84

- - - ---r-:----

~
30
r-:----

19
12
1
59'36% 37'50% 3'13%

32

1-------1--- - - - ---·1---1:---- - - - - - - - - -

1---------1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -

VIII.-ve~ejní i
17
1
41
37
16
6
soukroml za59
62'71Ofo 27'12% 10'17%
městnanci vyšší 28~81% 1'69% 69'50%
2
kategorie , ,
:-------11--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
36
6
50
4
49
41
6
IX.a)-učltelé .. 37'50% 6'25% 52'08% 4'17% 51'04% 42'71% 6'25% 96

1--------1----------------

v.
16 I 7
17
1
23
18
IX,b)-profesorI 39'03% 17'07% 41'46% ~ 56'10%,43'90% _
-X.-vojáci, "

I

-

41

23
2 I 25
1
37· 10
4
45'10% 3'92% 49'02% 1'96% 72'55% 19'61% 7'84%

51

+ 75 + 461 + 28 }~141 521 + 315 + 12
38'29% 8'21% 50'44% 3'06% 100% 51'S6 /o 34"46% 7'88%

}=100%
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výšenost, jakýkoliv profesionální antagonismus, Neliší se mezi povoláními jako takovými, lze lišit nejvýše jenom mezi jedinci, kteří
to či ono povolání zastávají s hlediska prospěchu společenského
celku lépe či hůře. Když se přesvědčíme, jak se v tomto ohledu
vytváří vzájemný poměr mezi našimi dvanácti skupinami, shledáme, že nejloyálnější jsou obchodníci, u nichž odpovědi, přiznávající
stejnou důležitost všem povoláním, činí 66'67'%.

* Text druhé otázky: Napište, proč ppvažujete za neJdůležitějŠí ona .tři
povolání která jste uvedli na prvém místě? (Ci snad jsou všechna povolání steJně
důležitá h - Text třetí otázky: Obejde se náš stát bez některého z uveden~c~
povolání, má-li se jeho občanům vést dobře a má-li obstát v soutěži s ostatmml
národy světa? Bez kterého a proč?
1 Nejvýš s maturitou,
2 Vysokoškoláci.
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Po nich teprve po řadě následují: samostatní podnikatelé vyšší
kategorie a svobodná povolání (50%), samostatní podnikatelé nižší
kategorie (47'42%), vojáci (45'10%), profesoři (39'03%), veřejní
zaměstnanci nižší kategorie (38-42%), učitelé (37-50%), rolníci
(35'13%), soukromí zaměstnanci nižší kategorie (34'34%), dělníci
(33'34%), veřejní i soukromí zaměstnanci nižší kategorie (28'81
procenta) a veřejní i soukromí zřízenci (27'03%), Zbytek do sta
procent zabírají odpovědi trojího druhu. Jednak jsou tu odpovědi,
které jsme označili jako nejasné (včetně případů, kdy na druhý bod
dotazníku nebylo odpověděno vůbec) a na nichž přirozeně nemáme
žádného zájmu; jsou v mizivé menšině. Za druhé jsou tu odpovědi, v nichž odpovídající výslovně napsali, že všechna povolání
nejsou stejně důležitá. Třetí skupinu tvoří odpovědi, jejichž pisa:telé se sice výslovně nezmínili o stejné či nestejné důležitosti
různých povolání, o svém přesvědčení nás však nenechávají nikterak na pochybách; neboť okolnost, že tři povolání uvádějí jako
nejdůležitější a ve většině případů dodávají i důvody, proč tak
činí, je neklamným znamením, že podle jejich mínění všechna
povolání nepřispívají stejnou měrou k vytváření blaha společen
ského celku, byť i všech bylo potřebí. Proto ačkoliv data o posledních dvou druzích odpovědí citujeme v tabulce odděleně ve dvou
samostatných sloupcích, můžeme je nyní sečíst, když nám jde
prostě o srovnání počtu odpovědí, v nichž se mezi povoláními nečiní rozdílu, pokud se týče jejich všeobecné prospěšnosti, s počtem
odpovědí, v nichž různá povolání jsou v tomto ohledu považována
za nestejně důležitá.
Když takto obě příslušné číselné hodnoty sečteme, seřadí se nám
jednotlivé skupiny za sebou v takovém pořadí, že na posledním
místě budou veřejní a soukromí zřízenci jako skupina nejméně
loyální, poněvadž se vní vyskytl poměrně největší počet odpovědí, popírajících stejnou důležitost všech povolání (71'62%);
před nimi pak jsou: veřejní i soukromí zaměstnanci vyšší kategorie
(71'19%), soukromí zaměstnanci nižší kategorie (62'63 %), rolníci
(60'81 %), dělníci (60,71 %), profesoři (58,53%), učitelé (58'33
procenta), veřej ní zaměstnanci nižší kategorie (58,19%), vojáci
(52'94%), samostatní podnikatelé vyšší kategorie a svobodná povolání (50%), samostatní podnikatelé nižší kategorie (48'46%)
a obchodníci (33-33%). Zbytek do sta procent představují u jednotlivých skupin ony odpovědi, v nichž bylo výslovně konstatováno,
že všechna povolání jsou stejně důležitá. Ačkoliv u šesti skupin
si čísla odpovídají v tom smyslu, že na př. obchodníci jsou skupinou, jež stojí na prvním místě počtem odpovědí, přiznávajících
stejnou důležitost všem povoláním, a na posledním místě, pokud

se týče počtu odpovědí, jež tuto stejnou důležitost všech povoláni
popírají (podobný vztah jest u skupiny: III., V., VL, V~II. a :C.),
jsoU u zbývajících šesti skupin tyto pořadní závislost1 poneku~
méně důsledné. Výsledná loyálnost ,či antagonismus musí však býti
stanoveny jen na základě číselného poměru obou druhů odpovědí.
by správné, kdybychom na míru loyálnosti u členů určité
usuzovali jen podle poměrně vysokého počtu odpovědí,
jsou všechna povolání stejně důležitá, a nepřihlédli
současně k tomu, že u téže skupiny jest tak značný počet odpovědí
opačného dru?u, snad i počet vRomě;ně větší r;ež u kter~k?liv ze
skupin ostatmch. Proto Jsme clselnym hodnotam odpovedl kladných připsali znaménko plus, č~seln~m hodn~t~m zápornÝ,m znaménko minus a jedny od druhych Jsme odecth, Podle vysledku,
vyjadřujícího výsledný postoj té které skupiny, řadí se na prvé
místo jako nejloyálnější skupina obchodníků, jediná s výsledným
indexem kladn)rm (+33'34). Postupně méně a méně loyální jsou
členové skupiny samostatných podnikatelů vyšší kategorie a svobodných povolání (+0), samostatných podnikatelů nižší kategorie
(-1-04), vojáků ,(-7-84), profesorů (-19'50), veřejných ~a:
městnanců nižší kategorie (-19'77), učitelů (-20'83), rolmku
(-25'68), dělníků (27'37), soukromých zaměstnanců nižší kategorie (-28'29), veřejných i soukromých zaměstnanců vyšší kategorie (-42'38), veřejných i soukromých zřízenců (-44'49).
Nepřihlížíme-li k případům, kdy na třetí bód ,Dotazníku' nebylo odpověděno vůbec, anebo kdy byly ~apsány odpově~i n~
jasné, zbývají nám pouze dva druhy odpovedí, podle toho, Jak. Je
odpověděno (kladně či z~porně) n~ o,tázku, zd~1i. se ~áš ~tát.,o?eJde
bez některého z uvedenych povolam. Odpovedl, pnznavaJ1Cl potřebnost všech povolání, považujeme za projev loyálního uznání
(kladné), kdežto v odpovědích opačných vidíme zase projev profesionálního antagonismú, neboť jsou to případy odpovedí, obsahunámitky a odsudky (záporné). Letmý pohled nás přesvědčí,
ve všech skupinách je tu poměr obrácený než u bodu druhého,
že totiž postoje loyální mají početní převahu nad míněními, v nichž
o potřebnosti některých povolání je pochybováno, Po odečtení
hodnot záporných od hodnot kladných dospěli jsme k tomuto pořadí skupin podle jejich větší či menší loyálnosti: na prvním místě
stojí vojáci (+52'94); jim nejblíže jsou obchodníci (+50'O~),
potom samostatní podnikate1é nižší kategorie {+41·24), veřejní
i soukromí zaměstnanci vyšší kategorie (+35· 59), soukromí zaměstnanci nižší kategorie (+31-32), rolníci (+29'73), samostatní
podnikatelé vyšší kategorie a svobodná povolání (+21'86), veřejní
i soukromí zřízenci (+18'93), profesoři 1(+12-20), dělníci

( +8-34), veřejní zaměstnanci nižší kategorie (+8-47) a učitelé
( +8-33).
K uvedeným datům se musíme vrátit ještě dvěma poznámkami.
Především si uvědomujeme okolnost, že je značný nepoměr v údajích o poměrné loyálnosti členů různ)Tch skupin. Zdá se značně
menší, když o její velikosti soudíme podle odpovědí na bod
druhý, než když je nám vodítkem obsah odpovědí k bodu třetímu.
Nepoměr tento nás však nemusí zarážet a je lehce vysvětlitelný.
Poměr kladných a záporných odpovědí k bodu třetímu je zcela
jasný a jednoznačný, neboť odpovědi, v nichž je sociální potřeb
nost a užitečnost některých povolání popírána, j est pravý~ opakem odpovědí, v nichž je přiznávána potřebnost všech povolání
bez výjimky; mezi postojem ,loyálnosti( a ,neloyálnosti' dá se tu
proto dobře rozlišit. Ne tak u odpovědí na druhý bod dotazníku.
V nich, jak jsme viděli, mají u valné většiny skupÍn početní pře
vahu odpovědi, v nichž se pisatelé prostě omezují na uvedení tří
povolání, která považují za nejdůležitějšÍ, proti povoláním ostatním však při tom nevyslovují žádných námitek. 1\1y jsme tyto odpovědi přiřadili k tvrzením, v nichž je stejná důležitost všech povolání výslovně popírána (a jichž je nepoměrně méně!), jako opak
odpovědí, v nichž j sou zase všechna povolání výslovně považována
pochyby o tom, že rozdíl meZl
za stejně důležitá. A tu nemůže
postojem loyálním a neloyálním není tu tak jasný, a hlavně není
stejné povahy, jako u odpovědí na bod třetí: to, že někdo uvedl
tři povolání jako nejdůležitější, ještě neznamená, že povoláním
ostatním upírá jakoukoliv důležitost a zásluhy o vytváření veřej
ného blaha, nebo že jiná povolání odsuzuje. Skutečnost postihneme
proto nejlépe tehdy, když budeme přihlížeti jen k odpovědím výlučně kladným a výlučně záporným. Pak bude výsledek šetření
o odpovědích na bod druhý v souhlase s výsledkem šetření o odpovědích na bod třetí, v tom smyslu, že u všech skupin mají pře,;
vahu odpovědi loyálni.
Druhá poznámka se týká pořadí skupin s hlediska 10yáJnosti
jejích členů. Fakta zde popírají naše předpoklady. Očekávali bychom totiž, že nejuznalejšími v ocenění zásluh jiných povoláni
budou učitelé, profesoři, zaměstnanci nižší kategorie (středo
školáci) a zaměstnanci vyšší kategorie (vysokoškoláci), poněvadž
si v důsledku svého vyššího vzdělání přinášejí
předpokladů,
aby nahlédli, že blaha společenského celku lze
jen součinností všech. Ve skutečnosti však žádná z těchto čtyř skupin
není nejloyálnější. Potom bychom snad mohli
že to
budou rolníci nebo dělníci a že se tak projeví common sense širokých vrstev. Leč ani to se nestalo. Jako nejloyálnější se klasifikují

vojáci, po nich obchodníci a samostatní podnikatelé nižší kategorie.
přiznáváme, že nás to zprvu překvapilo, ale máme za to, že se nám
podařilo najít vysvědení, odpovídající pravdě. Upozornili jsme již,
že příslušníci oněch povolání, o jejichž všeobecné sociální užiteč
nosti bývají často pronášeny pochybnosti (a bylo to právě u vojáků
a obchodníků!), snaží se význam svého vlastního povolání zdůraznit
přímo i nepřímo; přímo tím, že upozorňují na jeho zásluhy (,nemůžeme se obejít ani bez složky distribuční, jak se někdy nesprávně tvrdívá'), nepřímo pak tím, že opětně zdůrazňují, jak všechna
povolání (rozuměj: i jejich) jsou důležitá a potřebná (,žádný pracující člověk není příživníkem' a pod.). Je proto přirozeno, že
u těchto profesionálních skupin vyskytuje se proto poměrně největší počet odpovědí loyálních a v důsledku toho i poměrně nejmenší počet odsudků.
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skupin (prestižní relief podle povolání). Přehled o tom, která povolání byla nejčastěji vynechána, která povolání byla odpovídajícími nejčastěji spontánně přidána jako důležitá a která jako škodlivá, a konečně jak členové jednotlivých skupin odpovídali k druhémU a třetímu bodu ,Dotazníku' - to vše bylo jednak dokreslením
prestižních reliefů, jednak vodítkem pro poznání loyálnosti určité
profesionální skupiny při posuzování důležitosti a prospěšnosti zaměstnání jiných, či pro posouzení vyhrocenosti jejich profesionálního antagonismu.

VI.

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ.
,Já pán -

Tabulka IX. a: Obsazení prvních míst u všech skupin*

ty pán'.
(Havlíček,

Masaryk.)

Náš výkladový postup byl za pomoci shrnujících přehledů postupem od jednotlivostí ke vždy větším a větším všeobecnostem.
Začali jsme tím, že jsme se nejdříve obírali klasifikací dat, probirajíce skupipu po skupině a všímajíce si i četných individuálních
rozdílů a shod v tom, jak členové určité skupiny klasifikovali jednotlivá povolání s hlediska jejich sociální užitečnosti. Uvedli jsme
zejména hojné citace, včetně odpovědí ,originálních'. Kde bylo
třeba nechyběly-li nám 'Ovšem příslušné údaje - , tam jsme
přihlíželi také k sociální, náboženské a politické příslušnosti odpovídajících, k jejich věku a k jejich úrovni vzdělanostní. Ve všech
případech však tu šlo jen o rozdíly a shody v klasifikacích jedinců
nebo menších skupin jedinců vždy v rámci jedné a téže profesionální skupiny. Pokud jsme si všimli rozdílů a podobností mezi
míněními členů různých skupin, tedy se tak stalo jen mimochodem.
Teprve potom jsme přikročili k druhému výkladovému stupni,
abychom soustavně zpracovali data
rozdílech a shodách meziskupinových. Zde jsme již nepřihUželi k jedincům, nýbrž v každé
z jednotlivých skupin jsme viděli nerozrůzněný celek: ne už, na př.,
jak ten či onen rolník klasifikoval jednotlivá povolání, jak ten či
onen dělník odpověděl na druhou otázku ,Dotazníku' . .. .atd.,
nýbrž: které povolání skupina rolníků nejčastěji zařadila na první
místo, anebo v kolika případech skupina dělníků odpověděla na
druhý bod našeho dotazníku kladně a v kolika záporně. Prospěšnou
pomůckou bylo nám tu vypočtení ,koeficientu prestiže', jehož dat
jsme použili dvojím způsobem. Nejdříve jsme podle nich sledovali,
jak jsou povolání seřaděna podle důležitosti a prospěšnosti vždy
v rámci jen jedné skupiny (prestižní relief podle skupin), a potom
zase, jak se k určitému povolání staví příslušníci všech dvanácti
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'* V úvahu zde přirozeně nepřicházejí ony odpovědi, IV nichž klasifikace
povolání nebyla vůbec provedena; zato jsme ;sem zahrnuli všechny ostatní
případy, ať už v nioh bylo stanoveno pořadí všech třinácti povolání
v úplnosti, či pouze částečně.
Úhrnný počet prvních míst py měl býti vlastně poněkud pozměněn,
neboť některými odpovídajícími byla v čelo klasifikace ,postavena povolání, jež námi v dotazníku nebyla vůbec uvedena. Pro úplnost proto
uvádíme, že u skupiny III. /úhrnný počet prvních míst !činí 78 (přidáno:
matka); podobně u VI. 62 (učenec), II VIla 124 (dvakrát přidán: úřed
ník, jednou: 'matka-vychovatelka), u VIIb 75 (přidáni: :dobrý vůdce.
podnikatel,státník), u IXa 72 (přidáni: filosof-politik, filosof-učitel,
učitel-rolník, 'učitel-vychovatel, žena-hospodyně, rolník-dělník-řemeslník);
a konečně u IXb 30, neboť jedním z odpovídajících byl l11a prvé místo
postaven státník. Viz též tabulku č. VII, kde podáváme souborný pře

hled všech ,povolání, která byla odpovídajícími do klasifikace
připsána.
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Nečiníme tu ,rozdílu, zdali uvedená 'povolání byla zařaděna na
první, na 'druhé, anebo na třetí mtsto v první trojici; rozhoduje zde

okolnost, že bylo každé z nich uvedeno jako 3ednozetH povolání nejdiUežitěj šícho
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neJmene ~sm po:olam (viz poslední vodorovný sloupec tabulky),
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Nyní přistupujeme k výkladovému stupni třetímu, poslednímu,
Poměrnou velikost prestiže sociální utility klasifikovaných povolání
můžeme totiž vyjádřit s ještě větší všeobecnou platností, než jak
jsme učinili doposud, když přestaneme lišit i mezi skupinami samotnými, t, j. když příslušníky všech dvanácti skupin budeme považovat za členy skupiny jediné, Ne: jak si cení jednotlivých povolání rolníci, dělníci, učitelé, , , atd., nýbrž: jak klasifikuje různá
povolání několik set příslušníků našeho národa (z Moravy
a z Cech), bez ohledu, jaké jest jejich vlastní zaměstnání či v kterých jiných ohledech se od sebe různÍ. Jde nám o jakousi kolektivní
odpověď, sestavenou z průměru celkového počtu odpovědí.
Ze čtyř připojených tabulek [tabulka č. IX, a), b) c), d)] zajímají nás vlastně jen čísla uvedená v posledním svislém sloupci.
U každého ze třinácti klasifikovaných povolání jetu vyj ádřeno
v procentech, jaký jest jeho podíl na obsazení prvních a posledních
míst, jakož i jaký jest jeho podíl na obsazení prvních a posledních
trojic, Z tabulky první jest zřejmo, že největší počet prvních míst
zabralo povolání rolníka :(47'87'%), Po něm postupně menší čísla
připadají na povolání učitele (19%), dělníka (10'31 %), politika
,(7'95%), lékaře (5-15%), řemeslníka (3'68%), kněze (2,51 %),
vojáka (1'47%), průmyslníka (1-47%) a inženýra (0'59J1o)' V pořadí zde nemůžeme rozlišit mezi povoláním umělce, obchodníka a
advokáta, neboť žádné z nich nebylo uvedeno ani v jediném případě
mezi povoláními, která se ocitla v čele klasifikace. Uvedené pořadí

v

*

K vzájemnému

pořadí členů

posledních trojic

nepřihlížíme,

.

se však u většiny povolání změní, když na velikost jejich prestiže
budeme usuzovat podle toho,. jak často byla uvedena mezi členy
první trojice. A změní se nejen pořadí, nýbrž i velikost v rozdílech
jejic? poměrné důležitostí: rolník .(25'07%), učitel (19'32%),
delm~ (17'3~0)' řemeslník ~12·82~~J, lékař (7,51 %), politik
~4:35(o), vOJak (3-42%), prumyslmk (3'42%), kněz (2'66%),
lllzen~r (2'1~%), obchodník (l-44°!c,), umělec (0'37%), advokát
(0'1010). P:-ehled o obsazení posledních míst [tabulka c)] jest
ob:azem obraceného sledu v pořadí. Povolání učitele, rolníka a lékare ,nebylo n~ po~ledních ~1Ístech klasifikace uvedeno ani u jedné
SkUPlr:y. vPo m~~,Jsou n~ vt,echto posledních vmístech zúčastněni pos~upne vz~y v~ts:m ~ vetslm procentem: delník (0'19%), řemesl
mk (?·58 1o )'.,lllzeny r (1'54%), obchodník (2'32%), průmyslník
/5-21
vOJak (9'07{o), umělec (10'04%), politik (15'64%),
adv?~at (27-03°!cJ,.kne: (~8·~8%). Seřadíme-li obdobně tato povol~m podle ~o.~o, Jak cetne JSou zastoupena mezi členy poslední
tropce, bud:: JejIch ,sle~ opět podstatně jiný: učitel (0'07%), rolník
.(0:26fo), remeslnik ,(0'58%), dělník (0'64%), lékař (0-84%),
lllzeny~ (3'411?~' obchodník (5'79jo), průmyslník (7'27%), voják
{1l-46,1o), pohtlk (13-6~0)' umelec (13-96%), kněz (18'21 %),
advookvat (23·87/~J. ~e .zreJmo, že o výsledném prestižním pořadí
nemuzeme mluvlt am Jen podle podílu na prvních místech a na
prvních trojicích, ani jen podle obsazení posledních míst a posledních trojic.
Pr~to, zcel?~ ?bdobně,. ~ako js;ne v předešlé kapitole vypočetli
prest.lzm k?~!:clent klasdlkovanych povolání v rámci jednotlivých
SkUPlll, dosll Jsme nyní k stanovení jejich výsledného prestižního
pořadí tím, že jsme vypočetli koeficient prestiže u každého z nich
z průměru všech dvanácti skupin. Odečtením součtu dvou hodnot
~adn~ch .od sc:učtu dy-ou hodnot záporných se nám obsah čtyř
clse!nych lllde'xu zhustll ve výsledný prestižní koeficient, jenž jest
u nekterých povolání kladný, u jiných záporný. Jsme tak s to dáti
~~ne~~? ~dpo,:ě~. ~a ?táozku,: Jak veliký je. poměrný prestiž soctalm uZltecnostl tnnactl ruznych povolání podle hromadného soudu
těc~.několika ~et jedinců, kdož je klasifikovali? Odpověď vyčteme
z knvky prestižního reliefu, jak jsme ji vykreslili v tabulce č. X.
Pr<:bíhá ~e1mi c~ar~kteristickým způsobem zhruba od +7ú do -50
a r:azor~e uka~uJe, Jak - podle soudu odpovídajících - nestejnou
:n~r~u Jednoth,:"á povolání přispívají k vytváření a udržování vereJneho blaha, Jak v tomto ohledu jsou nestejně potřebná a proto
i nestejně důležitá (viz str. 232).
V tomto konečném odstupňování podle poměrné důležitosti má
pět povolání prestižní pořadnici kladnou, osm zápornou. Záporná

0),

pořadnice -

opakujeme znovu - neznamená, že povoláním, jež
jsou na spodním oblouku prestižního reliefu pod osou x, není při
pisován vůbec žádný význam, anebo že všechna jsou předmětem
odsudků a námitek; znamená jen tolik že jsou to povolání, jimž jest
připisována menší sociální užitečnost než povoláním s pořadnicí
kladnou. Vůdčí místo připadá nesporně povolání rolníka (+72·68
proc. ). Kladná pořadnice povolání učitele je téměř D' celou polovinu
kratší (+38'25) a zmenšuje se postupně dále u povolání dělníka
(+26-85), řemeslníka .(+15-34) a lékaře (+11-82). Ze tří povolání, jež jsme původně klasifikovali jako povolání střední polohy,
zůstává v této poloze nyní při konečné klasifikaci jen povolání inženýra (-2'21), kdežto umístění obou dalších jest již definitivně pod
osou x: obchodník -6-67, průmyslník -7-59. Z;íporná prestižní
pořadnice se pak postupně prodlužuje u povolání vojáka (-15'64),
politika (-16-98), umělce(-23 0 63), kněze (-41-42) a advokáta
(-50'80). Porovnáme-li rozpětí vždy mezi dvěma sousedními čísel
nými indexy '(jež jest graficky vyznačeno velikostí úhlu sklonu),
shledáváme, že některá z povolání jsou si svou výslednou prestižní
polohou mnohem blíže než jiná. Podle toho bychom mohli říci, že
přibližně stejně jest oceňován sociální význam povolání obchodníka a průmyslníka, dále politika a vojáka, a konečně řemeslníka
a lékaře. Větší j sou rozdíly v oceňování práce inženýra a obchodníka, politika a umělce, průmyslníka a vojáka. U ostatních pak
jsou tyto rozdíly poměrně ještě mnohem větší, naznačujíce, že
v odstupňování významu různých povolání jsou namnoze stupně
značně nepravidelné.
V posledním svislém sloupci tabulky na str. 213 jest vyjádřeno
v procentech, kolikrát bylo které povolání úhrnem z klasifikace
vypuštěno. Jejich pořad není v tomto ohledu přesně týž, jako jejich
sled podle prestižního koeficientu, jak ani nemůže být očekáváno.
Přesto je obdoba velmi nápadná a příznačná hlavně tím, že povolání, která byla z klasifikace vypuštěna nejčastěji, jsou současně
povoláními, jejichž prestižní koeficient byl z nejmenších. Nejčastěji byl vynechán advokát (17'91 %), kněz (14·19%) a politik
(13·85%). Přibližně stejně často nebyli do klasifikace pojati ře
meslník (10-47%) a umělec (10·13~{,). U zbývajících povolání
se procento postupně snižuje, jsouc nejmenší u těch zaměstnání,
jejichž prestižní koeficient jest největší: voják :(8-95%), obchodník (7-77%), průmyslník (5'74%), inženýr ,(5-41%), lékař
(2,53%), dělník ,(2'20%), rolník (0-68%), učitel (0'17%). Povolání učitele bylo ve všech dvanácti skupinách z klasifikace vypuštěno pouze jedenkrát, povolání rolníka čtyřikrát - zřejmě
nedopatřením.

Tab. X.: Grafické znázornění koeficientu prestiže
z průměru všech dvanácti skupin
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Poslední vodorovný sloupec v přehledu námitek a odsudků (str.
215) podává součet všech případů, kolikrát bylo které povolání
předmětem slov, jimiž byly vyjadřovány pochybnosti o jeho sociálním významu či o jeho všeobecné potřebnosti. U povolání učitele,
rolníka a dělníka se tak nestalo ani v jediném případě. U povolání
ostatních z celkového počtu 477 námitek a odsudků připadá na:
kněze 168 (35-22%), advokáta 121 (25'37%), vojáka 61 (12,79
procenta), politika 56 (11'74%), průmyslníka 43 (9'01%), obchodníka 18 (3'77%), umělce 5 (1-05%), řemeslníka 3 (0'63%),
inženýra 1 .(0'21 %) a lékaře 1 (0'21 %). Není pochyby, že tato
data jsou pro dokreslení prestižního pořadí některých povolání velmi důležitá. Především - srovnávajíce je s příslušnými indexy
prestižního koeficientu - si z nich uvědomujeme, že nízké prestižní pořadí určitého povolání nemusí vždycky současně znamenat,
že povolání toto je předmětem interprofesionálního antagonismu.
Tomu je třeba rozuměti asi takto. Lidé si o určitém povolání řek
nou, že ho pro dosažení veřejného blaha není zrovna příliš potřebí,
že bychom se bez něho snad i vůbec obešli, ale když už jetu, nechme je být, škody nenadělá; a není-li či nebude-li opravdu vůbec
k ničemu, zanikne samo sebou. Nejtypičtější je v tomto ohledu
případ umělce. Svým prestižním koeficientem se řadí až na třetí
místo od konce, kdežto počet námitek proti jeho potřebnosti je tak
malý, že povolání toto patří zase mezi tři zaměstnání, proti nimž
se vyskytlo odsudků nejméně. Velmi výstižně byl tento zvláštní
postoj vyjádřen jedním z odpovídajících, který napsal, že ,umělce
k dosažení veřejného blaha nepotřebujeme, ale je dobře, když
i toho máme', Jiným zajímavým dokladem této nepoměrnosti je
vztah mezi povoláním obchodníka a průmyslníka. Ve výsledné
klasifikaci jsou to podle velikosti prestižního koeficientu dvě povolání, která si stojí nejblíže. S hlediska počtu námitek a odsudků
jest však mezi nimi značný rozdíl, neboť povolání průmyslníka jest
vystaveno nepoměrně většímu počtu projevů profesionálního antagonismu než povolání obchodníka. A neméně zajímavý je též pří
pad povolání advokáta a kněze. Jejich pořadí je s hlediska počtu
námitek a odsudků obrácené, než když je posuzujeme podle jejich
umístění na křivce prestižního reliefu . Znamená to, že ačkoliv je
povolání advokáta odsunuto svým prestižním po·stavením až za
povolání kněze, jest profesionální antagonismus, namířený proti
knězi, častější a jak jsme se přesvědčili v citacích - současně
i útočnější. Povážíme-li, že předsudky a zaujetí proti kněžím jsou
motivovány ne tak důvody profesionálními, jako mnohem spíše
důvody příslušnosti (či nepříslušnosti) k určité církevní organisaci,
u některých pak fanatismem nacionálním, u jiných náboženským,

uvědomujeme si, že antagonismus mezi jednotlivými profesionálními skupinami není vyvoláván jen příslušností profesionáaní,
nýbrž že je velmi často podmiňován ;(nebo spolu podmiňován)
i různými okolnostmi průvodními.
Stanovením výsledného prestižního pořadí třinácti klasifikovaných povolání jsme svůj vlastní úkol skončili. Víme nyní; které
z nich je s hlediska blaha společenského celku považováno za nejdůležitější a víme také, jakou měrou se prestiž sociální uti1ity povolání ostatních postupně zmenšuj e. Během svého rozboru v části
čtvrté, jakož i během dalšího výkladu, který na tento rozbor navazoval (kapitola V.) jsme však dospěli i k některým jiným zajímavým poznatkům, jež zůstaly až doposud porůznu roztroušeny
v textu a jež bychom proto nyní v závěrečném přehledu rádi znovu
připamatovali. Nebude možno obírati se všemi, zato však se pokusíme, abychom v úplnosti uvedli ty z nich, jež jsou důležitější
a častěji (či ,pravidelně) se opakují. Současně s nimi připojíme
též některé poznámky, abychom si zaručili, že výsledky, k nimž
jsme svým šetřením dospěli, nebudou vykládány nesprávně. Zejména však bude nutno, abychom se vrátili k svému východisku
a ptali se, jaký je dosah našich poznatků, jichž jsme se dobrali
výzkumem o prestiži povolání, pro osvětlení širšího problému veřejného blaha.
N ej dříve poznámku o klasifikaci samotné. Nadpisem své práce
jsme naznačili, že nám jde o zjištění prestiže sociální utility růz
ných povolání, nikoliv o jejich sociální prestiž vůbec. Rozlišení
toto je zcela zásadní povahy a musíme je míti dobře na mysli.
Neboť ze skutečnosti, že valná většina odpovídajících zařadila
povolání rolníka na první místo, jakožto povolání nejpotřebnější
pro zabezpečení veřejného blaha, nesmíme činit závěr, že povolání
tomuto je přede všemi ostatními zaměstnáními dávána přednost
vůbec, t. j. i v kterémkoliv jiném ohledu. Konkretně: že na př.
učitelé, kteří své vlastní povolání zařadili teprve za povolání rolníka a dělníka, chtěli by být raději rolníky nebo dělníky místo
učiteli. My jsme na odpovídajících žádali, aby námi uvedená povolání seřadili za sebou podle toho, jakou důležitost jim připiSUjí
s hlediska jejich všeobecné sociální užitečnosti. Kdyby nám bylo
šlo o zjištění sociálního prestiže vůbec, byli bychom se musili ptát
zcela jinak (na př.: ,Které z těchto povolání byste Vy sám chtěl
nejraději zastávat ?'). Nezapomínejme proto, že prestižní pořadí
klasifikovaných povolání, k němuž jsme dospěli, je specifikováno
zřetelem k jejich poměrné důležitosti pro blaho společenského celku.
Proto se v našich slovech stále vracely výrazy, jako: ,veřejné
blaho', ,zájem celku', ,všeobecná sociální užitečnost' a pod.

Jiná poznámka se týká případů námitek a odsudků. M~me,-li
strohým výrokům, jež jsou projevem profeslOnalniho antagonismu, nesmíme zapomínat, že zařadění do určité profesionální skupiny je zpravidla současně též zařaděním společensko
hospodářským (jak často má někdo určité povolání jen proto, že
totéž povolání zastával i jeho otec I) a úrovní vzdělanostní, vlastně
přesněji: odborným školením:( většina zaměstnání je dnes dosažitelná jenom po předchozí průpravě) ; takže k rozdílům, daným
povahou jednotlivých povolání, druží se a je zesilují i rozdíly,
dané zařaděním sociálně-hospodářským, vzdělanostním a - jak
jsme se několikrát přesvědčili - příslušnostní politickou, národnostní a náboženskou. Negativní postoj, předsudky a zaujetí jsou
tu skloubeny v jednotu, v postoj výsledný, ačkoliv jsou ve s~uteč:
nosti motivovány důvody rozmanitými. Nemáme proto moznosti
říci vždy s určitostí, odkud prameni nepříznivý výrok o některém
povolání; zejména pak se musíme vystříhat toho, abychom od. .
sudky nepřičítali výlučně jen na vrub negativních postojů profesio,nálních. Je dále záhodno, abychom právě v této souvislosti upozornili, že na dotazníky toho druhu, jako byl dotazník náš, odpovídají
zpravidla osoby, jež jsou založení spíše radikálního, než ,občané
střední cesty', kteří se vyznačují mnohdy značnou měrou indiferentnosti, pokud jde o otázky veřejného života. A mluvíme-li tu
o ,radikálním' smýšlení, tedy tím nemíníme radikalismus jen ve
smyslu politickém, nýbrž radikalismus jakýkoliv (náboženský,
národnostní, sociálně-třídní ... ), ba i sám radikalismus konservativní; neboť konservativci dovedou být ve svém konservatismu začasté i radikálnější (roz.: výlučnější, jednostrannější a útočnější),
než samotní radikálové. Okolnost, že si někdo dal práci a odpověděl na velmi obsáhlý ,Dotazník', ačkoliv nemusil, je dokladem,
že o otázky, v něm položené, měl opravdový zájem. A tam, kde
je vzbuzen zájem, můžeme očekávati silnější a bezprostřednější
postojovou reakci než v případech, kde by tohoto zájmu nebylo.
Proto jsme, myslím, právem usuzovali, že útočná kritičnost ně
kterých odpovědí může býti zárukou, že odpovídající byli otázkami našeho dotazníku vyprovokováni, takže k nim ve svých míněních zaujali postoje bezprostřední a nepředstírané. Zmíněný
,radikalismus' musíme míti na mysli nejen proto, abychom dovedli
porozumět projevům silně vyhroceného profesionálního antagonismu, nýbrž i proto, abychom dovedli ocenit postoje loyální, jichž
- jak v dalším uvidíme - je většina.
Před vlastní rozbor dotazníků jsme vložili stručnou úvahu o demokracii a demokratickém společenském řádu. Naznačili jsme tam,
že pro demokracii je nejdůležitější, aby v každém ohledu bylo při
dobře porozumět
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se J?~oJe;u~e nepc:mery (vedoucími ke konfliktům) hospodářskými
poh~;ckym:, ;zdelanostními, národnostními, náboženskými atd'
sna,zl ~e prevest na společenství zájmů. Naznačili jsme také že :'
!o J;d;ná a s5)Učas?ě nejúči.nnější metoda demokracie pro u;kÍJte~~
no~am. spolecenske h~rI?ome, společenského řádu, veřejného blaha.
1!- re~h Jsme konecne, ze důsledné uplatňování totalitního hledisk
J~st I?~álem, jemuž je. dne};lÍ ~k~tečnost ještě příliš vzdálena~
N ~boť J,e tu n:-noho hledIsek castecnych, když nejen jednotlivé spolecer:,ske skup my (hospodářské, náboženské, politické, národnostní
zame~tnanecké atd.), ný?rž i jednotlivci sledují své vlastní zájm;
a tuzby .. Bylo by tragIckým neporozuměním povahy a metody
d~m?krac1(;, kdybyc~o~ předpokládali - jak se to děje v režimech
dl~~~torsk1ch, C~lU~lCICh se, že v nich demokracie došla svého nej~ysslho vyrazu, vze Je to den;okracie zušlechtěná - , že demokracii
Jde o to, aby vsechny rozdlly byly za každou cenu zrušeny aby
byly ,;usm~rněr::Y'. ~de jen? to, aby se tyto rozdíly ve veř~jném
spolecenske:n ~l:rote n~proJ eyovaly formou stavovské výlučnosti
a formo~ r~zny~? spole?~nskych antagonismů, když partikularismy
nezdra:re prebuF nad zaJmy obecnosti, nad zřetelem blaha všech.
~eboť ~en teh?y, k;iyž jednotlivci a částečné skupiny, žijící v rámci
nar??m spvole~nost1, do~~do? své in;Iividuál~í a skupinové potřeby
a }aJmy vradlt pod ,'~yS~l zret;l potreb a zájmů celku, budou dány
predp~klad:>:, k vytvar~?l, udrzov~ní a zvětšování veřejného blaha.
:o11k, tusl.m, postacl, aby vymkla souvislost našeho užšího pro?!e~u (stud:um prestiže s~ciální utility různých povolání) se
SlrSlm probl,emer.n demokraCIe (problém veřejného blaha), jemuž
b~de .venov~na . Je~na z našic~ prací příštích, analysuj ící mínění
nekohk.a set J~dmcu iO tom, co Sl představují pod pojmem veřejného
b~aha, Ja~ om mu rozu~í, a jak .by podle jejich mínění bylo možno
vseobecneho blaha dosahnout a Je udržet. Tam bude více na místě
~byc~om tevt;tt~ 'pojem definovali vědecky v širším rozvedení, neŽ
Jak Jsme uC1mh zde.
V zrcadle sociálních attitud, o jejichž objektivní analysu jsme
se v t~to práci pokusili, viděli jsme na mnohých a mnohých místech, Jak se papr.sek, c~listvostního zřetele láme a štěpí, p;ocházeje
hranolem pro~eslOn~lmho partikularismu. V některých případech
byl te?t~ partlk?lat;lst;tus, d~ný zařaděním odpovídajících jedinců
do ~rclte profe~~o~al~l s~upmy, doplňován a zesilován též četnými
part1~ulansmy J1nrml; J;n.dy zase jsme mohli pozorovat, že partikular:smus I?ro,feslOnalm jest pouze pláštíkem, zastírajícím part ikulansmus Jme povahy, Jak bylo obzvláště dobře patrno při klaff
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sifikaci povolání kněze, kde velmi často rozhodovaly důvody náboženské i( či protináboženské), národnostní a politické, nikoliv
důvody profesionální.
Shledali jsme, že se od sebe liší jedinci i celé skupiny jedinců
v tom, jak nestejně si cení různá povolání s hlediska jejich všeobecné sociální užitečnosti. A tu si uvědomujeme, že rozdíly tyto
mohou existovat jen proto, že lidé mají různé pojetí veřejného
blaha, neboť jinak - jak se v četných případech opravdu stalo by nesměli v tomto ohledu mezi jednotlivými povoláními činit
žádného rozdílu, anebo, když už by je klasifikovali, musili by je
klasifikovat všichni stejně. Proto všude tam, kde klasifikace provedena byla, jsme oprávněni považovat způsob, jak povolání byla
za sebou zařaděna, za ukazatele specifického chápání pojmu veřej
ného blaha. Na pozadí pojetí vědeckého, kladoucího důraz na obecnost, na spolupráci všech se všemi, vyniká částečné a jednostranné
pojetí jednotlivců i skupin. Je ovšem pravda, že obraz není úplný,
či že není po všech stránkách zcela jasný, neboť se naň díváme
jen sklíčkem jedné barvy - barvou sociálních postojů interprofesionálních. Nesmíme proto na podkladě tohoto\pohledu s jedné
strany usuzovat do všech podrobností na způsob, jak je pojem ve~
řejného blaha chápán příslušníky jednotlivých skupin celkově.
Přesto při zpracování konkretních dat, zejména pak při shrnujících
přehledech v kapitole páté a na počátku kapitoly šesté, projevila se
vazba některých obecných spojitostí, které můžeme považovati za
typ~c~é jak pro klasifikující skupiny, tak i pro klasifikovaná povolam.
Jedním z nejprůkaznějších závěrů, k nimž náš rozbor fakt vedl,
je poznatek, že jsme u všech dvanácti zaměstnaneckých skupin zjistili stopy profesionálního partikularismu. Projevuje se jednak tím,
že příslušníci jednotlivých skupin snaží se význam povolání vlastního postavit pokud možno do nejlepšího světla, jednak tím, že se
u nich projevuje též tendence zdůraznit význam onoho (oněch)
z ostatních povolání, jež jest jim v tom či onom ohledu nejbližší.
Prestižní reUefy podle povolání (str. 207 a n.) jsou toho pře
svědčivým dokladem. Z nich můžeme vyčíst především to, že poměrně nejlepšího prestižního umístění dostalo se rolníkovi u rolníků, dělníkovi u dělníků, učiteli u učitelů a obchodníkovi u obchodníků. Dále je z těchto grafů patrno, že povolání řemeslníka má
nejlepší prestižní koeficient ve skupině obchodníků a u samostatných podnikatelů nižší kategorie, kde jest právě valná většina
řemeslníků. Podobně povolání vojáka dostalo se největšího ocenění
u rolníků a u vojáků samotných, povolání průmyslníka zase u samostatných podnikatelů vyšší kategorie (~de jsou průmyslníci)
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a u soukromých zřízenců nižší kategorie, z nichž mnozí jsou v prů-;
myslových podnicích zaměstnáni. Neméně příznačné je také to, že
povolání politika je připisován největší význam ve skupině učitelů
a profesorů, povolání inženýra u samostatných podnikatelů vyšší
kategorie (včetně svobodných povolání) a u profesorů, povolání
lékaře a umělce ve skupině učitelů a profesorů tedy vesměs'
u oněch skupin, kde bychom to očekávali nejvíce, neboť jejich
členové stojí těmto povoláním nejblíže. Při klasifikaci kněze rozhodovaly hlavně zřetele náboženské (vlastně církevní či proticírkevní), někde též národnostní, politické a kulturní. U povolání
advokáta bychom očekávali, že - podobně jako v případě inženýra, lékaře a umělce - bude nejvíce oceňováno učiteli a profesory, resp. zaměstnanci vyšší kategorie '(vysokoškoláci) ; upozórnili jsme již na jiném místě, že se tak nestalo a že výjimku tuto
musíme proto považovati za obzvláště charakteristickou.
Jiným dokladem této tendence zdůraznit sociální prospěšnost
vlastního zaměstnání jsou spontánní přípisy, jimiž povolání, která
byla námi uvedena v ,Dotazníku', byla doplňována. Nejnápadněji
se to projevilo na četných přídavcích povolání úředníka, které bylo
nejčastěji přidáno právě úředníky samotnými. V některých skupinách bylo zase v tomto ohledu zajímavé pozorovat, jak se utváří
vzájemný poměr v obsazení prvních míst a prvních trojic.Povolání, která se těší všeobecnému uznání, byla zpravidla postavena
v čelo klasifikace,. takže počet, kolikrát byla uvedena ještě na místě
druhém nebo třetím, nebyl již o mnoho větší. Zato u povolání,
která se netěší tak velikému uznání, bylo zřejmo, že jedinci, kteří
je zastávají, řadí je velmi často alespoň mezi tři členy nejdůleži
tější, když už je nestaví ať z ostychu či z důvodů jiných -:zrovna na místo první. A konečně jsme též viděli, že význam vlastního povolání je zdůrazňován alespoň nepřímo tím, že je kladen
důraz na prospěšnost všech povolání a k tomu připojovány významné poznámky, jako: ,Všichni jsme rovni a potřební, nevynášet se jeden nad druhého', ,Všech povolání je třeba, neobejdeme se ani bez .. ,' atd., což se týká opět oněch povolání,
o jejichž všeobecné potřebnosti bývá pochybováno.
Krátce ukazuje se, že u 'členů jednotlivých profesionálních skupin existuje vyhraněné profesionální sebevědomí (nejsilnější u rolníků) , 1., j. vědomí důležitosti a všeobecné prospěšnosti vlastní
práce, vlastního ,poslání', jakož i interprofesionální affinita, t. j.
vědomí příbuznosti v povolání a skrze ně případně i v sociálním
zařadění. Obojí je přirozené a lidsky lechce pochopitelné. Nikdo
nechce být ,lišnij čelověk', člověk zbytečný, jak o něm psal M. Gorkij. V zájmu veřejného blaha si dokonce musíme přát, aby pro-

fesionálního sebevědomí bylo co nejVICe, neboť stěží si lze před
stavit zdravou společnost, jejíž někteří členové by cítili, že jejich
práce nemá významu, že nepřináší užitku, že jsou ,lidé zbyteční'.
Bohužel žádoucí forma profesionálního sebevědomí zvrhá se v nežádoucí profesionální pýchu, stavovskou výlučnost, když činnost
vlastní je považována za nejdůležitější, ne-li za jediné potřebnou,
kdežto práce povolání jiných je neúměrně zlehčována. Příkladů
tohoto chybování uvedli jsme v dostatečném počtu. Dopouštějí se
ho jak lidé prostí, tak i 'lidé (prošlí vyšším školským vzděláním.
A chybuje se jednostranností obojího směru: jedni zapomínají na
důležitost složky duchovní nebo ji zlehčují, kdežto jiní se zase
dopouštějí nesprávností opačného druhu, jako by při veřejném
blahu šlo výlučně jen o složku hmotnou. Odtud potom na př. úzký
zřetel architekta který si ze všech povolání cení nejvíce inženýra,
dělníka, průmyslníka, řemeslníka a obchodníka, neboť - jak o sobě
říká - je přivržencem technokracie, či dogmatická slova obchodního disponenta, že ,ku blahu přispěl a přispívati bude nejvíce
mezinárodní obchod', anebo konečně stejně dogmatické a úzce
osobní hledisko soukromé úřednice, že se obej deme bez umělce,
,poněvadž umění nepodmiňuje veřejné blaho'. Oč výše, než soud
těchto lidí studovaných, stojí mínění sedláře, který závislost a potřebnost všech povolání vystihuje slovy národního rčení: V práci
a vědění je naše spasení. V některých odpovědích jde tato jednostrannost dokonce tak daleko, že klasifikace povolá'ní vyznívá
vlastně v nadřazenost ,pracovníků rukou' nad ,pracovníky hlavou'
nebo naopak. O skupinách jako celcích to sice neplatí takovou
měrou jako o míněních jednotlivců, leč i tak jsou toho velmi pře
svědčivé doklady. StačÍ, když na př. jen porovnáme výsledný
prestižnírelief (str. 232) a prestižní reHefy jednotlivých profesioi1álních skupin (str. 195 a n.), aby tak byly patrny skupinové odchylky od klasifikace průměru.
V celku pak jednostrannost ve zdůrazňování hmotných momentů
při vytváření veřejného blaha převažuje, jak je zřejmo právě na
výsledném grafu, sestaveném z průměru všech skupin. Povolání
učitele je tu sice zařaděno před dělníka a řemeslníka, stojí však až
za rolníkem, a to s kladnou prestižní pořadnicí téměř o polovinu
kratší. Dále okolnost, že povolání lékaře a inženýra jest méně
ceněno než povolání dělníka a řemeslníka a že povolání politika,
umělce, kněze a advokáta jest zařaděno teprve za obchodníka, prů
myslníka a vojáka - to vše je neklamným znamením, že odpovídající jako celek chápou pojem veřejného blaha především (mnozí
z nich výlučně) jako blaho hmotné, někdy zcela úzce jako zabezpečení životního minima. Teprve na druhém místě zahrnují do

tohoto pojmu též blaho v širším pojetí, včetně složky kulturní
umělecké a mravní.
'
Nebude jistě nikoho, kdo by chtěl brát doslovně verše ,bás~
níka mládí',* že ze všech trestů jest trestem největším, když
národ nemá písně. Přestlo jej isto, že 'j e mnoho Udí, kterÍ by
se (necítili plně šťastni, kdyby jim tyto písně chyběly, tak' jako
jiní by zase nebyli plně účastni veřejného blaha, kdyby se
občas nemohli pokochat pohledem na pěknou sochu, obraz
nebo pNrodu, kdyby si nemohli přečíst oblíbe11(o.u knihu, po':'
:slechnout si hudbu, an;ebo kdyby nemohli chutn,at pfodů vzešlých z činností v jiných oborech lidských zájmů (věda, sport,
náboženství, činnost vzdělávací ... ); a tím více to ovšem platí
o tvůrcích samotných. Ne samým chleb'em živ je člověk. Smyslem života nenQ, aby byl jen udržován,; největš1ím příkazem ž1iVíota jest, aby byl žit, a to co nejplněji, nejvšestran,něji a nejprohloubeněji. A ovšem ne, aby tak žili je\tlj někteř'í, kterým
by bylo dopřáno snad až pNfiš mnoho, za:tím co druzÍ, většina,
by byli ve své životní plnosti ochuzeni. Proto v demokracii usi1ujeme o blaho veřejn~, o blaho, jehož by byli účastni všichni.
Požadavek tento bývá někdy příliš lehce odbýván poukazem,
z,e ,pr.ostý čloV1ěk' ro.zmanitějších a hlubších zážitk1ů životních
'nepotřebuje a ani po n,ich netouží. Že mu k jeho spokojenosti
plně postačÍ, když se dobře nají a má možnost pobavit se.
O mnohých, dnes sn:acl ještě o v:ětšině, je t:O pravda. Zapomíná
se však, že hlavním důvodem toho není neschopnost či nezájem,
nýbrž nedostatek pN],ež'itos'ti, nedostatek hmotných prostředků,
a hlavně nedostatek potřebného školen'Í. T,en ,prostý člověk'
po hlubších duchovních zážitdch netouž!í prostě pr,oto, že jich
nikdy neochutnal, ~i ze ho nikdo nevedl k tomu a neučil, jak
jich chutnat. Tedy nikoliv jen panem et circenses; zájem
veřejného blaha Sl žádá, aby se t. zv. šh10qm vrstvám dostalo
'i ze všehro .ostatního, alespoň ,část z toho.
N'eradi bychom však, aby nám bylo rozuměno, tak, že všechen nedostatek cheeme svádět jen na nedosťatek hmotných
pr,ostředků a na nedostatek příležitosti. To by byl nikdy nevynikl žádn'ý chudý umělec nebO! chudý vědJec. Jsou velicí
boháči, jimž život přináší mno/ho příležitostí, a přece jen žijí
úžasně chudě. Nudí se ve své lóži v opeře, protože hudbě nerozumějí. Cestují ve všem myslitelném pohodlí nádhernými pří
rodními sceneriemi, ale zůstávají chladni a bez zájmu, pro'tože
nedovedou vnímat jej:ích krás. A jsou lidé chudí, jejichž život
I

* Vítězslav

Hálek,

VečernÍ: písně.

je vyplněn shonem za prací, a kteří přesto znají kouzlo jitra
v lese, vnímaj í prostou krásu ptačího. zpěvu a dovedou si živ.oť
zkrášlit prožitky, jakých si boháč nedovede opatřit ani za všechny poklady světa; neboť j sou na světě určité věci, kťeré se
za peníze opatřit nedají. Nemělo by smyslu, abychom idealisovaH. Jest a bude vždy mnoho těch, pro něž veřejné blaho bude
synonymem: míti se dobře a ,užíť světa. Chceme jen zdůraz
nit, že hmotné prostředky a přiležitost nej sou ještě vším, že
je třeba též určitých predi:sposic, které musí býti rozvíjeny a
školeny. N'enÍ jich každému dopřáno, a zejména není jich dopřáno všem stej nou měrou. Bylo by však příliš lehké řešení
vyvo,zovat odtud, že ,lidé' nic takového nepotřebují, že jsou
s'polmjeni s tim, CiO majL
A n.ejde jen o oblast umiění. Způsob, jak byla jedn:otlivá
povolání klasifik.ována a jakými slovy byla jejich klasifikace
odůvodňoiVána, prokázaly zcela jasně, jak jednostranně a kuse,
pojem veř,ejného blaha chápan i v jiných ohled~ch. ~?lik
neporozumění pr,ojevuje se na př. v tom, že povolání pO~lt1ka,
tak důležité právě s hlediska vytváření a udržování veřejného
blaha, bylo často odsunuto na některé z po~1edníc.h mís~, anebo
vůbec opominuto jak.o nepotřebné. Doklad o eX1stencI profesionálního antagonis~u a názorového zmatku můžeme spatřo
vati již v tom, ž,e povolání, pro něž jedni našli slova" velikého
uznání, byla. jinými ,odsouzena j akn povolání zbyťecn~ t?-ebo
sociálně škodlivá. Jeto možné jen proto, že u různých JedInců
(či -skupin') má pojem veřejného blaha rozdílnou náplň a že
různí lidé '(či různé ,společenské skupiny) jsou v zajetí svých
rozmanitých egocetljtrismů, činíce měřítkem všeho ostatního
sebe, svou politickou stranu, svou sociální vrstvu, svou úroveň
vzdělanostní a kulturní, s,vou církev, své povoláni ... , ba i své
záliby a koníčky. Zapomínají, že i když všem členům národa
budou zaručeny tři nejzákladnějš'í životní potřeby (potrava,
oděv, ohydlí), bude mezi nimi vždycky 'veliké množsťví rozdílů,
individuálních a skupinových, když půjde o ukájení potřeb dalškh. Jde o to - a jinak by pojem veřejného blaha neměl
žádného smyslu -, .aby s hlediska blaha všech bylo přihlíženo
i ke všem zřetelům částečným, tak aby blaho všeobecné bylo
zintegrováním ,všech blah částečných, nikoliv jejich potlačo
váním či o,mezováním. Proto žádný zřetel částečný, ať j akýkoliv a ať sebe více oprávněný, nesmí býti povyšován na zřetel
obecnosti'.
IndiViduální a skupinorvé rozdíly v řaděni rozličných povolání nemusely by samy ;0 sobě být !ještě považovány za špatné
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znamení, špatné v tom smyslu, že jsou projevem profesionál_
ního. antagonismu. }e, pravda, že s hlediska veřejného blaha
by bylo nejideálnější, kdyby mezi povoláními nebylo činěno
rozdílu. Stalo .se 'tak v ,Dněch dotaznících, kdy odpov'ídajíci
upustili od klasifikace, říkajíce, že všechna povolání jsou dťtle
žitá a potřebná. J\1y však jsme vý'sloiVně žádali, aby povolání
byla seřaděna. Nemůžeme proto usuzovať, že odpoví·dajíd psali
p,od vlivem profesionálního antagonismu jen na podkladě toho,
že některá povolání byla jimi uv,edena vpředu, kdežto jiná
až na konci. Zato se v tomto pořadí jasně zračí specifická
hlediska partikulární, profesionální sebevědomí a profesionální
affinita. 'Takových ičástečných hledisek může býti mnoho a všechna nemusí býť nezbytně motivoíVána partikularismem profesionálním či výlučně jím. Je samozřejmo, že když se na př.
:někdo dívá na různá pOiVoláhÍ podle toho, jak slouží k udržení
-života, postav! na prvá místa jiná zaměstnání než ten~ kdo
pokládá nezbytnié životní potřeby za zajištěn;y a má na mysli
už jen dosažení živO'tnÍ plnosťi. Podobně jsme byti svědky těž
,ťoho, že odchyln'é řadění bylo důsledkem rozlišování mezi púvoláními ,prvovýroby' a povoláními ostatními, odvozenými a
zpr10středkuj ídmi, či zcela obdobně - při marxistickém
pojImátÚ intelektuální a kulturn~ ,nadstavby'. Opět jindy při
klasifikaci rozhodovala početnost příslušníků určitého povolání, podle zásady: důležitější jsou ti~ kterých je vÍoe (,rolIník, dělník a řem'esln'ík představují nejpočetnější stavy a vytvářejí tudíž nejvíce hodnot, které l'ids:tvo potřebuje k své
,exis.tencii k s'Vému vývoji'). Jiné částečnié hledisko je ,dáno
,tím, že je roz1išováno mezi povolán,ími absolutně nezbyt!l;ými
,a těmi, jež jsou vázán,a jen u'a určitou dobu, určité vývujúvť
.období, určitý společenský řád a pod., takže v budoucnosti,
až dojde k příslušným změnám, budou zcela nepotřebná. Obměnou tohoto rozlišení jsou pokusy seřadit povolání podle
,toho, jak postupně vznikala, pti čemž povolání ,starší' jspu
považována za důležitěj ší a pro, člověka nezbytněj šL Tato,
jakož i jiná, jim podobná rozlišení jsou priÚjevem specifických
,zřetelů, jež odpo.vrdající měli u'a mysli; a jsou 'ovšem přede
vším pr,ojevem toho, }ak neúplně či j.ednostranně ,chápou pojem
veřejného blaha. Nemusí však býti nezbyťně projevem profesionálníhoantagonismu. Teprve tam, kde ke klasifikaci jsou
!připojován'y různé poznámky a klde proti některým povolán'ím
jsou vyslovo'Vá~y nepříznivé námitky či nenávistné odsudky,
můžeme mluviti o interprofesionálním antagonismu.

Zjistili jsme a

četnými příklady

jsme

osvětlili,

že kdežto od-

povíďající jsou určitým povoláním ve svých úsudcíoh obzvláště:
,n,akloněni, mluvíce o nich a jejich sociáln.ím významu s nej,větším uznáním, jsou ojiný,ch povoláních ve svých soudech
!zdrženlivější, jsou k nim kritičtější, pochybují o jejich důle
žitosti a všeo\becné sociální prospěšnosti, anebo konečně se
o nich vyslovují 'i zcela negativně, upírajíce jim jakoukoliv
-užitečnost pro blaho společenskéhO' celku. Nejednou si jejich

odmítavý soud n,ašel slolva nevraživé zaujatosti. Celkem jako
by v tomto ohledu existovaly dva druhy lidí. Jedni jako by za
každou cenu chtěli najít na každém zaměstnání aspoň nějakou
svrět10u stránku; to jsou ti, o nichž jsme vpředu řekli, že jsou
tmelem sociálního řádu. Zdržují se všech výtek, netřídí povolání
na důležitější a méně důležitá, nýbrž liší jenom v tom, zdali
jsou hůře či lépe zastávána těmi, kdo jsou jejich nositeli. Druzí
naopak jsou s mnohými věcmi nespokojeni a hodně kritisují.
Jejich kritika není na škodu a je žádoucí tam, kde je odůvod
'něná, konstruktivní, zaujatá pro 'nápravu veřejných zájmů.
Kde však je úzce osobní, upřílišuje a začasté se zvrhá v bez'ph~dmětné škarohlídství, v zatrpklost a hyperkritičnost. Za
slovy nenávistných odsudků lze jasně vytušit, že tu mluví
'osobní zaujetí, zloba, uražená ješitnost, krátce, že to není
soud objektivní. Proto, myslím, citace odsudků poskytly nám
nejprůkaznější doklady toho, jak často a do jaké míry je objektivní chápání pojmu veřejného blaha zkřivováno hledisky
v tom či .onom ohledu kusými a jednostrannými. V nich s,e
profesionální antagonismus zračí přímo a' j.eho pochy1Yenost
je patrna již z toho, že je namnoze vyjádřen slovy ne zcela
jasnými nebo. i protismyslnými. Lasto j sou to slova jen vyčtená
nebo odposlouchaná a dávají velmi špatné svědectví institucím, jež jsou činitelem matoucím a zatemňujícím, místo vedoucím a osvěcujícím - hlavně dennímu tisku a určitému
oboru ,kulturní' činnosti politických stran. Je až zarážející, kolik
se naj de v myšlenkách některých odpovídajících zaslepenosti,
nevědomosti, ro,zumové nevyspělosti a nedostatku samostatné
soudnosti. Pro některé jako by platilo pravidlo, aby se nejvíce žalovalO' na to, co se nejméně zná. Letným se nedostává
schúpnosti rozlišit mezi povoláním a jeho nositelem, mezi výjimkami n:ebo: čistě osobním! špatnými zkušenostmi a mezi pravidlem. Proto, jsou povolání dokonce zaměňována s institucemi
(na př. stížnosti proti bernim úřadů<m a pod.) a vyskytuje s'e
neodůvodněné zevšeobecňování, jako by všichni vyšší úřed
níci byli parasiti, všichni advokáti nesvědomití vyděrači, všichni
16~

kněží

neupřímní mluvkové, všichni politikové prohnaní darebáci a po,dobně. K tomu přistupuje někdy víra v universální
společenské všeléky, politické či jiné zázračnictví, neinformo-

vanost a v dusledku toho naivnost v názorech.
Nechceme však vzbudit domnění, že snad všechny námitky
a odsudky j s'ou bezpředmětné a nesmyslné. Bylo by záhpdnb
aby si jich všiml'i právě představitelé oněch povolání, kteri
jsou - 11 některých vrstev alespoň - málo populární, a snažili s'e nedostatky odstraniti tam, kde jsou slova výtek oprávněná; hlavně však, aby uvědomovací činností vlastní a činností
výchovných institucí snažili se umenšit neporozumění a nevědo
fnosti, vedoucí k sociálním antagonismům; prospěli by tím i sobě
i širší veřejnosti. Nechceme a nemůžeme si osobovat právo roz~
hodovat o tom, zdali v jednotlivých případech jsou odsudky pravaivé a oprávněné. Jedno však můžeme říci s jistotou: že mnoho
zla pů'sobí nepoučenost, anebo - což je ještě horší - špatná
poučenost, rozsévající tendenčně zárodky stranických zaujatostí,
'Společenských předsudků a úmyslně zdůrazňující to, co lidi rozpojuje, místo společenství zájmů.
. U. některých povolání je dáno již samým způsobem práce,
Ja~ JSou zastávána, že nejsou tak populární, jako povolání jiná.
N ekdy proto, že výsledky této práce nejsou tak nápadné, jindy
proto, že je vykonáván'a v uzavřených místnostech, v kancelářích, takž'e její povaha je širší v'eřejnosti 'vlastně nezn'áma.
Člověk nezasvěcený nemá ani ponětí 'O tom, kolik přípravných
pr:ací musí vykonat na př. advokát, než 'dojde k soudnímu pře
líčení, anebo kolik složitých výp~čtů musí ukončit inženýr než
může podat definitivní plán na stavbu nějakého složitějšího
objektu. Ostatně i ti, kdo si dobře uvědomují na př. potřeb
nost povolání obchodníka, 'stěží se ubrání tomu, aby nevěnovali
ví~e sympatie rolníkpvi, kterého vidí za pluhem nebo při kos:ení
obIlí: doklad toho, jak jsou sociální postoJ'e deťerminovány
také momenty citovými. A jsou ještě i jiné okolnosti. V knize
Dona!da ~; Lairda, W~)' we don't like people I( 1931) najdeme
na pro zaj1mavou pasaz, kde se autor pokouší -o vysvětlení
toho" pro~ nej'sbu ob1!íbeni advokáti: ,'N esťrkej nos, do věcí
druhych hdí. Je mnoho advokátů, jimž je to právě povoláním.
Znají mnoho o záležitostech kde koho. Tá jest asi jeden z dů
vod~;.proč, jsou adv;okáti obecně obáváni, i tehdy, když jsou
to pnjemn1e os'obnosb. A tato obava se velmi snadno může změ
niti v nenávist' (str. 24).
(\ opět nesmíme být příliš optimistickými idealisty a domnívat se, ž·e poučení ,učiní z lidí hned nejlepší přátele, že oka-

mžitě zapom,enou na vš:chno, co je dělí, i na nepoměry a ne~
spr~ve~lnost1. Zv~to se vsak můžeme právem nadít, že vhodn1ým

poucelllm umenSl se ony rozpory, které různé společenské skupiny (yč~tně skupin profesionálních) od sebe vzdalují jen
proto, ze Je tu mnoho. nepochopení, jehož pův:od dlužno hledati
v 11)eznalosti. I\1ělo by býti proto důležitou částí občanské výchovy, aby se mladým lidem dostalo poučení 'O tom, jaká je
povaha práce jednotlivých zaměstnání (i toho advokáta, umělce,
politika, kněze ... ), jaká jest jej ich společenská funkce, a aby
jim bylo na názor~ch příkladech ukázánO(, jak práce jedněch
zapadá la d:oplňuje s.e s prací druhých; že s hlediska veřejného
blaha jsou jednotlivá povolání ,ozubenými kolečky ve stroji"
,články }etězu', či jak jinak byla tato závislost některými odpovídajícími tak pěkně a názorně opisován~. Mohlo bylse snad
jít i ťak daleko, že by - po předchozím poučení ve škole bylo pro mládež obojího pohlaví povinné, aby alespoň z pří
mého pozorování (a kde by to poměry dovolovaly, na př, při
~~kte,rých prac~ch zemědělských, řemeslnických a pod., i vlastní
ucasb) seznámll~ se seo největším počtem různých zaměst
nání a měla aspoň trochu ponětí o tom, co se v tom či onom
iaměstn,ání Idělá a. jak se to dělá; zejména by bylo záhodno,
aby mládež venkovská poznala povolání ,městská' a naopak.
Nejde o to, aby se školní mládeži ukládaly nové povinnosti,
jimiž by byla př'etěžo.vána, nýbrž jde o tOl, abychom i v tomto
ohledu ze školy učinili škol'U názornou a činnou; nej en'díln,u
hlav, napěchovaných vědomostmi, nýbrž ,dílnu lidství', jak ji
měl na mysli KomensKý a jehož ideálu zůstáváme stále ještě
tak příliš vzdá'leni.
Tolik o oněch výsledcích našeho šetření, v nichž se pro,jevuje
spíše stinná stránka profesionálních postojů, hlavně stavovskou výlučností a profesionálním antagonismem, což obojí
může býti považováno (částečně alespoň) za dů'sledek j ednostrannosti vchá,pání pojmu veřejného blaha. Náš výzkum nás
však pfesvědči1 i o opaku. Že totiž je 'V našich lidech mnoho
zdravého rozpoznání, rozvážnost v úsudku, smysl pro poměr
nost, cit úcty k práci druhých, vědomí závislosti jedněch na
druhých, živý cit prb spravedlnost, pro solidaritu v práci a pro
pracovní morálku - krátee osvícené chápání základů 'spiOlečenského řádu, z něhož vyrůstá blaho všech.
Doklademtohoi j.sou vlastně i samy námitky a odsudkY1
pokud jest jejich platnost ,omezována rozličnými výhradami a
v nichž je rozlišo'váno mezi povoláními samotnými a jej ich nehodnými nos,iteľi. Nemluví se na př. proti povolání kněží, nýbrž

jen proti kněžím, kteří svou činnost soustřeďují hlavně na
politickou propagandu, a proti kněžské ,hiearchii'; ne proti
povol~ní průmyslníka, nýbrž proti ,velkoprůmyslníkům, kteří
nemají slitolvání s chudákem'; ne proti povolání advokáta nebo
politika, nýbrž jen proti ,advokátům-vyděračům' a ,politikům
korupčníkům' a podobně. Velmi často byly ke klasifikovaným'
'povoláním - i k těm, která byla uvedena na prvních místech připsány spontánní poznámky, svědčící o tom, že se nehodnotí
bezmyšlenkovitě, nýbrž že se přihlíží k mravním kvalitám toho,
kdo povolání zastává: ,dobrý', ,svědomitý', ,musí (opravdu sloužit veřejnému blahu a ne Jen sobě', Jindy odpovídajíd platnost 'Svých odsudků podmiňují, majíce na mysli jiný stav
národní a vůbec lidské společnosti, lepší lidi, dokonalejší společenský řád ... 'atd., a nahlížejí, že ,za dnešních poměrů se
bez žádného z uv,edených povolání neobejdem'e' (na př.: ,Obešli bychom se bez vojáka, ale to by .musel být celý svět jedna
republika'.). Mnozí si zase uvědomují, že blaho individuální
nemusí být vždycky ve shlodě s blahem veřejným, neboť :ně
komu můž'e být j:eho činnost k osobnímu prospěchu, děje se
ťak vsak na úkor prospěchu obecného (zištnos't, úplatkáfství,
korupce) .
Jiným radostným poznatkem, k němuž nás vedl rozbor od~ovědí, byly četné doklady toho, že i mezi lidmi zcela prostými,
JImž se nedosťalo vyššího školského vzdělání, najdeme projevy:
zdravého úsudku a stopy lidového sociologického smyslu, zís~
kaného životními zkušenostmi, jehož poklady jsou zhuštěny
v krátkých větách našich národních !přísloví. Člověk prošlý
vyššími školami tlovede se zpra,vidla vyjádřit obratněji' od
.tohoto pravidla jest však mnoho výjim,ek. Nejednou pěkná
.sl~va zakrývají myšlenkovou prázdnotu nebo smyslovou ne.důslednost. V celku pakmůžem:e říd, že si odpovědi lidí prostých obsahově nijak nezadají s odpověďmi lidí studovaných,
hlavně v tom, jak je v nich postižena složitost sociální reality,
buď názornými příklady nebo výstižnými přirovnáními. Jest
v nich počítáno s ,determin,is'mem místa, času, aktuálních potřeb atd. (,Každé t'akové hodfi!ocení bude čistě 'subj ektivní
a bude se měnit s m.ěnídmi se potř·ebami hodnotitele: zdravý
člověk necítí potřebu lékařského ppvolání ... ') Některé z originálních klasifikací vynikaly zejména snahou, zachytit vnitř
ní sepětí a závislost mezi jednotlivými povoláními. Někteří nej'en že považují všechn'a námi uvedená povolání za potřebná,
Inýbrž ,i četná jiná'. Stále a stále se v odpovědích vrací přáni,
aby lidé žili ve shodě, opravdu po lidsku, aby bylo více vzáj emv

ného porozumění a lásky, více důvěry, poctivosti, snášenlivosti
a odpovědnosti. Jindy z jej ich slov mluví touha po větší sociální spravedlnosti, po výchově nových generací, u nichž nebude měřítkem hodnoty člověka druh práce, již zastává, anebo
dokonce jen okolnost, v které společenské vrstvě se narO(lll,
nýbrž jak svou práci zastává a Jaká jest míra jeho odpověd
nosti ve službě společenskému celku. Podceňování jedněch a
povyšování druhých je považováno za omyl a současně za p'ří
činu mnohého zla.
Uvedli jsme doklady o tom, že existují profesionální postoje
záporné, a uvedli jsme též doklady o existenci profesionálních
poswjů kladných. Kterých je více? Jaký je postoj výsledný, kdy~
sledujeme, jak se číselný poměr obojích utváří, vezmeme:h
v úvahu všech 914 dotazníků; z nichž jsme svá data čerpali?
Z 914 jedinců odpovědělo 350 (38'29%) na druhý bod ,Dotazníku' v ten smysl, že všechna povolání jsou stejně důležitá; 75
1(8-21 %) uvedlo výslovně, že všechna povolání nejsou stejně
důležitá; 461 (50'44%) považovalo tři povolání, uvedená na
prvých místech, za nejdůležitější a 28 (3'06%) jedinců k tomu
bodu odpovědi buď vůbec nenapsalo nebo odpovědělo nejasně.
První a třetí druh odpovědí můžeme sečíst a říci: z 914 odpovídajících 811 (88'73/'0) zastává přesvědčení, že pro vytváření
veřejného blaha jsou všechna povolání důležitá, třebaže mha
této důležitosti není u všech povolání stejná. Také podle odpovědí na třetí bod ,Dotazníku' vychází, že značnou číselnou pře
vahu mají postoje kladné: 527 jedinců (57-66%) je toho názoru, že náš stát se neobejde bez 'žádného povolání, má-li se jeho
občanům vést dobře a má-li obstát v soutěži s ostatními národy
světa; 315 (34'46%) je názoru opačného, poněvadž se v jejich
odpovědích vyskytují věty, v nichž je řečeno výslovně, že' se bez
toho či onoho povolání obejdeme; zbytek (72, t. j. 7'88%) při
padá na odpovědi nejasné a na případy, kdy k této otázce nebylo
odpověděno vůbec. Odtud plyne, že subfektivní předpoklad (daný v lidech samotných, ne v institucích) demokrai~kého soužití,
pokud je determtnován kladnými postoji interP'rofesionálními,
je splněn u převážné většiny. V míře" pokud můžeme považovat
mínění těch několika set jedinců, kteří na náš dotazník odpově
děli, za representativní, platí toto tvrzení i o všech ostatnkh
našich občanech v Čechách a na Moravě.
Číselná převaha postojů kladných nad postoji zápornými vynikne ještě více, když povážíme, že alespoň některé z postojů
záporných byly odůvodněny. Chyba netkví v námitce samotné,
nýbrž jen v tom, že tu došlo k záměně povolání za jeho nehodné

nositele, anebo že v odsudcích bylo neprávem zevšeobecňováno.
l-Jesmíme je proto počítat mezi projevy profesionálního antagonismu, ježto jsou naopak projevem dobře chápaného obecného
zájmu: bylo by špatným znamením životnosti demokracie, kdyby
občané mlčeli tam, kde jsou případy politické či jiné korupce,
kde se vyskytuje křiklavé sociální bezpráví, kde se kupčí s lidským svědomím nebo s citem vlasteneckým. Nespokojenost, která
je reakcí na skutečné nedostatky těch, kdož své povolání 'zastávají způsobem nehodným, je nejvýš žádoucím kontrolním orgánem veřejného blaha. A nesmí být zapomínáno, že jsou jedinci
(a skupiny), kteří se dovedou při každé příležitosti dovolávat
,obecného zájmu' a ,veřejného blaha', majíce při tom na mysli
jediné své iblaho vlastní; mluví o ,národu', ,lidu', myslí však na
sebe. I zde bude nejúčinnějším prostředkem ochrany veřejného
zájmu prO'ti jejich demagogii poučování a co nejvíce zdravé
kritiky.
Havlíček a po něm Masaryk vyjádřili zásadu demokratického
soužití stručně slovy: Já pán - ty pán. Převedeme-li je na náš
případ sociálních vztahů meziprofesionálních, tedy znamenají
asi toto. Jest mnoho rO'zmanitých povolání, která se od sebe různí
v nespočetných ohledech. A stejně se od sebe různí také ti" kdož
tato povolání zastávají; komťjí odchylnou práci a někdy vedou
i odchylný způsob života (na př. dělník nebo inženýr, pracující
při noční směně). N'ení však mezi nimi rozdílu v tom, že všichni
mají možnost zastávat svou práci ze všech nejlépe: rolník na
poli, dělník v továrně, učitel ve třídě, řemeslník v dílně, kněz na
kazatelně, inženýr v závodě, lékař v nemocnici, advokát při hájení pravdy ... a podobně i v kterémkoliv jiném zaměstnání.
V tom smyslu třeba rozuměti také jiným slovům našeho prvního
presidenta, když řekl, že ,dobrý dělník je ste:jně hodnýT jiko
dobrý presidenť, anebo slovům jednoho z našich odpovídajících,
že ,užitečnější je pro stát poctivý švec než nepoctivý poslanec'.
V našem veřejném životě je v tomto ohledu ještě mnO'ho nedostatků. Ukazuje se zejména, že demokraciellám stále ještě znamená mnohem 'spíše: ,já jsem tak dobrý, jaklo ty', nikoliv: ,ty
jsi tak dobrý, jako já'.
Není však požadavek demokratické r.ovnosti slabosti demokracie? Nenivelisuje společnost a nevylučuje elitu? Jsme nuceni
dotknouti se i tohoto bodu, neboť někteří z odpovídajících, při
pouštějíce důležitost a potřebnost všech povolání, zvlášť zdůraz
ňovali důležitost odpovědných míst vůdčích. Jejich slova jsou
nám zárukou, že smysl demokratické rovnosti jest jimi chápán
tak, jak toho žádá zdárný rozvoj demokratické národní společ-

nosti: ,Vůdce muze celku prospěti či uškoditi nepoměrně více
než jedinec méně význačný'; ,Všechna povolání jsou stejně důle
žitá. V různých povoláních jest jen zvýšená míra odpovědnosti
- politik při s~ělávání zákonů, lékař při operaci, inženýr
vypracování prOJektu. Zde chyba se nedá snadno odstraniti
těžkých následků pro bližního, společnost.' Je zřejmo, že východiskem v odstupňování jetu míra odpovědnosti a zřetel prospěchu obecného. :Toto rozlišení není proto v rozporu S principem demokratické rO'vnosti; neříká: tato práce je lepší než ona,
nýbrž říká: tato práce je odpovědnější než ona. Rovnost nevylučuje pddřízení se, tak jako svoboda nevylučuje omezení svobody.Masaryk není nedůsledný, když vedle ,já pán - ty pán'
říká též, že demokracie není ,podle pravítka'. Není to nivelisace
společnosti a vylučování vůdčí elity, nýbrž je: to naopak účasten
ství všech za vedení nejlepších a nejschopnějších. Nebude snad
nikoho, kdo by neuznal, že na př. plán inženýra na stavbu mostu
je práce odpovědnější než práce obuvníka; největším zlem špatně udělaných bot bude, že budou tlačit toho; kdo je bude nosit;
důsledkem špatně zhotoveného plánu inženýra může být velká
ztráta materiální i ztráta na lidských životech.
Ve společnosti bez demokratických základů, kde kvalifikací
bývá velmi často bohatství nebo ,umění dobře se narodiť, ,stává
se nezřídka, že - zůstaneme-li u našeho příkladu - ten, kdo
by měl být podle svých schopností obuvníkem, stane s:e inženýrem a naopak. Demokratická společnost - a je to přímý dů
sledek požadavku demokratické rovnosti - usiluje proto, aby
se každý dostal namísto, jež mu po právu náleží, t. j. podle jehO'
schopností, odpovědnosti, mravních kvalit. Proto se v demokracii volá nejen po právech politických, nýbrž i po demokracii
hospodářské, kulturní (právo na vzdělání) a po rovnost,i v pří
ležitosti. V tom smyslu je demokracie ne nivelisující, nýbrž
zdravě výběrná, aristokratická.

*
Specifická povaha každého sociálního jevu jest podmíněna
a časově, včetně všech podmíněností ostatních, pokud
jsou z těchto dvou základních odvozeny. Celkový způsob života,
jaký vedou na př. obyvatelé tropů, je zcela jiné povahy, než život
obyvatelů některého města v západní Evropě. U obojích pak
jejich život nynější je v mnohém ohledu jiný, než byl život jejich
předků. Lidově se říká, že záleží na okolnostech; v sociologii
mluvíme o determinujících činitelích.
místně

Podobně byl determinován i způsob, jak odpovídající seřadili
klasifikovaná povolání. ,Musíme proto počítat s tím, že v jiné
zemi - ba i v jiném kraji téže země, jako na př. u nás ve východní části republiky - byl by sled jejich prestižního pořadí
jiný. Je zcela dobře možné, že by na př. naši občané na Podkarpatské Rusi zařadili na první místo povolání kněze; nebo že by
v Americe nebyl možná uznáván za nej důležitěj šího č,initele
veřejného blaha farmář, nýbrž průmyslový podnikatel. Na determinující vliv času, ,aktuálních potřeb' či jiných ,okolností'
upozorňovali četní odpovídající sami: ,Dnes, v době nejistoty,
je pro nás nejdůležitější povolání vojáka' ; ,V přítomné době ...',
,V budoucnosti .. .' atd. Kdybychom svůj výzkum po určité době
opakovali, musili bychom být připraveni na to, že by jednotlivá
povolání nebyla seřaděna týmž způsobem, i kdyby byla klasifikována týmiž osobami, které na náš dotazník odpovídaly tentokrát. Tím větší rozdíly bychom proto musili čekat,~ kdyby šlo
o různé generace, o lidi žijící v různých staletích a pod. Stupnice
hodnocení sociálního je stejně proměnlivá jako stupnice hodnocení individuálního.
Odtud plyne} že výsledkům našeho šetření o prestiži všeobecné
užitečnosti různých povolání nesmí lbýti přičítána platnost absolutní: jsou obrazem sociálních j)ostojů irJ1,terprofesionálních jen
pokud se týkají na}ich občanů z Cech a z Moravy) a i o nich
'platí jen pro dobu přítomnou. Plyne odtud současně, že náš výzkum nevedl k žádnÝ11l výsledkťlm obecnější platnosti a trvalejší
ceny?
V kapitole první jsme dovozovali, že k platným vědeckým
závěrům může vést jenom studium konkretnÍ'ch fakt, zjištěných
vědeckou metodou a skýtajících východisko pro shrnující závěry,
vědecké generalisace. Tyto shrnující závěry mus:í býti ,z fakt
vyabstrahovány. Jeto umožněno tím, že se při systematickém
studijním postupu skrze spleť konkretních dat začne objevovat
vazba obecností. I v naší práci, doufáme, je patrna tato cesta,
vedoucí od mnohosti konkretních fakt k omezenému počtu abstraktních závěrů povahy obecnější. O některých z nich jsme se
zmínili již na několika stranách předchozích, stále však j~ště
ve spojení s konkretními doklady. Budeme je proto nyní v závěru opakovati ve znění co nejvšeobecnějším a připojíme k nim
i několik závěrů jiných, o nichž jsme svrchu ,úmyslně pomlčeli.
Obojí dohromady představují to, ,co může býti považováno za
kladný přínos naší práce pro obor poznání obecně sociologického. Tyto obecně sociologické výsledky jsou trojího druhu: A)
prvních je nejvíce, poněvadž jsou hlavním výtěžkem celé práce;

týkají se sociálního prestiže povolání ve vztahu k veřejnému
blahu; B) druhé shrnují to, co jsme se dověděli o povaze sociálních attitud; C) třetí podávají výsledky, týkající se metody výzkumu a metody zpracování. Promluvme nich .odděleně v tom
pořadí, jak jsme je uvedli nyní.
A) Velikost prestiže sociální ut ility různých povolání je odstupňována podle toho, jaký význam je jim připisován (jednotlivci či skupinami) při vytváření a udržování blaha společen
ského celku. Některá povolání j sou v tomto ohledu považována
za obzvlášť důležitá (zcela nezbytná); jiná jsou prohlašována
za činitele prospěšného, nikoliv však nezbytného; opět o jiných
se říká, že sice nejsou nutně potřebná, nestojí však v cestě dosažení veřejného blaha, poněvadž jsou společensky neškodná;
a některá z nich j sou konečně považ.ována za nežádoucí, protože
prý zájem celku jest jimi poškozován. Krom toho může býti též
všeobecně řečeno, že kdežto některá z těchto povolání mají své
prestižní pořadí určeno zcela nebo téměř zcela j edn.označně
- v tom smyslu, že jsou shodně oceňována jako s.ociálně prospěšná či odsuzována jako sociálně 'škodlivá rozmanitými jedinci
nebo různými profesionálními Iskupinami -, jest naopak zase
prestižní pořadí povolání jiných značně kolísavé, sporné, neboť
jsou k nim zaujímány jednak postoje .kladné, jednak postoje
záporné; takže se potom dosti často stane, že pro jedno a totéž
povolání mají jedni slova velikého uznání, -kdežto jiní je zase
napadají slovy krajního odsudku. Pořadí samo nemusí být při
tom vždycky ukazatelem dostatečně spolehlivým" neboť okolnost, že některé povolání jest zařaděno až na místo poslední,
ještě neznamená, že mu není připisována žádná všeobecná prospěšnost či že je vystaveno nepříznivým námitkám; musí proto
být rozlišováno mezi prestižním pořadím a mezi profesionálním
antagonismem.
Z determinujících činitelů, kteří při .odstupňování p.oměrné
sociální utility různých povolání přicházejí v úvahu, jsme zjistili:
aj Profesionální sebevědomí~ patrné z toho, jak - přímo i nepřímo se příslušníci různých profesionálních skupin snaží
upozornit na důležitost a všeobecnou ipfospěšnost svého p.ovolání
vlastního. ,Míra tohoto profesionálního g·ebevědomí jeu růz
ných povolání různá. b) Profesionální affinitu (povědomí pří
buznosti či podobnosti v povolání). Příslušníci určitého povolání
mají tendenci zdůraznit více význam těch povolání, která jsou
jejich povolání vlastnímu v tom či onom ohledu blízká, spřízněná
(na př. kladné p.ostoje 'rolníků k řemeslníkům a dělníkům nebo
kladné postoje učitelů a profesorů k Ilékařům, inženýrům a pod.).

°

Všeobecně
do značné

lze pak říci, že povaha vlastního povoláni determinuje
míry postoje k povoláním jiným; míra tohoto determinismu je u různých povolání různá: u rolníků je větší než
u dělníků, TI dělníků je větší než u učitelů atd. c) Třetím činitelem
jest profesionální partikularismus, který je nežádoucí formou
profesionálního sebevědomí, neboť .se projevuje stavovskou výlučností a pýchou, jež jednostranně zdůrazňuje význam povolání
vlastního, upírajíc sociální prospěšnost povoláním ostatním. Jeho
vyhrocenou formou jest d) profesionální antagonismus, který
vede k neobjektivním a zaujatým odsudkům některÝch povoláni
jako sociálně škodlivých. P~~ tom zk~š::nost~, k ni~ž jsm,e ~r!!
vedeni svrVm výzkumem, zdaJI se nasvedcovat1 tomu, ze 10yalneJsI
a uznalejŠí 'jsou spíše příslušníci oněch povolání, která sama bývají
vystavena námitkám kl odsudkům, než příslušníci oněch povolání,
která se těší všeobecnému uznání. Nebudeme-li přihlížeti k nemnohým individuálním odchylkám, mohli bychom to všeobecně vyj ádřiti
asi takto: u povolání, jež se těší poměrně malému jUznání své
sociální důležitosti, projevuje se tendence vyzdvihn~ut důleži~ost
vlastních zásluh o veřejné blaho tím, že se poukaZUje na potrebnost a důležitost všech povolání bez výjimky; od kri~ik'y :ji?:ýc~
povolání jest proto upouštěno. A naopak zase u povolam, JeJlchz
nositelé jsou si vědomi, že jejich činnost
všeohecněoceňov~na;
projevuje se častěji sklon ke kritice a k pochybno:tem o s~c1ah:l1
užitečnosti povolání jiných. Vyšší vzdělání se tu nekdy proJevuJe
jako činitel nápravný, sociálně harmonisující, když ..uČí ne~auja
tému soudu uvádějícímu rozdíly na plfavou míru; Jmdy vsak se
zase projev~je směrem 'zcela opačným, když stavovská výlučnost
jest posjilována vzděláním, kte:é :s~?upl~ do ~lavy':
odůvod
něný názor, že širší rozhled a .V:~~l, Zlvotm :kus::nost; J,s~u vv ~?,m
to ohledu regulativem spolehhveJslm a soucasne take ucmn.eJslm.
(Výslovně upozorňujeme, že poznámka tato se týká pouze Jednostranného vzděláni knižního, nikoliv vzdělání vůbec.)
Poněvadž prestiž povolání byl v naší práci vymezen zřetelem
jejich všeobecné sociální užitečnosti, doš~i jsm; z ,da! ~Vé~lO ,šetření
též k některým poznatkům o tom, jak Jest ruznyml Jedmcl (skupinami) chápán pojem ve~ejné~~ bla~a. D,ov~děli jsme se z?jt;:éna,
že poj em tento Je vmyshch hdl zknvovan Je~nos,trannOS!l Cl eúplností jejich hledisek, jak jso~ k ni:n V;~~fl1, svY:n,?a~t1kula.ns
mem profesionálním (vedle partlkulansmu pnych, Jepchz studIem
jsme se tentokrát soustavně neobírali), t. j. svým zařaděním do
určité profesionální skupiny; podléhají egocentrismu, neboť povaha jejich vlastního povolání jest pro ně začasté jediným měřít
kem všech povolání ostatních, včetně těch, kterých snad vůbec nev
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znají, nebo jim nerozumějí. Můžeme proto říci, že rozdíly, v odíStupňování prestiže sociální utility jednotlivých povoZání dají se
- částečně alespoň - převést na nesprávné chápání pojmu veřej
ného blaha, ať už je důvodem tohoto nesprávného chápání neznalost, nedostatečné či jednostranné poučení, zaslepenost" před
sudky, závist .. " či čímkoliv jiným jsou negativní profesionální
postoje motivovány. Dokladem toho jest i okolnost, že jedinci, kteří
od seřadění povolání podle jejich poměrné sociální důležitosti
upustili, učinili tak nejčastěji za předpokladu, že s hlediska veřej
ného blaha j sou všechna povolání potřebná a důležitá; nelišili mezi
povoláními, nýbrž rozlišovali jen v tom, jak jsou tato )?ovoolání
zastávána: dobře - špatně, na škodu - na prospech zajmu veřejných. Své tvrzení, že prestiž sociální. utility různých povolání
je nestejně veliký, musíme proto doplmt v ten s~y~l, ze 'p~dl~
soudu některých jedinců není v tomto ohledu meZI Jednothvyml
povoláními vůbec žádného rozdílu.
Důležitý jest konečně i poznatek, že vědecký výzkum nemusí
vždy potvrdit domněle všeobecně sdílené názory či hlediska ,veřej
ného mínění', za něž se tak často skrývají demagogické fráze, jako:
,My všichni víme, že .. '. ,Celá naše ~eřejnostv je přesvědče~a:
lže ... ' a podobně. Ukazuje se naopak, ze skutecnost neodpovlda
často našim předpokladům, takže to, co bývá vyhlašováno ~a pravdu, bývá ve skutečnosti jen nepodloženým dohadem. N ekdo by
mohl s určitostí očekávat, že povolání inženýra a lékaře bude zařaděno před povolání řemeslníka a dělníka; odpovědi na náš ,Dotazník' svědčí však o opaku. Podobně by mohl někdo - podle
běžného nazírání třeba očekávat, že v našich poměrech bude
mnohem lépe zařaděno povolání kněze, než jak se ve skutečnosti
stalo a pod.
B) Co jsme se z pašeho !šetření dověděli o povaze sociálních postojů? Ačkoliv jsme zjišťovali jenom sociální postoje profesionální přesvědčili jsme se, že v těsném spojení s nimi vyskytují se
též s~ciální postoje jiné povahy, dané zařaděním lidských jedinců
do skupin politických, národnostních, sociálních, .~á?~ž~nskýc?,
jejich úrovní vzdělanostní, věkem, pohlavím atd. Zpstlh Jsme, ze
tyto různé typy sociálních attitud neexistují vedle sebe odděleně,
nýbrž že se (vzájemně doplňují a podmiňují, vytv~řejíce postoJ:e
výsledné, v nichž jsou postoje částečné - determmované speClfickými činiteli - skloubeny ve složitou jednotu; v takovém výsledném postoji pak začasté nedovedeme s určitostí stanovit, která
složka (postoj specifický) má v dané situaci převahu: při stanovení
pořadí různých povolání podle jejich poměrné sociální důležitosti
lze očekávat, že v poslední příčině tu rozhodne vlastní povolání
v

těch, kdož klasifikaci provedli (tedy specifický postoj profesionální); stává se však také, že o způsobu jejich klasifikace rozhoduje na př. zřetel náboženský, politický či jiný. Seznali jsme též
že jednotlivé postoje specifické, které se skládají v postoj výsledný:
jsou vzájemně spřízněné. To znamená, že byť i na př. někdo byl
v ohledu politickém více radikální než v ohledu náboženském nebo
hospodářském, nejde rozpor (nedůslednost) ve specifických postojích tak daleko, že by se v postoji výsledném spojovala složka.
radikalismu politického se složkou náboženského konservatismu.
Ve velmi četných případech jsme se přesvědčili, že radikalismus
(konservatismus) v ohledu jednom, doplňuje se s radikalismem
(konservatismem) též v ohledech ostatních: komunista - bez vyznání; římský katolík - strana lidová. V ojedinělých případech,
kde se takováto nedůslednost 'vyskytuje, jest pouze dokladem toho,
že ,postoj nedůsledný' jest postojem formálním (formální přísluš
nost církevní, když ve věcech náboženských rozhodují zřetele
sociálně-politické, národnostní a pod., nikoliv zívá víra). Odtud
současně plyne, že ve výsledném postoji různých jedinců není dominudící složkou vždy týž specifick:ý postoj, byť i šlo u všech o týž
objekt a tutéž situaci: při oceňování sociální užitečnosti jednotlivých povolání rozhoduje u některých postoj profesionální, u jiných postoj náboženský, opět u jiných postoj politický atd.; intensita specifických postojů je tedy 14, různých jedinců různá.
Na mnohých místech měli jsme pří1ežitostpřesvědčiti se, že ve
spleti sociálních attitud se vedle činitelů racionálních uplatňuje též
množství momentů ·iracionálních, jež se zračí zejména v projevech
profesioná1ního antagonismu; vedle mínění, opírajících se o zkušenost a poznanou pravdu, jde tu též o zaslepenou nenávist, uraženou osobní ješitnost, předsudky, nepochopení, nevědomost, zvláště
pak o opakování toho, co bylo jen vyčteno nebo odposloucháno.
Sociální postoje nedeterminuje jen rozum, nýbrž i (někdy výlučně) city a vášně.
Dále jsme shledali, že existují shody v postojích jedinců, i pokud
byli příslušníky týchž profesionálních skupin, i pokud patřili růz
ným profesionálním skupinám. Shody ty byly tak nápadné, že nás
opravňují k tomu, abychom konstatovali, že sociální postoje existují nezávisle na jedincích, v tom smyslu, že se jim vtiskují zvenčí,
pod působením utlačivého vlivu jejich skupiny jako celku (postoje
profesionální, národní), jsouce v daném místě a v daném čase postoji pro skupinu typickými. Tento kolektivní charakter sociálních
postojů jest důvodem, proč jsou charakterisovány značnou poměr
nou stálostí, přecházejíce s generace na generaci, jak je tomu na př.
u typického postoje venkovana vůči advokátům nebo lékařům.

C) Máme za to, že zkušenosti, jichž jsme nabyli při výzkumu a ph
zpracování dat tímto výzkumem získaných, opravňují nás k tomu,
abychom připojili též dvě poznámky metodologické. Prvá se týká
metody výzkumu: nepřímou metodou dotazníkového šetření lze
dospěti k dobrým výsledkům, pakliže výzkum byl předem dobře
připraven a výzkumný postup přizpůsoben specifickým potřebám.
Obzvlášť se doporučuje, aby dotazník, jehož má být při výzkumu
použito, byl vypracován zkusmo a aby byl několikrát přezkoušen.
Nelze říci, že přímá metoda dotazníková je vhodnější a účinnější
než metoda nepřímá; lze říci nejvýš jen tolik, že - podle specifické
povahy výzkumu -lze s větším prospěchem použíti jednou té, po
druhé oné. Je záhodno, aby při výzkumu, jímž mají býti zjišťována
data intimnější povahy, byla odpovídajícím zaručena naprostá anonymita; jinak se zkoumající vystavuje nebezpečí, že na otázky
jeho dotazníku nebude odpověděno buď vůbec, anebo že odpovědi
budou neúplné.
Druhá poznámka se týká metody zpracování materiálu, který
byl získán za pomoci dotazníku. Naše práce potvrzuje jako celek
zkušenosti oněch sociologů, kteří říkají, že jest možno zpracovati
kvalitativní data kvantitativně. Připojujeme však dvě důležité výhrady: 1. metoda výzkumu musí býti anticipací metody zpracování,
t. j. zkoumající musí si předem zajistit možnost použití metody
statistické; 2. statistické zpracování musí býti pouze metodickou
(technickou) pomůckou, nesmí býti zaměňováno s vlastním výkladovým postupem. Konkretně: číselné pořadí jednotlivých povolání by nám o poměrné velikosti jejich prestiže povědělo samo
o sobě jen velmi málo, kdybychom za číslicemi nehledali obecné
spojitosti, zejména pak, kdybychom číselné hodnoty nepodložili
příslušnými citacemi, z nichž jediné jsme se dověděli o povaze jed··
no tlivých klasifikací a o důvodech, jež k nim vedly.

Poznámka:. Upouštíme od sestavení jmenného i věcného rejstříku.
Pokud se dovoláváme děl autorů jiných, tedy čtenář najde bibliografické
údaje v úplnosti na str. 49-54 a 89-90. Rejstřík věcný pak nahradí
podrobně rozepsaný obsah na počátku knihy (str. V-VIII).
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o ccupations

and Public Weliare: A Study in the Prestige oi S ocial
Utility oi Different Occupations in the Light oi Social Attitudes.
By Dr. A n iI: o n í n Obr dlí k (Brno, Czechoslovakia).

This study embodies one of numerous concrete investigations organized
by theSociology Department of the Masaryk University (Brno, Czechoslovakia), under the guidance of Dr. In. Arnošt Bláha, Head of the
Sociology Department. The author summarizes here a s,ection of the
'Questionnaire' submitted to the various groups ,of Czech people for the
purpose of ascertaining the aUitudes of the public towards thirteen different occupations withr,egard to the concept of general welfare. More
than nine hundr'ed answers to IÍhe following three points were received
from twe1ve different occupational groups:
1. Rate the following occupations according to their importance in promoting the general wrelfare: artisan, priest, politician, teacher, peasant,
worker, engineer, physician, soldier, artist, merchant, lawyer, industria1ist. If you consider an important occupation is missing from
this list, add and rate it.
2. W,hy do you consider the Hrst three occupations in yourrating as the
most important? (Or do you think that aU occupations are of the same
importance ?)
3. Canour State get along without any of the above occupations if it ls
to improve the welfare of its citizens and successfully comDete with
other nations? Which ones? Why?
. The purpose af the first question was to determine the com:parative importance af ,differ'ent accupations to the representatives of each of the
twelve respective groups. The second question was to justify the evaluation
. af the first three occupations. The third question was to helD explain the
answers to the fir,st two and to determine more fully the evaluation given
certain occupations.
Below is indicated in short headlines the contents of the present vol ume
which is divi,ded into six main chapters.

1.
WHY WE NEED CONCRETE SCIENTIFIC INVESTIGATIONS:
What constitutes a science; role and importance of sóentific genera1izations - Any scientific syn thesi s is sound only when it is buUt up
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on the basis of concrete facts ascertained and worked aut by means
of a scientific method - Preliminary hypothesis - There is no place
for 'chances in the realm of science: everything is determined, has its
cause 01'" causes - Disadvantages of Soda1 Sciences when compared
with so-cal1ed N atural Sdences - N ature and laws of soda1 phenomena - Sdentific research, its importance and usefulness - A few
details about the investigation which is the starting point of the present
study
J

1

II.
SOCIAL ATTITUDES:
Attitude: philological and factual analysis of this word - The concept oť 'Soda1 Attitudes at various authors: VV. 1. Thomas, Fl. Znaniecki, G. Wallas, J. Dewey, E. Faris, R E. Park, G. A. Lundberg,
1. B. Kelley, W. C. Smith, W. W. Clark, \V. E. Atkins & H. D. Lasswell, M. Sherman, J. K. Folsom, L. L. Bernard - The author's critic1sm and point of view as to the concept of soda1 attitudes - A general
attitude is integrated from differ-ent partial (specific) attitudes - Discrimination between the c1ear cut and lasting collective attitudes and
the momentary reactions of mass-psychosis - The attitude is, to a
certain degree, the mirror in which is reflected posterior activity Opinions and experiences of severa1 authors who mention the obstacles
to scientific study of soda1 attitudes : L. L. Bernard, E. Faris, M'. Sherman, H. E. Perry. P. A. Sorokin, G. A. Lundberg - The value of such
a study emphasiz.ed by E. Faris, G. A. Lundberg, L. 1. Bernard - Relations of 'verba1izeď attitud,es (opinions) and attitudes manifested in
deeds; examples _. Role of social attitudes in everyday Hfe: making
contacts with people - How to make the techní-que of our investigation
more adequate for the study of social attitudes : Fl. Al1port & D. Katz,
L. L. Thurstone, S. A. Stouffer, C. L. Fry, K. Y oung, M. Sherman,
W. W. ,Clark, R. Likert - Surv,eyof several studies oť American
authors interested in research of soda1 attitudes: W. F. Vaughan,
S. P. Rosenthal, C. Mi1ton Hall, We. Keh-,Ching Chen, C. C. Zimmerman, L. D. Zdeny, H. H. Remmers, W. C. Smith, L. L. Bernard;
A. O. Bowden & Floyd F. Caldwell & Guy A. \Vest, W. A. AndersonlSocial attitudes pertain to those social facts the carefu! study of which
is most desira:ble; it hearsfruit for the theory as well as for the practice of soda1 Hfe. .
J

III.
QUESTIONNAIRE AS A TOOL FOR RESEARCH-METHOD:
The unity of aU sdenoe is ensured by the use of scientific method;
differ·ences come from its application, i. e., by adjusting it to the spedfic nature of the phenomena under consideration - Questionnaire;
its advantages as a research-method - Three possibilities of using
questionnaires for r:esearch - Important :requirement: the data must
have a representative value (sampling) - Lack of homogeneity of data
studied by the Social Sciences - Reaction against 'questionable questionnaires' ; quotations of -various critidsms : M. C. Elmer, \TV. E. Spahr,
C. L. Fry, Ch. C. Peter-s, R. L. KeIly, Read Bain, M. Smith - Short-

com~n~~ .of an i?direct ~uesti<?nn~ire-method when
posslblhtles of usmg questlOnnalre m personal interview
tionn~ire-m:tho~) : C. L. Fry, R. S. Cavan, G. A: Lundberg _
expenence ln this respect - Reasons for applymg always the indirect
method whenever there is a question of gathering intimate personal
data and when anonymity is desirable fo- Precautions to be taken if the
questionnaire-method should lead to good results - Seven rules of
A. L. Bowley - How to arrange the number of questions and their
wording - The headline of the questionnaire; Hs introductory words ;
where additional informations and remarks are to be placed, etc. Sending of 'follow-up letters' to questionnaires (experience of H. A.
Toops) - Replies to questionnaire must be secured before any considerable change occures in the general situation which might inHuence
and alter also the existing sodal attitude - The right moment for
distributing our 'questionnaires - How to get replies to 'inquisitory'
questions (F. St. Chapin, K. B. Davis) - Good results of the investigatíon mu st be guaranteed already by our pr-eparatory work; níne
questions of H. Secrist - Reasons why the questionnaire must be carefuHy pr-epared also with regard to its presentation: shape, size, colour
and material of questionnaires, sequence of its points (questions), their
number and wording - An objective study of social attitudes
and in ~"'''+'''f''+''''CY
quite a spedal care in organizing the
the research-techniques by means of which
necessary
are secured - Description of several of these techniques: cross out test; type
of 'yes-no' answers; degree of truth test; interference test; moral
judgment test; argument s test; generalization test; attitude scale > Some details about the research through which data for the present
study was secured; first preparations, description of the 'Questionnaire' and working out of its questions by experimentation; development of the investigation and author's experiences - Qualitative data
handled by a quantitative method - Relation of the narrower problem
(soda1 uti1ity of diHerent occupations) to the broader problem oJ
democracy (general welfare)
55

IV.
ANALYSIS OF QUESTIONNAIRES:
6

Questionnaires (914 a1together) were classified into twelve groups
according to the occupation of those who answered them - In all these
groups the answers were analyzed in the same way: after a short description of the structure of each respective group the interest of the
investigator is turned to the bct, how often the people interviewed
answered the first question in a general manner without offering any
classification; further, how often this 01' that occupation headed the
list as the most important from the point of view of promoting puoHc
weHare, which occupations were placed in the leading trinity, hich
on es were classified at the bottom of the scale, and final1y, WhlCh of
them were mentioned in the lowest trinity as least desirable or even
as a positive hindrance to genera1 well-being. In another survey the
answers areexamined according to why people consider the first three
occupations of their rating as the most important, 01' whether, in their
opinions, aH occupations are of equal importance. Sti11 another survey
examines the answers as to how the question was answered, whether
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the State can get along without any of the mentioned occupa;tions if it
is to improve the welfare of its citizens and successfully compete
with other nations. AH statistical data are illustrated by numerous
citations from which one can get afair1y dear idea as to what are
the ,reasons of such and such particular classification, why certain
occupations are much awreciated while others are considered as unimportant or undesÍrable. Therefore, a ,separate survey summarizes
those occupations against which objections or blames are directed.
At the end ofeach group there 1S a table in which we can find alsoapart from the data men1:ioned above-how often this or that occupation was omitted in the c1assification at aH, and which occupations
(not mentioned in ;the 'Questionnaire') were added spontaneously,
either because of their socia1 importance or as an obstacle to the maintenance and promotion of the general welfare. Comparison of the
simi1arities and differences between the basic occupational groups is
made possible because of the fact that the analysis of the data follows
the same line in aH of them. The names of these groups are:
1. P easants.
2. Workers.
3. Independent Businessmen (Of Lower Category).
4. Merchants.
5. Independent Businessmen (Of Higher Category) and Liberal
Vocations.
6. Public and Private Employees (Grammar School Education Only).
7. Public Officials (Of a Lower Category; the Highest the Graduates of a Secondary School).
8. Private Officials (Of a Lower ICategory; the Highest the Graduates of a Secondary School).
9. Public and Priva1:e Officials (Of a Higher Category; Students
of Higher Institutions of Learning).
10. Teachers (Primary).
11. Teachers (Secondary Schools and Professors of Higher Institutions of Learning).
.
12. Soldiers
91
V.
'PRESTIGE..COEFFICIENT' OF THE SOCIAL UTILITY
OF THE OCCUPATIONS CLASSIFIED:
Prestige; exists wherever one can compare amongst unequalities;
the lesser il:he differences, the smal1er ls the prestige(examples) Obstacles when data belonging to different groups are· analyzed and
compared ! - Description of the technique of handling data gathered
by the present investigatiolli: 'prestige-coefficienť and how it was
ascertained - Prestige-coefficient represented by twelvegraphs af
prestige - Explanation af the prestige-graphs according to the groups,
i. e., how great is therelative presti,ge of classified occupations withi:n
the frame af the same occupational group - Explanation of the prestige-graphs according to the occupations, i. e., what is the p,restig,e
r.ating of anly one of the dassified occupations throughout aU twelve
basíc groups (intergroupal similarities and differences) - Which ones
af the thirteen c1assified occupations are generaUy appreciated because

of their sada! utility, which ones have the prestige rating of the
'middle', and final1y, which of them have a negative placement Control by means of the 'rating numbers' - In which groups, and how
often, was this or that occupation not dassified at aU - Survey of
critidsms against certain occupations - Occupations added spontaneously because of their importance and social value - Occupations
added spontaneously because considered as a positive hindrance to
public welfare - Similarities and differences amongst groups as to
how their representatives replied to the second and the third question
of the 'Questionnaire'; interprofessional loyalty and interprofessional
antagonism (i1lustrations)
. 179

VI.
FINAL RESULTS:
Three successive degrees in author's explanatory procedure: from
the diversity af primary data towards greater and greater synthesis
of general conclusions - Prestige-coefficient ca1culated from the
average of twelve basic groups: fina1 c1assification of the accupations
according to theprestige of their sodal utility - Five occupations
having a positive prestige-ranking: peasant, teacher, worker, artisan,
physician; t!hree occupations with a 'middle' prestige position: engineer,
merchant, industrialist; five occupations with a negative prestige
placement: soIdier, politician:, artist, priest, lawyer - Degrees in
making difference as to the importance of vaňous occupations - Sum
of aH thecases how often were the individual occupations omitted
from the dassification - A small prestige-coefficient is not always
necessarily a sign af the existence of an interprofessional antagonism
(illustrations) - Difference hetween the prestige of the social utilitv
of occupations and their sodal presÚge in general - Nature of negative interprofessionaI attitudes - 'Radical conservatism' - Particularisms of individuals and of groups against the interests of pub1ic
well-bein,g - Professional particularism il1ustrated - Tendency to
emphasize (directly as well as indirectly) the importance of one's
own occupation (i11ustrations) - Professional selfconsciousness and
interprofessional affinity - Attitudes of simple persons with little
education compared with attitudes of ,persons with higher degree of
education - Material and spiritual factors in realizing the general
welfare - Onesided and insufficient idea of the concept of general
welfare: egocentrism insuchpoints of view - No partial viewpoint
. can be ,promulgated to a general viewpoint - Desírable constructive
criticism against ignorance, prejudices and groupal exc1usivism ~
Disintegrating inf1uence of different sodal antagonisms may be diminished or eveneliminated by the activities of educative institutions The nature of work itself makes certain occupations less popular than
other,s (lawyercompared withpeasant) - Apart of prejudices and
socia1 antagonisms the attitudes of the masses of Czechoslovak people
are ·characterized by a good deal of 'common sense, by independence
in reasoning, a sense for relativity, co.nsideration for the work of
others, by a sense of mutual dependence and interrelation of one's
own group to the other units of the social whole, by a sense of solidarity in work and by a vivid feeEng for moral responsibility in performing one's share of work - The subjective assumption of a demo-

cratic living together of the
as far as interprofessional atti: aH in aU, tne total
tudes are concerned, is fulfilled in
number of positive (loyal) occupational attitudes represents a great
majority when compared with the total number of negative occupational attitudes - The true meaning of Havlíček's and Masaryk's
saying: "I am gentleman-you are gentleman" - A democratic society
do es not exc1ude a leading é1ite; on the contrary, it requires an effectlve participation of aH under the competent and responsible leadership of those who are the best -- The spedfic nature of each sodal
fact is determined as to time and as to place; the results of this study
have no absolute value in themselves: they are true as far as they
concern social attitudes of the Czechoslovak people at the present tíme.
With other nations and in a different period of the same nation the
prestige of the dassified occupations could be, and probably would be,
different. Out of the results which are of ispedal interest we mention in the
first place the prestige rank of the c1assified occupations according
to their average prestige-coefficient in aU ba sic groups Ctheir placement in the first places and in the first trinities as well as in the last
places and in the lowest trinities were taken; into consideration):
peasant
72,68; teacher
38,25; worker
26,85; artisan + 15,34;
physician + 11,82; 'engineer - 2,21; merchant - 6,67; industrialist
- 7,59; soldier - 15,64; poHtidan - 16,98; artist - 23,63; priest
- 41,42; lawyer - 50,80. The net :.esults of the present study for the
general sodological knowledge (dealing with: A. the sodal prestige
of occupations with regard to the general welfare, B. the nature of
social attitudes, C. the method of investigation and the method of
working out of the data) are as follows .
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Ad
The prestige of the soda1 utility of diHerent occullatÍons varies
according to the importance ascribed to them by the representatives of
dHferent occupationa1 groups as a positive factor increating and promoting the public welfare. N umerous data oHered in this study gives
a satisfactory il1ustration of the fact that the attitudes determining the
evaluation of the comparative imDortance of these various occupations are
themselves determined to a conslderable degree by:· a) professional selfconsciousness (the importance of one's own occupation is emphasized);
b) professional affinity (similar occupations are appreciated more than
occupations of quite a diHerent character); c) professional particularism
(exaggerated form of occupational selfconsdousness; exclusivism diminishing disproportionately the importance of other occupations); d) professional antagonism (prejudiced and unjustattitudes against other occupations). Professional antagonism occurs less often in the attitudes of
the representatives of those occupations which are themse1ves most often
styled as 'unproductive', 'antisocial', etc., and condemned as obstac1es in
accomplishing the public welfar,e; and vice versa. Higher education can
be considered here as a factor ·of social harmonising, i. e., diminishing
soda1 antaO'onisms: greater knowledge broadens the view and facilitates
the realization of the interdependence of different soda1 functions. Sometimes, however, persons with highest academic degrees are onesided in their
knowledge and have very narrow points of view which only augment their
prejudices; common sense and wide life-experiences of simple people. a~e
then a more reliablecement of sodal order than the pure1y formahstlc
school-knowledge. We can witness in many instances that the answers

repeatedly e1?phasize that the occupations must be carried out conscienti.
ously and falth~ul~y. M~ny describe the interdependence by dear __ .. _Il_'_
'S0n:re as a cham m w~lch theyare only a link, others as a m'1Cl:l1ne
WhlCh t.hey are a ~o~ lil the wheel. The fact that they do not evaluate
occupat1ons formahstlcaU~ should be especial1y mentioned. They rea1ize
that even the best occupatlOn can be reduced in importance if carried on
by a wrong person.
. Ad B. Specific s~dal attitudes (religious, political,occupational , .. ) are
mterconnecte~ w.ithm the frame ,of a general attitude of the group; this
:neans that, ~or mstance, the ~ttltude towar~s other occupational groups
lS not determmed solely by one s own occupatlOn, but also by one's religious
be1ief, politi cal association, economic status, participation in varioUls other
soda! groups. V'Ie must, therefore, also consider political and religious
convictions, age, sex, educatíon, and ISO on. The attitudes of the representatives of the same group, and often the attitudes of the representatives
of diHerent occupational groups, are similar (in their similarities and in
their differences as well) to such a degree that it can besaid, that social
attitudes are typical for the respective socia! group as a whole and not for
its members as individuals; they are forced upon the individuals. There
may be, of course, individua! exceptions, but we can nevertheleslS fairly
speak about social attitudes typical for the group as a sodal unit (for
instance, the traditional negative attitude of lleasants towards lawyer!s).
This collective character of social attitudes eXlllains their comparative
durability. Theychange sometimes very Httle even in long lleriods and
are, 50 to ,speak, inhereted hom generation to generation. The dtations
of the opinions of those who replied to the 'Questionnaire' showed quite
dearly that very often in the complexityof soc.ial attitudes are, side by
side, with the rationalistic attitudes (criticalreasonings) also attitudes
characterized by irrationalistic elements, namely: ignorance, prejudices,
emotions, passions, 'beliefs' taken from reading or hearing the oJ/inion of
other,s, etc.
Ad C. By using indirectly the questionnaire-method one can obtain good
results when the investigation has been well prepared and carefully carried
on with aH necessary precautions. It is espedally recommendable to elaborate the wording of the questionnaire by experimentation, in order to
be >sure that everything in it is comprehensible even to the simplest person
who will answer it; and to know, too, that the answers will De replied in
the most fruitful way for us with respect to the later analysis .of the
material gathered. It ls advisable to guarantee the anonymity to those who
answer if we try to 'secure data of intimate personal character. The statisti cal method is a very useful to01 in working out the qualitative data
quantitatively. But it must be used only as a tool, not as the end in itselL
And final1y, for this same reason, it i,s necessary that the method of inve5;tlg~atJOn be an antici.pation of the method of later handling the data
gathered ,
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