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Otázka Možného

• „Jakou českou sociologickou knížku 

z poslední doby jste, pane kolego, četl a 

dozvěděl se z ní něco víc, než co už se tak 

nějak všeobecně ví?“ 



Klíčová úloha teorie v sociologii

• M. Petrusek (2011):  Cílem sociologické teorie usnadnit empirická bádání sociálního světa tím, 

že klademe teoreticky zajímavé otázky.

• M. Havelka (2010):  Teorie nejsou jen cílem poznání, ale také jeho předpokladem a 

prostředkem.“ 

7 významů pojmu teorie v sociologii (Abend 2008)

1) logicky propojený systém obecných propozic konstatujících vztah mezi 2 či více proměnnými

2) vysvětlení určitého společenského jevu (nejen kauzální)

3) interpretace či vyložení smyslu určitého výseku empirického světa

4) studium a výklad klasiků 

5) světový názor, celková perspektiva pro nahlížení a výklad světa, paradigma

6) normativní, politický výklad sociálního světa (→ sociální teorie)

7) studium určitých speciálních problémů, kterým sociologie čelí



5 způsobů teoretizování (Krause 2016)

1) výklad významných postav

2) aplikace existujících konceptů na nová zjištění

3) propojování nového faktu či zjištění (observation) s existenciální otázkou nebo historickým trendem

4) rozvíjení nových konceptů v dialogu se zjištěními a dřívějšími koncepty

5) propojování konceptů do testovatelných hypotéz o kauzálních vztazích mezi jevy

Třikrát o českém náboženství



Václavík (2010)

• Ambicí knihy „není podat vyčerpávající přehled a detailní analýzu role náboženství v moderní české 
společnosti a postoje Čechů vůči náboženství a jednotlivým náboženským skupinám. Vytyčený cíl je 
mnohem skromnější – základní orientace v problému, který se zdá být jedním 
z nejkontroverznějších témat moderní české historie.“ (str. 7)

• „Chceme-li lépe pochopit a adekvátně vysvětlit důvody „specifického“ českého postoje 
k náboženství, musíme se obrátit hlouběji do minulosti.“ (str. 52)

• „Jediným akceptovatelným vysvětlením [vysoké míry sekularizace] je charakter a hloubka procesu 
modernizace, který vedl spolu s náboženskou uniformitou české společnosti v 19. století 
k podkopání základů tradiční společnosti a tím i znedůvěryhodnění tradičních náboženských 
institucí.“ (str. 213) 

Nešpor (2010)

• „Výsledky sčítání lidu i mezinárodních sociologických výzkumů religiozity ukazují českou 

společnost jako jednu z nejméně náboženských na světě. (…) Cílem této knihy přitom není 

nic jiného, než hlouběji prozkoumat toto specifikum současné (a nejen současné) české 

společnosti a vřadit jej do širšího historického, společenského i mezinárodního kontextu.“ (str. 7)

• Kniha „vychází z historických a sociologických dat a přístupů a snaží se o jejich interpretaci

v širším mezinárodním (evropském a občas i světovém) kontextu. Neklade si nárok na úplnost, 

jako spíš na porozumění ústředním tématům, otázkám a „problémům“ vztahu moderní české 

společnosti k (různým podobám) náboženství.“ (str. 13)



Hamplová (2013)

• „Tato kniha se pokusila popsat celkové obrysy české náboženské scény v polistopadové české 

společnosti tak, jak ji zachycují kvantitativní výzkumy. Ukázali jsme, že české postoje 

k náboženství jsou v určitém smyslu specifické a výjimečné. Ne tím, že by Češi byli racionální 

jedinci odmítající náboženství a nadpřirozeno jako celek, ale tím, že se u nás kloubí odmítání 

tradičního náboženství s vírou v magii a okultismus či – zjednodušeně řečeno – s vysokou 

mírou pověrčivosti. Tato specifičnost – a v jistém smyslu výjimečnost – české religiózní scény 

napovídá, že standardní sociologické teorie, zdůrazňující obecné vývojové trendy 

v moderních společnostech, nemůžou české postoje k náboženství plně vysvětlit.“ 

(str. 139)

Co vypráví česká sociologie o české religiozitě?

• specifičnost, výjimečnost české společnosti v mezinárodním kontextu

• nízká míra tradiční/institucionalizované religiozity, vysoká míra sekularizace

• česká společnost ovšem není „bezbožná“ ani „ateistická“

• kritika sekularizačních teorií, užívání alternativních konceptů

• důraz na minulost a historickou dimenzi pátrání po zdroji české „specifičnosti“

• nesystematické a eklektické nakládání se (sociologickou) teorií

• absence komparativní analýzy (ne komparativního popisu)



Příklad 1: 
Historicko-komparativní analýza české sekularity

Příklad 2: 
Analýza vztahu mezi primární socializací a náboženskou ortodoxií



Swedberg (2016): 
More theorizing, more interesting sociology

• „Every sociologist needs to be able to theorize, and the more people who 

realize this, the quicker the project of theorizing will advance. And the

more interesting social science will become!“ (str. 21)
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