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Struktura a smysl kurzu
Cílem předmětu je seznámení s výsledky nedávného sociologického bádání o
české společnosti. Důraz bude kladen na důkladné porozumění tomu, že současné
podoby společenské reality jsou výsledkem dlouhodobých i krátkodobých procesů
sociální změny. Zohledněna bude i skutečnost, že aktéři činní v rámci současné
české společnosti tyto procesy sociální změny sami reflektují, čímž různé způsoby
interpretace minulosti ovlivňují i přítomnost a budoucnost naší společnosti.
Předmět bude realizován formou tematických bloků, které přiblíží vybrané
aktuální společenské fenomény a problémy.

PLÁN PŘEDNÁŠEK
9. 10. – Historické vědomí a jeho proměny
16. 10. – Sociální role v současné rodině
23. 10. – Vzdělání
30. 10. – Trh práce
6. 11. – Gender a práce
13. 11. – Chudoba

20. 11. – Gender a sexualita
27. 11. – Aktuální trendy v partnerství
4. 12. – Volby a volební účast
11. 12. – Občanská spol. a pol. aktivismus
18. 12. – Veřejné mínění české společnosti
8. 1. – Zápočtový týden

Atestace – semestrální práce a referáty
Atestace (Zk) bude udělena na základě zhodnocení včasně odevzdané
semestrální práce (rozsah 6–10 NS, tj. 10800 – 18000 znaků; od úvodu do
závěru; počet znaků uvést přímo do textu).
Téma semestrálky – vztahuje se k probíraným tématům (do 5. 11. 2018
specifikace tématu a anotace do 300 slov; do 13. 11. obdržíte reflexi).

Odevzdání práce do 18. 12. 2018 ➔ zhodnoceno do 15. 1. 2019
Odevzdání práce do 15. 1. 2019 ➔ zhodnoceno do 15. 2. 2019
_____________________________________________________________
Podmínkou složení atestace je též zpracování a prezentace referátu.
Téma referátu - libovolné „doplňkové“ téma; vlastní zdroj (text); téma si
vybrat do 9. 10. (vč. zdroje); první referát bude 16. popř. 23. 10.;
délka 7-10 minut, diskuse.

Historicko-sociologická východiska
- dnešní podoby sociální reality a sociální organizace jsou výsledkem
dlouhodobých i krátkodobých procesů sociální změny
- podstatný kontext současné české společnosti: Československo během
20. století
- problém: omezení sociologie zvláště během období tzv. normalizace

Historicko-sociologická východiska

Zdroj: Miltová 2014

Historicko-sociologická východiska
- v 90. letech dochází k nárůstu sociální diferenciace a prohloubení
nerovnosti, vzrůstá vertikální sociální mobilita (intragenerační)

- meritokratizace společnosti vedoucí ke statusové konzistenci (soulad
stupně dosaženého vzdělání a složitosti vykonávané práce)
- „nárůst nerovností působených nevýkonovými faktory“ (Tuček 1996) –
transformace politického/sociálního kapitálu na ekonomický kapitál;
nelegální a nemorální formy nabývání majetku
- už od počátku 90. let lze pozorovat
nárůst sociální determinovanosti
politické orientace a preferencí;
politická polarizace (středolevý
proud vs. neoliberální pravice)
– srov. Machonin, Tuček a kol. 1996

GINI koeficient ČR

Zdroj: Světová banka

Z hlediska příjmu je ČR dodnes
jednou z nejvíce rovnostářských zemí
světa. (Do té míry, do jaké platí data
Světové banky)
Gini = A / (A + B)

Komunismus a společnost
- Stalinismus (do r. 1953)
- 50. léta – ekonomická a společenská
stagnace
- 60. léta – postupná liberalizace, kulturní a
ekonomický rozmach (ekonom Ota Šik;
Československá nová vlna: Miloš Forman,
Věra Chytilová, Jiří Menzel, Jan Němec,
Jaromil Jireš, Evald Schorm)
- 1968 – nástup reformistů (Alexander
Dubček Prvním tajemníkem UV KSČ) a
Pražské jaro, konec cenzury tisku
- 21. 8. 1968; 16. 1. 1969
- 70. léta - normalizace
- 1976, proces proti PPU
- 1977 Charta 77
- 17. listopad 1989

Komunističtí prezidenti
- Gottwald, 1948-1953
- Zápotocký, 1953-1957,
měnová reforma
- Novotný, 1957-1968
- Svoboda, 1968-1975
- Husák, 1975-1989

Další zdroje:
Paulina Bren: The Greengroces and
his TV.
Jiří Musil: The End of Czechoslovakia.

Transformace a postkomunismus
- postkomunismus jako situace států v bývalém sovětském bloku;
transformace – jedno z velkých témat české sociologie 90. let 20. století
- proměna centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržního typu;
1989 existovalo více variant – zvítězila cesta „Klausova týmu“
- hlavní rysy:
- (1) liberalizace cen (ceny se odvíjejí od nabídky a poptávky)
- (2) vnitřní směnitelnost koruny (posun k otevřené ekonomice)
- (3) privatizace (státního majetku, zahraničního obchodu)

Zdroj: Kubů, 2011
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Zdroj: Kubů, 2011
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Zdroj: Kubů, 2011

Transformace a postkomunismus
Zdroj: Večerník,
Matějů, 1998

Transformace a postkomunismus
- Rizika transformace (Večerník, 2002)
- Atomizace
- Demoralizace
- Materializace
- Problém „schizofrennosti“ spol. věd
v analýze sociální změny a jejich
„selhání“ v případě transformace

Bylo ovšem především
povinností sociologie, aby
ukázala, že ani ekonomické
zákony tržní ekonomiky, ani
kapitalistické hodnoty a
ctnosti nejsou přírodní,
nýbrž společenské povahy.
(Večerník, 2002)

- Ostalgie a retro
- Ve 21. století již poněkud větší vliv globalizace
a členství v nadnárodních organizacích (NATO
1999; EU 2004)
- „Antikomunismus“ a „ strašidlo neomarxismu“

Rozpad Československa
- Paradox: při rozpadu více společného než v r. 1918 (ze sociostrukturního hlediska)
- Klaus vs. Mečiar

Zdroj: CVVM

Čtvrtstoletí od rozpadu
Kvíz:
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/kviz-vite-kdo-vydelalna-rozdeleniceskoslovenska_1705300850_dp?_ga=2.92387741.1071293030.15378718751815033180.1527249744

